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บทคัดยอ 

 
  การศึกษาวิจัยเ ร่ืองการระงับขอพิพาทโดยการไกล เกล่ียในธุรกิจประกันภัยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและวิธีการในการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย
เกี่ยวกับขอพิพาทท่ัวไปและขอพิพาทดานประกันภัยในประเทศไทย เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย เชน ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณา       ความแพง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ระเบียบคณะกรรมการบริหารวาดวยการไกลเกล่ียขอ
พิพาทเพ่ือยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 และ 2543) 
และระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 แลวนํา
ผลสรุป    ท่ีไดมาศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบและวิธีการของการไกลเกล่ียขอพิพาทในธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทยวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรในทางปฏิบัติ 
 
 ผลการ วิจั ยพบว า  รูปแบบและวิ ธีการไกล เก ล่ียขอพิพาทที่ ดํ า เนินการโดย            
กรมการประกันภัยเปนการดําเนินการโดยบุคคลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐแตเพียงฝายเดียว ไมไดเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกทําหนาท่ีไกลเกล่ีย นอกจากนี้ผูไกลเกล่ียยังขาดประสบการณในการระงับ        
ขอพิพาทหลาย ๆ ดาน เชน ดานเทคนิค ความรูเฉพาะทาง  ขาดการฝกอบรมการเปนผูไกลเกล่ีย    
ทําใหการไกลเกล่ียถูกมองวาเปนไปในลักษณะของความเห็นสวนตัวของพนักงานเจาหนาท่ี       
การไกลเกล่ียไมไดอิงหลักวิชาการท่ีควรจะเปน นอกจากนี้การไกลเกล่ียควรจะมีความเห็นของ             
ผูเช่ียวชาญประกอบการพิจารณา อนึ่ง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไมไดบัญญัติใหอํานาจกรมการประกันภัยทําการไกลเกล่ียขอพิพาท   
เกี่ยวกับขอพิพาทดานประกันภัย 
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 อยางไรก็ตามพบวากรมการประกันภัยไดมีการออกระเบียบกรมการประกันภัยวาดวย
วิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติ     
เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท แตก็ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา การ
ไกลเกล่ียขอพิพาทของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ไดมีการพัฒนารูปแบบและ    
วิธีการไปในแนวทางเดียวกัน โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมเปนผูไกลเกล่ียรวมกับ    
ศาลดวย โดยมีการออกระเบียบ ขอบังคับ รองรับการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนการเฉพาะนอกจากการ
พิจารณาคดีของศาล 
 
 จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยเห็นควรพัฒนารูปแบบและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ธุรกิจประกันภัยใหมีแนวทางเดียวกันกับของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท      
สํานักงานศาลยุติธรรม ท้ังนี้ เสนอใหนํารูปแบบของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยของ           
ตางประเทศ เชน ประเทศสิงคโปร  มาประกอบการแกไขปรับปรุงระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของ
กรมการประกันภัย 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of the research on the Alternative Dispute Resolution by Means of 
Mediation in the Insurance Business is to study and analyze models and methods of mediation in 
the general disputes and the insurance disputes in Thailand. Emphasis is placed on statutory 
provisions concerning the dispute resolution by means of mediation or conciliation such as the 
Civil Procedure Code, the Life Insurance Act, B.E. 2535, the Casualty Insurance Act, B.E. 2535, 
the Civil and Commercial Code, the Regulation of the Administrative Committee on the Dispute 
Conciliation Leading to the Compromise, B.E. 2537 (Amendments in B.E. 2540 and 2543), and 
the Regulations of the Department of Insurance on the Insurance Dispute Procedure, B.E.2547. 
The summary of these law will lead to the comparative study on models and methods of dispute 
conciliation in the insurance business in Thailand in order to find out the practical problems and 
drawbacks concerned. 
 
 It is found that the model and the method adopted  by the Department of Insurance 
are performed solely by the governmental officials without allowing the external mediators to do 
so. Furthermore, the existing mediators are inexperienced in dispute resolution especially on 
techniques, specialized knowledge, and training. The result is that those mediators perform 
subjectively  without  holding  the technical and statutory principles as it should be. In addition, 
the perspectives of the experts on dispute resolution should be proposed. Importantly, it should be 
observed that the Insurance Act, B.E. 2535 and the Casualty Insurance, B.E. 2535 do not 
prescribe the authority of the Department to do the dispute resolution on the insurance. 
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 Nevertheless, it is evidenced that the Department issued the Regulations of the 
Department of Insurance on the Insurance Dispute Procedure, B.E. 2547 as only a guideline for 
mediators without any unique and appropriate standard.  Moreover, it is found from this research 
that the Alternative Dispute Resolution Office of the Office of the Judiciary substantially 
developed the models and the methods by rendering an opportunity to the external mediators to 
cooperate with the Court in performing the dispute resolution. Significant rules and regulations 
were issued to ensure this dispute resolution of the external mediators apart from the Court’s trial. 
  
 In conclusion, the researcher opinionates that the current models and methods in 
dispute resolution should be improved and standardized as the Alternative Dispute Resolution 
Office of the Office of the Judiciary follows. It is also recommended for the Department of 
Insurance to adapt the dispute resolution models and methods of other countries such as 
Singapore to develop the current ones in order to make better efficiency.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  สภาพและความสําคัญของปญหา 
 การระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับสิทธิและ
หนาท่ีทางแพงโดยท่ัวไปหรือขอพิพาททางอาญา ขอพิพาททางดานแรงงาน รวมถึงขอพิพาท
ทางดานการคาและการพาณิชย สวนใหญจะพึ่งพาศาลยุติธรรมในการชวยวินิจฉัยช้ีขาด เปนเหตุให
มีปริมาณคดีข้ึนสูศาลในปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนเปนลําดับ ซ่ึงเปนภาระ
ในการบริหารจัดการคดีของศาล จํานวนปริมาณคดีท่ีรวบรวมจากสํานักคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลยุติธรรมในป พ.ศ. 2544  มีจํานวน 226,779 คดี ป พ.ศ. 2545 มีจํานวน1,007,073 คดี ป พ.ศ. 
2546 มีจํานวน 1,009,128 คดี ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 1,015,346 คดี 1 แมวาศาลจะปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทและวิธีพิจารณาความ รวมท้ังการแกไขกฎหมายตาง ๆ ให      
ทันสมัยและเพ่ิมจํานวนผูพิพากษาเพื่อรองรับกับปญหาปริมาณคดีท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แตก็ยังมี
คดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลอีกเปนจํานวนมาก อีกทั้งบางคร้ังการเขาสูกระบวนการยุติธรรมกลับทํา
ใหคูกรณีมีความขัดแยงกันมากยิ่งข้ึน สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไดมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบงาน
ศาลเพื่อใหการดําเนินคดีในศาลเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
มาตรการหนึ่งท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมนํามาใชคือกระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย 
 การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียไดนํามาใชเปนกระบวนการระงับขอพิพาทโดย
เปนทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาลเพ่ือใหเกิดการประนีประนอมยอมความ 
เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของศาล และเพ่ือใหการดําเนินคดีเสร็จส้ินไปดวยความรวดเร็ว  
เปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด ขอดีของการไกลเกล่ียขอพิพาทคือสามารถชวยใหคดีระงับลง
ไดโดยไมจําเปนตองนําขอพิพาทเขาสูการสืบพยาน ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายของคูพิพาท 
ทําใหคูพิพาททั้งสองฝายพอใจกับผลของการไกลเกล่ีย ไมตองมีข้ันตอนท่ียุงยากในการยุติ

                                                        
  1 ขอมูลจากสํานักงานศาลยุติธรรม. รายงานสถิติคดีศาลท่ัวราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2545. 
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ขอพิพาทนั้น รวมท้ังสามารถรักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาทไดอีกดวยท่ีสําคัญคือ สามารถชวย
ลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาล และชวยลดภาระการบริหารจัดการคดีของศาลดวย โดยยึดหลักสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม ซ่ึงจะสงผลใหศาลมีเวลาในการพิจารณาดําเนินการ กับคดีความ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2544 - 2547 ไดมีการสํารวจเก่ียวกับการประกันภัยรถยนต
และประกันชีวิตพบวาการประกันภัยรถยนตในป พ.ศ. 2544 มีจํานวนกรมธรรมของผูเอาประกันภัย
รถยนต 13,327,125 กรมธรรม มูลคาจํานวนเงินเอาประกัน 2,227,915 ลานบาท และในป พ.ศ. 2547 
มีจํานวนกรมธรรมของผูเอาประกันภัยรถยนต 18,359,776 กรมธรรม มูลคาจํานวนเงินเอาประกัน 
4,002,431 ลานบาท ในสวนของการประกันชีวิตพบวาในป พ.ศ. ป พ.ศ. 2544 มีจํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิต 1,442,543 กรมธรรม มูลคาจํานวนเงินเอาประกัน 500,408 ลานบาท และในป พ.ศ. 
2547 มีจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต 1,290,458 กรมธรรม มูลคาจํานวนเงินเอาประกัน 444,985.51 
ลานบาท 2 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจํานวนกรมธรรมของผูเอาประกันภัยรถยนตและประกันชีวิตสูงข้ึน
เปนลําดับ 
  จากขอมูลรายงานดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ธุรกิจประกันภัยรถยนตมีแนวโนม
จํานวนกรมธรรมของผูเอาประกันภัยรถยนตเพิ่มสูงข้ึนทุกปซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหเห็นวา คนไทยซ้ือ
รถยนตและจดทะเบียนรถใหมเพิ่มมากข้ึน สําหรับธุรกิจประกันชีวิตพบวา จํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิตมีข้ึนมีลงแตมีแนวโนมจะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสถิติดังกลาวเปนปจจัยท่ีแสดงใหเห็นวา     
คนไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินจากการใชรถยนต
และเหตุจากปจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้น เม่ือคนไทยทําประกันภัยมากข้ึนธุรกิจประกันภัยยอมเจริญแผขยาย
การทําธุรกิจประกันภัยมีความสลับซับซอนเกิดปญหาตามมาเปนลําดับ ดวยเหตุนี้การจะยุติปญหา
ขอพิพาทท่ีเพิ่มจํานวนมากข้ึน การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงเปนทางออกท่ีควรนํามาใชแกปญหา 
ในทางกลับกันปญหาขอพิพาทดานประกันภัยยอมเพิ่มจํานวนตามไปดวย   
 จากความสําคัญของปญหาท่ีจํานวนปริมาณคดีนั้นข้ึนสูศาลเปนจํานวนมากในแตละป
ทําใหการใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายตองใชระยะเวลาดําเนินคดีเปนเวลายาวนาน เสีย      
ท้ังเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมาก   โดยเฉพาะอยางยิ่งขอพิพาทดานประกันภัย ซ่ึงตองไดรับการ 
เยียวยาชดใชคาเสียหายอยางทันทวงที ท้ังกรณีเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ผูวิจัยจึงใครศึกษาถึงวิธีการ
ระงับขอพิพาทโดยยึดหลักสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเปนธรรม จึงเห็นวาการระงับขอพิพาทโดย

                                                        
   2  บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด  (มหาชน). (2547). ธุรกิจประกันวินาศภัยในชวง 10 ปท่ีผาน
มา (รายงานการวิจัย).  หนา 3. 

DPU



 3 

วิธีการไกลเกล่ียนาจะเปนทางเลือกหน่ึงนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล เพื่อใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ เพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของศาลและใหการดําเนินคดีเสร็จส้ินไป
ดวยความรวดเร็ว  เปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด 
   
1.2  สมมติฐานการวิจัย 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลักท่ีใหกรมการประกันภัยมีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย    แตกฎหมายท้ังสองฉบับเปนการวางหลักไวอยางกวาง ๆ ไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
อํานาจในการไกลเกล่ียของกรมการประกันภัย แตกรมการประกันภัยกลับมีการออกระเบียบภายใน 
วาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 เพื่อใหพนักงานเจาท่ีปฏิบัติในการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท  ทําใหเกิดปญหาในการตีความและนําไปสูปญหาในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีแนวทาง
ในการแกไขปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.3.1  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกันภัยและการไกลเกล่ีย   
ขอพิพาทในประเทศไทย 
 1.3.2  เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการในการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับขอพิพาทท่ัวไปและขอพิพาทดาน
ประกันภัยในประเทศไทยและตางประเทศ 
 1.3.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทของกฎหมายไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต  และตามกฎหมายตางประเทศ 
 1.3.4 เพื่อศึกษาหาแนวทางการนําวิธีการระงับขอพิพาทดานการประกันวินาศภัยและการ
ประกันชีวิตของตางประเทศท่ีเหมาะสมมาปรับใชในประเทศไทย 
 
1.4  วิธีการศึกษา 
 1.4.1  วิธีการวิจัยเปนการศึกษาจากเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) โดยการศึกษา  
คนควาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ วารสาร บทความ รวมท้ังเอกสารและขอมูลท่ี  
เกี่ยวของท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิตและหลักในการ
ระงับขอพพิาทนอกศาล 
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 1.4.2 ผูวิจัยจะศึกษาดวยวิธีสังเคราะหและวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการนําวิธี 
การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใชในธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัย โดยศึกษา    
เปรียบเทียบถึงรูปแบบวิธีการในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียของตางประเทศ เชน ญ่ีปุน 
สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายให     
เหมาะสม เพื่อใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียและนํา    
ขอพิพาทไปใหกรมการประกันภัยไกลเกล่ีย 
 1.4.3 การศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกทานผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
ระงับขอพิพาทขององคกรตาง ๆ เชน ผูอํานวยการสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม   
เจาหนาท่ีจากศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เจาหนาท่ี
กรมการประกันภัย เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจากสมาคมประกันวินาศภัย ทนายความ และบริษัทประกันภัย 
ท้ังนี้ เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณครบถวนตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.5.1  ศึกษาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 
2535 ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ี
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียหรือการประนีประนอมยอมความ โดยศึกษาในสวนของการบังคับใช
กฎหมาย  
  1.5.2 ในสวนของประเทศไทยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติจาก   
องคกรในภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐ ไดแก สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม  
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย  สวนภาคเอกชน ไดแก  บริษัทประกันภัย   
  1.5.3 ในสวนของตางประเทศจะศึกษาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทของ
ประเทศญ่ีปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการไกลเกล่ียในศาลและ
นอกศาล  เพื่อแสดงใหเห็นขอดี  ขอเสีย และปญหาอุปสรรค  
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะทําใหทราบถึงรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการไกลเกล่ีย       
ขอพิพาทตามกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ผลการวิจัยจะทําใหทราบวาการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัย ประสบการณของบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย รูปแบบ และวิธีการ  
เปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการมอบขอพิพาทใหทําการไกลเกล่ีย และผลจาการวิจัยจะ
เปนแนวทางสําคัญตอการพัฒนาระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท  ท้ังวิธีการและรูปแบบ  ตลอดจนการ
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แกไขปรับปรุงการไกลเกล่ียขอพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัยใหมีการ
ปฏิบัติท่ีเปนแนวทางเดียวกัน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
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บทที่  2 
แนวคิด และความเปนมา ในการระงับขอพิพาท 
ดวยการไกลเกลี่ยเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงแนวความคิดและความเปนมาในการระงับขอพิพาทวาดวยการ
ไกลเกล่ียและความเปนมาเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทวาดวยการไกลเกล่ียเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย 
 เนื่องดวยธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอคนในสังคมและมีสวนเกี่ยวของ
กับประโยชน ผลได ผลเสีย ตอคูกรณี และรวมไปถึงผูประกอบการในธุรกิจประกันภัยดวย และเม่ือ
มีประโยชนเขามาเกี่ยวของไมสามารถตกลงกันได ทําใหเกิดกรณีพิพาทข้ึน และเม่ือเกิดกรณีพิพาท
ข้ึนแลวการท่ีจะนําขอพิพาทดังกลาวข้ึนสูศาลน้ัน อาจใชระยะเวลานานเนื่องจากปริมาณคดีท่ีข้ึน   
สูศาล ประกอบกับการดําเนินกระบวนการในการนําคดีข้ึนสูศาลและการดําเนินการตาง ๆ ท่ี
กฎหมายวิธีสบัญญัติไดกําหนดไวนั้นมีความละเอียด ซับซอน ใชเวลานาน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา 
เพื่อเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะไปสูศาล และลดความขัดแยงในสังคมใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  การระงับ
ขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย  จึงเปนวิธีหนึ่งท่ีสมควรจะนํามาใชในธุรกิจประกันภัย สวนจะนํามาใช
ในหลักการและวิธีการอยางไรนั้น ควรตองศึกษาความเปนมาในการไกลเกล่ียและการประกันภัยใน
เบ้ืองตน 
 
2.1  ความเปนมาและแนวคิดเบ้ืองตนในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
 การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียนั้น ในประเทศไทยมีแนวคิด วิวัฒนาการและ
ความเปนมาจากอดีตสูปจจุบันตามลําดับท่ีจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไปดังนี้ 
 2.1.1  แนวคิดในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 1 
 ความขัดแยงเปนธรรมชาติของมนุษย เม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึนวิธีการจัดการความขัดแยง
หรือขอพิพาท ในอดีตมักถือความตองการและความคิดของตนเปนเปาหมายในการจัดการกับความ

                                                        
  1  สุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย. แนวคิดการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา 1 – 3. 
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ขัดแยง นั้น โดยจัดการกับความขัดแยงดวยวิธีการมุงเอาชนะกันเพื่อใหไดมาเพื่อชัยชนะ ตอมา      
วิธีการจัดการกับความขัดแยงไดถูกพัฒนารูปแบบเร่ือยมาจากการใหผูนําในสังคมเปนผูจัดการและ
พัฒนาไปสูในรูปแบบของศาลโดยมีผูพิพากษาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท จนกระท่ังพัฒนาไปสู
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบอันประกอบดวยการสืบพยาน สอบสวน กระบวนการ
ฟองคดี กระบวนการคนหาขอเท็จจริงในศาล กระบวนการพิจารณา และพิพากษาคดี กระท่ัง
กระบวนการลงโทษผูกระทําผิด  
 แมการจัดการกับความขัดแยงโดยกระบวนการทางศาลจะสามารถจัดการกับปญหา   
ขอพิพาทได แตการนําความขัดแยงหรือขอพิพาทไปสูศาลไมใชวิธีการจัดการกับปญหาความ      
ขัดแยงท่ีดีท่ีสุด และยิ่งไปกวานั้นกระบวนการทางศาลไมอาจแกไขปญหาความขัดแยงของผูคนใน
สังคมใหหมดไปไดเพราะคําตัดสินของศาลยอมตองมีฝายหนึ่งเปนผูชนะและอีกฝายหน่ึงเปนผูแพ 
(Win/Lose) คําตัดสินของศาลจึงไมใชทางออกท่ีดีท่ีสุดของการจัดการกับความขัดแยงเสมอไป  
 นอกจากนี้กระบวนการทางศาลยังมีปญหาในเร่ืองของความลาชาไมสะดวกรวดเร็ว 
และส้ินเปลืองคาใชจาย ดวยเหตุนี้แนวคิดในการหาทางออกรวมกันเพื่อระงับขอขัดแยงหรือจัดการ
กับปญหาขอพิพาทจึงเกิดข้ึน โดยมีเปาหมายใหคูพิพาทสามารถทําความเขาใจในปญหาท่ีเกิดข้ึน  
และสามารถดําเนินชีวิตรวมกันได อันจะสงผลตอความสงบสุขของสังคมโดยรวม การไกลเกล่ีย  
ขอพิพาทจึงเปนกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามารถเขามาทําหนาท่ีเปนคนกลางในการ
ชวยเหลือชักจูงใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันอันจะนําไปสูการทําความตกลงกันไดดวย
ความพอใจทั้งสองฝาย ดวยเหตุนี้การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ระงับขอพิพาทแทนการนําคดีไปฟองรองตอศาล การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงมีแตชนะไมมีแพ      
(win - win) 
 2.1.2  ความเปนมาของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในประเทศไทย 
 ประเทศไทยไมปรากฏหลักฐานอยางแนชัดวาไดนําการระงับขอพิพาทดวยการ       
ไกลเกล่ียมาใชในการระงับขอพิพาทแทนการฟองคดีในศาลยุติธรรมต้ังแตเม่ือใด แตหากศึกษาตาม
ประวัติศาสตรแตละยุคต้ังแตสมัยลานนาไทยมาสูยุคสุโขทัยจนถึงยุคปจจุบัน เช่ือวาเปนหลัก   
ธรรมชาติของมนุษยในสังคม 2 ท่ีตองการใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม จึงนําขนบธรรมเนียม

                                                        
  2  ดําริห สูตเตมีย. (2541). การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยองคกรฝายบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการไกลเกล่ีย
ประนอมขอพิพาทของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด.  
หนา 24. 
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ประเพณี  คานิยมในทองถ่ินมาระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย  ซ่ึงในสมัยโบราณพระมหากษัตริย
และพระสงฆจึงมีบทบาทในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียเปนอยางมาก 
 หลักฐานท่ีสามารถช้ีใหเห็นวาการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียนั้นไดเกิดข้ึนมา
นานแลว  ตั้งแตยุคกอนสุโขทัยซ่ึงในยุคนั้นไดมีกฎหมายท่ีพระเจามังรายตราข้ึน ท่ีเรียกวา มังราย
ศาสตร ถือวาเปนกฎหมายท่ีมาจากรัฐฐาธิปตย กําหนดสิทธิหนาท่ีพลเมือง มีเนื้อหากฎหมาย
กําหนดคําสอนทางศาสนา  และจารีตประเพณีไวในธรรมมูลกัณฑไตร 203 3  เปนคําสอนผูปกครอง
หัวเมืองท่ีเรียกวา จาเมือง  ความวา “การประนีประนอมยอมความใหใชหลัก บัวอยาใหชํ้า น้ําอยา
ใหขุน  งูอยาใหเคียด  เขียดอยาใหตาย  ไมอยาใหตัด ฆอนอยาใหหัก  ฝงอยาใหพังทลายลงมา” 
 สําหรับสมัยสุโขทัยไดปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรคือหลักศิลาจารึก ซ่ึงปรากฏ
ถอยคําท่ีไดจารึกไวในแทงศิลา วา 
 “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตางกัน ไตสวนดูแทแลจริง แลงความแกเบาดวย ช่ือบงบา
ผูลัก”  และอีกตอนหน่ึงปรากฏถอยคําวา 
 “ในปากประตู มีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไว ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมี
ความเจ็บฟองของใจ มันจะกลาวถึงเจาเถิง ขุนบไว ไปส่ันกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหง
เจาเมืองไดยินเรียก  เม่ือถามสวนความแกมันดวยชื่อไพรในเมืองสุโขทัยจึงชม” 
 จากศิลาจารึก เห็นไดวา การปกครองในสมัยสุโขทัย เปนลักษณะของการปกครองแบบ
พอปกครองลูก  การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย นาจะเปนความตองการของคนในยุคนั้น   
มากกวาท่ีจะใหตัดสินแบบแพชนะกัน โดยการตัดสินแบบแพชนะจะนําไปสูขอขัดแยงในสังคม       
มากกวาการปกครองในสมัยสุโขทัยจึงมีการนําหลักของศาสนาเขามาผนวกกับหลักการปกครอง
ดวย  คนในสังคมจึงมีหนทางในการสามัคคีและใหอภัยกัน 
 สมัยอยุธยามีกฎหมายตาง ๆ ออกมาภายใตพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย  อันเปน
รัฐฐาธิปตย โดยในจุลศักราช 1166 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ไดออกกฎหมายเรียกวา กฎหมาย   
ตราสามดวง4 โดยตอนที่สองเปนตัวบทพระธรรมศาสตร อธิบายถึงลักษณะผูท่ีจะเปนตระลาการ 5 
และมีพระไอยการกําหนดคุณสมบัติตระลาการอีก ดังนี้ 
 
 

                                                        
  3  พิธินัย  ไชยแสงสุวกุล และคณะ.  (2532, ธันวาคม).  วิจัยพ้ืนฐานกฎหมายลานนาไทยโบราณ.  
หนา  313. 
  4  เธียร  เจริญวัฒนา.  (2528).  ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ.  หนา 556 
  5  ควอวิช  เวลล. (2527).  การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ. หนา 155. 
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 1)  ตระลาการท่ีนับถือศาสนาเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 
 2)  ตระลาการท่ีเปนนายรอยหรือนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก 
 3)  ตระลาการท่ีมีใจไมลําเอียงเขาขางฝายใด 
 4)  ตระลาการท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนตระลาการผูใหญ 
 5)  ตระลาการท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 
 6)  ตระลาการผูไกลเกล่ียท่ีไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความท้ังสองฝาย 
 ดังนั้น  คําวา ตระลาการจึงมิไดหมายถึง เฉพาะผูพิพากษาเทานั้น แตยังมีบุคคลอื่นซ่ึง  
ไดแก นายรอย นายแขวง พระสงฆท่ีมีความรูทางกฎหมาย และนอกจากนี้ผูไกลเกล่ียก็เรียกวา 
ตระลาการ อีกดวย 
 สมัยรัตนโกสินทร สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงชําระกฎหมายใหเปน
หมวดหมูเรียกวา กฎหมายตราสามดวง โดยในการวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินและการระงับขอพิพาทดวย
การไกลเกล่ียตามหลักพระธรรมศาสตรและพระราชศาสตรยังคงยึดถือกันอยู จนกระท่ังประเทศ
ไทยมีการปรับปรุงระบบกฎหมายใหทันสมัยเทียบเทานานาอารยประเทศ ในเร่ืองของการประนอม      
ขอพิพาทจึงไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา มาตรา 850 ใน
เร่ืองของการประนีประนอมยอมความ ซ่ึงถือเปนบทบัญญัติท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อเปนวิธีการหนึ่งใน
ระบบของการระงับขอพิพาทท่ีทําใหคูกรณีตกลงผอนปรนใหแกกัน 
 สําหรับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในปจจุบันนั้น สามารถแบงตามองคกรท่ี
ระงับขอพิพาทไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1)   การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียท่ีผานกระบวนการศาลยุติธรรม 
 2) การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียท่ีไมผานกระบวนการศาลยุติธรรม เชน 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  สมาคมหอการคาไทย  ตุลาการหมูบาน เปนตน 
 จากวิวัฒนาการและความเปนมาของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในประเทศ
ไทยดังท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงไวแลวในเบ้ืองตน ทําใหตองศึกษาตอไปวา ในการระงับขอพิพาทดวยการ
ไกลเกล่ีย นั้น การไกลเกล่ียหมายถึงอะไร  และมีลักษณะอยางไร  ผูวิจัยจึงขอนําความหมายของการ
ไกลเกล่ียท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและผูรูหลายทานไดใหความหมายไวมากลาวถึงโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 2.1.3  ความหมายและลักษณะของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
 2.1.3.1  ความหมายของการไกลเกล่ีย 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25426 ใหความหมายไวดังนี้ การ       
ไกลเกล่ีย หมายความวา “พูดจาใหปรองดองกัน พูดจาใหตกลงกัน ลูบไล ทําใหเรียบรอย ทําใหมี
สวนเสมอกัน” และนอกจากน้ันยังมีผูรูไดใหความหมายสําหรับคําวา การไกลเกล่ีย (Mediation) ไว
หลายประการดังนี้ 
 คําวาไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) และการประนอมขอพิพาทน้ัน (Conciliation)  
ภายใตคําจํากัดความท่ีปรากฏอยูใน UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Conciliation (2002), Article (3) รศ.ดร. อนันต  จันทรโอภากร ไดใหความเห็นวา คําท้ัง 2 คําไมมี
ความหมายแตกตางกันแตประการใด เปนเพียงศัพทพอง หรือ synonym โดยคําวาการไกลเกล่ีย    
ขอพิพาท (Mediation) หมายถึง กระบวนการซ่ึงคูพิพาทไดรองขอใหบุคคลท่ีสามคนหนึ่งหรือหลาย
คนใหเขามาชวยเหลือคูพิพาทในการท่ีคูพิพาทจะไดใชความพยายามในการตกลงกันเพื่อระงับ     
ขอพิพาทฉันทมิตรโดยผูท่ีไกลเกล่ียไมมีอํานาจที่จะกําหนดใหคูพิพาทตองยอมรับขอยุติใด ๆ7 
 การไกลเกล่ีย ตามรายงานวิชาการฝกอบรมหลักสูตรผูพิพากษาผูบริหารในศาล พ.ศ. 
2547 ใหความหมายไววา กระบวนการแกไขปญหาขอพิพาท โดยมีบุคคลที่สามซ่ึงเปนคนกลางเขา
ชวยเหลือ แนะนําในการเจรจาตอรองของคูความ เพ่ือระงับขอพิพาท หรือหมายถึงกระบวนการซ่ึง
มีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลางระหวางคูความเพื่อใชความพยายามแกไข
ความขัดแยงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม 8 
 การไกลเกล่ียพิพาท ตามความหมายท่ี รศ.นวลจันทร ทัศนชัยกุล ใหไว หมายถึง การ
ระงับขอพิพาทท่ีจะตองมีคนกลางหรือบุคคลท่ีสามเขามามีบทบาทรวมในการชักจูงแนะนําช้ี ให  
ท้ังสองฝายเขาใจหันหนาเขาหากันดวยความยินดี สมัครใจ บุคคลที่ เขามาไกลเกล่ียเรียกวา            
“ผูไกลเกล่ีย” ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียจะไมเขาไปตัดสินช้ีขาดขอพิพาท แตอาจเสนอแนะแนวทางท่ี
เหมาะสม  ขอเสนอแนะของผูไกลเกล่ียไมมีผลผูกพันคูพิพาทท่ีตองปฏิบัติตาม 9 

                                                        
6  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หนา 73, 159. 
7  อนันต  จันทรโอภากร. การไกลเกล่ีย/ประนอมขอพิพาท.  หนา 1 – 2. 
8  รายงานวิชาการฝกอบรมหลักสูตรผูพิพากษาผูบริหารในศาล . (2547).  กลยุทธการไกลเกล่ีย 

ขอพิพาท.  หนา 43. 
  9  นวลจันทร  ทัศนชัยกุล.  (2547). ศาลยุติธรรมกับการระงับขอพิพาท  (รายงานการวิจัย). 
หนา 43. 
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 การไกลเกล่ีย ท่ีนายภานุ รังสีสหัส ไดใหความหมายไวในหนังสือรวมบทความการ 
ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทและความรูเ บ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวของ หมายถึง 
กระบวนการระงับขอพิพาทท่ีมีบุคคลท่ี 3 มาชวยใหคูความมาเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปน
ผลิตผลประการหนึ่งซ่ึงเกิดจากความลมเหลวของการเจรจาตอรองแตมิใชเปนส่ิงท่ีเขามาแทนท่ีการ
เจรจาตอรอง กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคูความท้ังสองฝายหรือทุกฝายสามารถ
บรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีท่ีมีการพิพาทกันนั้น ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลง
กันไดงายข้ึนแตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด 10 
  จากความหมายของการไกลเกล่ียขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การไกลเกล่ีย     
หมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีคนกลางทําหนาท่ีเปนผูเสนอแนะชวยเหลือในการเจรจา
ตอรองระหวางคูกรณีหรือคูความเพื่อใหสามารถบรรลุขอตกลงจากกรณีมีขอพิพาทนั้นรวมกัน โดย
ขอเสนอแนะของผูไกลเกล่ียไมถือเปนขอผูกพันท่ีบังคับใหคูกรณีหรือคูความตองปฏิบัติตาม        
แตอยางใด 
 2.1.3.2  ลักษณะการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย อาจแยกลักษณะได 2 ลักษณะ  
คือ 
 1)  การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียใหกลับคืนดี หมายความวาการไกลเกล่ียโดยท่ี
คูกรณียังคงรักษาสัมพันธภาพอันดีตอกันไวได ไมเกิดอคติท่ีไมดีตอกัน ซ่ึงถือเปนผลดีท่ีจะไดรับ
จากการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย และหากคูกรณียังจะตองดําเนินธุรกรรมรวมกันตอไป  
หรือมีธุรกิจท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือผลประโยชนรวมกัน  สัมพันธอันดียังคงดําเนินตอไปได เพราะ
ไมมีผูแพ ไมมีผูชนะ ซ่ึงการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียไมไดมุงประสงคท่ีจะหาคําตอบวา     
ฝายใดผิดฝายใดถูก 
 2) การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียเพ่ือใหเกิดขอตกลง หมายถึง การชวยให           
คูความไดตกลงกันในเง่ือนไขสําคัญท่ีสืบเนื่องจากขอพิพาทท่ีมีอยูโดยตางฝายตางบรรลุตามความ
ประสงคท่ีสามารถยอมรับซ่ึงกันและกันได โดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งเสียเปรียบ ทําใหสามารถขจัด
ความขัดแยงลงได  ซ่ึงถือเปนความสําคัญและเปนหัวใจของการระงับขอพิพาท 
 
 

                                                        
10  ภานุ รังสีสหัส.  (2548).  รวมบทความการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตน 

เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของ. หนา 3. 
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 2.1.3.3  คุณลักษณะของผูไกลเกล่ีย 11 
 ผูไกลเกล่ียท่ีดีมีคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญแบงออกไดดังนี้ 
 1)  เปนผูฟงท่ีมีประสิทธิภาพ ผูไกลเกล่ียจะตองต้ังใจฟงการเจรจาระหวางคูพิพาทและ
จับประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของเขาใหไดไมวาจะเปนการอางถึง
ผลประโยชนดวยวาจาหรือไม ผูไกลเกล่ียท่ีเอาแตพูดหรือต้ังคําถามตลอดเวลาจะไมมีโอกาสไดรับรู
เนื้อหาสาระของขอพิพาทไดดี 
 2)  หยั่งรูใจของคูพิพาท   แมจะตองวางตัวเปนกลางอยูตลอดเวลา  ผูไกลเกล่ียก็ควร
จะตองตระหนักถึงความคิด ความกังวล ความเปนมา และมุมมองของคูพิพาทแตละฝาย 
 3) มีความยืดหยุน ผูไกลเกล่ียควรยืดหยุนเปนตัวอยางแกคูพิพาทเพื่อใหเปนประโยชน
ในการเจรจาตอรอง 
 4) มีความซ่ือสัตย ผูไกลเกล่ียเปนผูไดรับความไววางใจใหรับทราบขอมูลหรือเร่ืองราว
ท่ีเปนความลับ ดังนั้น จึงตองเปนผูท่ีนาเช่ือถือ หากคูพิพาทเกิดความรูสึกวาผูไกลเกล่ียเปนผูท่ีไม
นาเช่ือถือ คูพิพาทจะไมยอมใหขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีอาจเปนประโยชนในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 5)  เปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีสติปญญาดี ในการไกลเกล่ีย ขอพิพาท มีบอยคร้ังท่ี 
ผูไกลเกล่ียจะเปนผูใหแนวทางหรือมุมมองใหมแกคูพิพาทในการเจรจาเพ่ือระงับขอพิพาท 
 6) มีความเปนกลาง ผูไกลเกล่ียตองใหความชวยเหลือแกคูพิพาทอยางเทาเทียมกันและ
จะตองไมเขาขางฝายใดหรือมีอคติท้ังในคําพูด การกระทํา หรือการแสดงออก 
 7) มีความเฉลียวฉลาด คูพิพาทมักจะมุงหวังใหผูไกลเกล่ียเปนผูแนะนําในระหวางการ
ไกลเกล่ีย แมวาผูไกลเกล่ียไมจําเปนตองเปนผูรอบรูในทุกเร่ืองท่ีคูพิพาทเจรจากัน แตผูไกลเกล่ีย
ตองสามารถเขาใจเร่ืองไดอยางรวดเร็วเพื่อสรางความม่ันใจในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 8) ไมมีความรูสึกขุนเคืองฝายใด ผูไกลเกล่ียไมควรมีความรูสึกไมพอใจเปนการสวนตัว
กับการแสดงความคิดเห็นบางประการของคูพิพาทท่ีไมเห็นดวยกับผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียมักจะ
ประสบกับความรูสึกตึงเครียดและควรพัฒนาตนเองเพื่อขจัดความรูสึกดังกลาว 
 9) ไมเปนผูตัดสิน ผูไกลเกล่ียควรชวยใหคูพิพาทสามารถทําความตกลงตาม เง่ือนไขท่ี
ท้ังสองฝายยอมรับกันได แมวาผูไกลเกล่ียจะไมเห็นดวยกับเหตุผลหรือความ ยุติธรรมของขอตกลง
นั้น 

                                                        
  11  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. (2547).  หนังสือคําแนะนําและประมวลจริยธรรม 
ผูไกลเกล่ีย.  หนา 7 – 9.  

DPU



 13 

  10) ไมมีอคติ ผูไกลเกล่ียจะตองชวยเหลือคูพิพาท และตองไมทําใหกรณีพิพาทท่ีมีอยู
ลุกลามมากข้ึน และจะตองไมใชอารมณเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือทําตัวเปนผูตัดสินความรับผิดของ 
คูพิพาทเสียเอง  
 11)  มองการไกลเกล่ียในแงท่ีดี ผูไกลเกล่ียคือผูท่ีจะสามารถชวยคูพิพาทใหเปนผูชนะ - 
ชนะ ในการระงับขอพิพาทการท่ีผูไกลเกล่ียมองคูพิพาทในแงดีและมุงหวังวาจะชวยแกไขปญหาได
ยอมจะชวยใหคูพิพาทมีความรูสึกเชนเดียวกัน 
 12) มีความอดทนและความอุตสาหะ การไกลเกล่ียเปนงานหนักและคูพิพาท อาจใช
เวลานานกวาจะตกลงกันได ดังนั้น ผูไกลเกล่ียจึงตองยินดีท่ีจะรับฟงและชวยเหลือคูพิพาทในกรอบ
เวลาตามท่ีคูพิพาทเห็นวาเหมาะสม 
 13) วางตัวใหเปนผูท่ีสมควรไดรับความนับถือ ผูไกลเกล่ียตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี
ในวงการผูไกลเกล่ียและเพื่อเสริมสรางความม่ันใจในกระบวนการไกลเกล่ีย 
 14) ใหเกียรติคูพิพาท ผูไกลเกล่ียควรจะปฏิบัติอยางมีเกียรติตอคูพิพาทแตละฝาย โปรด
ระลึกเสมอวาการไกลเกล่ียในแตละวันเปนการเจรจาปญหาท่ีมีความสําคัญตอคูพิพาท 
 15) มีอารมณขัน จะชวยคลายความตึงเครียดและทําใหการเจรจาดําเนินตอไปได          
ผูไกลเกล่ียจึงตองมีความรูสึกขบขันหรือหัวเราะไปกับกลุมคูพิพาทได โปรดระลึกดวยวาอารมณ
ขันของผูไกลเกล่ียตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกคูพิพาทฝายใด 
 2.1.3.4  หนาท่ีของผูไกลเกล่ีย 12 
 หนาท่ีของผูไกลเกล่ียเร่ิมตั้งแตกอนท่ีจะมีการไกลเกล่ียเกิดข้ึน บทบาทของผูไกลเกล่ีย
จะประกอบดวยหนาท่ีท่ีระบุตอไปนี้  รวมท้ังหนาท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 
 1) จัดเตรียมสถานท่ีไกลเกล่ียใหอยูในลักษณะเหมาะสมกับการเจรจา และตรวจดูให
แนใจวามีแบบฟอรม กระดาษ ดินสอ และเกาอ้ี เตรียมไวพรอมแลว 
 2)  การกลาวเปดการไกลเกล่ีย เม่ือเร่ิมการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียมีหนาท่ีอธิบายข้ันตอน
การไกลเกล่ียและหนาท่ีของผูไกลเกล่ียใหทุกฝายรับทราบ ผูไกลเกล่ียควรกลาวใหชัดแจงวาการ
ไกลเกล่ียเปนกระบวนการท่ีคูพิพาทเห็นพองตองกัน ผูไกลเกล่ียเปนเพียงคนกลางผูใหความสะดวก
หรือความชวยเหลือ ไมมีอํานาจท่ีจะทําการตัดสินช้ีขาดขอพิพาท อีกท้ังขอความหรือขอเท็จจริง
ระหวางการไกลเกล่ียจะเปนความลับ ยกเวนในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําการเปดเผย ผูไกลเกล่ีย
ควรจะกลาวสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้ันตอนของกระบวนการไกลเกล่ียและหลักเกณฑพื้นฐานในการ
เจรจาตอรองกัน 

                                                        
  12  แหลงเดิม. หนา 10 – 12. 
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 3) การสรางความไววางใจและไมตรีจิต คูพิพาทมักจะไมไววางใจผูไกลเกล่ียหรือให 
ขอมูลหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับขอพิพาท เวนแตจะเกิดความไววางใจในตัวผูไกลเกล่ีย ซ่ึงผูไกลเกล่ีย
สามารถสรางความไววางใจไดดวยคําพูดและการกระทํา 
 4) การฟง เปนหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูไกลเกล่ีย ดังนั้น หากคูพิพาท กําลังพูดอยู   
ผูไกลเกล่ียควรต้ังใจฟง  หากทานไมไดฟงทานก็ไมไดทําหนาท่ีไกลเกล่ีย 
 5) ตั้งคําถาม สวนหนึ่งของการไดมาซ่ึงขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีพิพาทจะไดมาจากการท่ี   
ผูไกลเกล่ียตั้งคําถามตาง ๆ ตอไปนี้เปนลักษณะของคําถามและรายละเอียดวาเม่ือใดผูไกลเกล่ียควร
ถาม 
   -  คําถามเพ่ือขอความกระจาง 
   -  คําถามเพ่ือเปดประเด็น 
   -  คําถามปด 
   -  การตั้งคําถามเพ่ือตัดสิน 
   -  การตั้งคําถามหลายคําถามในคราวเดียว 
 6) การกําหนดประเด็น ในระหวางท่ีคูพิพาทแตละฝายกลาวเปดประเด็นของตนนั้น      
ผูไกลเกล่ียจะตองคิดแจกแจงในใจใหไดวาคูพิพาทแตละฝายตองการเจรจากันในปญหาใดบาง การ
ท่ีผูไกลเกล่ียสามารถแจกแจงปญหาไดก็ยอมจะชวยคูพิพาทใหกําหนดประเด็นท่ีจะเจรจากันได 
 7) การแปลงคําพูด บางคร้ังการเจรจาในระหวางการไกลเกล่ียของคูพิพาทอาจเปนไป
อยางดุเดือด ผูไกลเกล่ียจะตองแปลงคําพูดท่ีคูพิพาทใช ใหออกมาเปนถอยคําท่ีไมทําใหคูพิพาทอีก
ฝายโมโหมากข้ึนโดยใชคํากลาง ๆ 
 8) วางตัวเปนกลาง ผูไกลเกล่ียจะตองมีจรรยาบรรณในการวางตัวเปนกลางและยินดี
ชวยเหลือคูพิพาทเทา ๆ กัน หากผูไกลเกล่ียไมสามารถวางตัวเปนกลางได  ก็ควรจะถอนตัวจากการ
เปนผูไกลเกล่ีย 
 9) การใหอํานาจแกคูพิพาท คูพิพาทเปนผูมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับผลของการ    
ไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียท่ีดีควรจะแจงใหคูพิพาททราบวาคูพิพาทเปนผูควบคุมการตัดสินใจทุกอยาง
ตลอดเวลาของการไกลเกล่ีย 
 10) ตรวจสอบถึงความเปนไปได ผูไกลเกล่ียจะเปนผูท่ีชวยคูพิพาทในการกําหนดวา  
ขอตกลงท่ีมีการเสนอเปนทางเลือกนั้นทําไดจริงหรือไม และตรงตามท่ีคูพิพาทตองการหรือไม 
 11) การทําสัญญาหากคูพิพาทตกลงกันไดก็จะมีการทําสัญญา สัญญาดังกลาวจะตองมี
ความชัดเจนและรัดกุม หากฝายหน่ึงฝายใดหรือหลายฝายไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญา ก็
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จะตองมีการฟองรองขอใหศาลบังคับทําใหไมไดประโยชนอะไรจากการไกลเกล่ีย เม่ือมีการบังคับ 
เกิดข้ึนขอตกลงในสัญญาก็ไมเปนความลับ 
 2.1.3.5  ข้ันตอนในกระบวนการไกลเกล่ีย 13 
 ดวยความพยายามของผูไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียยอมจะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีและมีความ
เปนไปไดวาจะมีการเจรจากันในทางท่ีสรางสรรค ซ่ึงผลของความพยายามดังกลาวนี้ไมใชเร่ือง   
เล็กนอย เพราะมีอยูบอยคร้ังท่ีคูพิพาทรูสึกขุนเคืองใจและกลาวคําพูดท่ีรุนแรงใสกัน รวมท้ัง      
หลีกเล่ียงท่ีจะไมพบกันอีกจนกวาจะพบกันในศาล การชวยใหคูพิพาทไดเจรจาส่ือสารกันจะเปน
กาวท่ีสําคัญกาวแรกในการพบทางแกปญหา ดังนั้น กระบวนการไกลเกล่ียจึงมีข้ันตอนท่ีเปน
ประโยชนหลายประการท่ีสามารถนํามาใชในการไกลเกล่ียขอพิพาทไดดังนี้ 
 1) ข้ันตอนกอนการไกลเกล่ีย ไดแก การพิจารณาแฟมขอพิพาท และเตรียมคํากลาวเปด
การไกลเกล่ียของผูไกลเกล่ีย 
 2) การรวบรวมขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดแก การท่ีคูพิพาทแถลงขอเท็จจริงวา   
เหตุใดจึงมีการไกลเกล่ียเกิดข้ึน ซ่ึงเร่ืองนี้อาจถูกกลาวซํ้าไปตลอดกระบวนการไกลเกล่ีย 
 3) การกําหนดหัวขอท่ีจะไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียจะสามารถชวยคูพิพาทใหการเจรจาอยาง
มีระเบียบไดโดยอาศัยการแจกแจงของคูพิพาทในเร่ืองความตองการผลประโยชนหรือส่ิงท่ีคูพิพาท
หวงใย ซ่ึงการกําหนดเคาโครงดังกลาวนี้จะทําใหคูพิพาทไมออกนอกเร่ือง ท้ังนี้ อาจมีการแกไข
หรือสับเปล่ียนหัวขอท่ีจะเจรจาในระหวางท่ีทําการไกลเกล่ียก็ได 
 4) ทําใหการไกลเกล่ียเดินหนาตอไป บอยคร้ังท่ีคูพิพาทยึดติดอยูแตแนวความ คิดของ
ตน ประโยชนอยางหน่ึงท่ีผูไกลเกล่ียใหกับกระบวนการไกลเกล่ียคือการชวยใหคูพิพาทมองใน
แงมุมใหมโดยมองไปยังอนาคตและพิจารณาทางเลือกท่ีสรางสรรค นอกจากนี้ คูพิพาทอาจเห็น
ประโยชนในการประชุมกับผูไกลเกล่ียฝายเดียวโดยประชุมแยกตางหาก ซ่ึงการประชุมดังกลาวนี้
อาจเกิดข้ึนหลายคร้ังในระหวางการไกลเกล่ีย 
 5)  การส้ินสุดการไกลเกล่ีย อาจเนื่องมาจากมีการทําขอตกลงระงับขอพิพาทท้ังปวงเปน
ลายลักษณอักษร และมีการลงนามโดยคูพิพาททุกฝาย หรือมีการตกลงระงับขอพิพาทบางสวนโดย
ทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรและไดรับการลงนามจากคูพิพาท หรือหยุดการไกลเกล่ียโดยมี   
ขอตกลงวาจะนําขอพิพาทกลับมาไกลเกล่ียและเจรจาตามวันท่ีกําหนดหรือเนื่องมาจากเหตุอ่ืน
ตามท่ีระบุไวในระเบียบการไกลเกล่ียขอพิพาท 

                                                        
13  แหลงเดิม. หนา 13 - 14 . 
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 6) ในฐานะผูไกลเกล่ียใหม การพิจารณาข้ันตอนการไกลเกล่ียตามลําดับอันไดแก การ
เร่ิมตนการรวบรวมขอมูล การกําหนดเร่ืองท่ีจะไกลเกล่ีย การทําใหการไกลเกล่ียเดินหนาตอไป  
และการสรุปผลจะกอใหเกิดความสะดวกแกผูไกลเกล่ียมากท่ีสุด อยางไรก็ตามข้ันตอนชวงกลาง
ของการไกลเกล่ียจะสลับกันไปสลับกันมามากกวาท่ีจะเปนไปตามลําดับ ข้ันตอนการไกลเกล่ีย
ยอมจะมีการเร่ิมตนและมีตอนจบ แตข้ันตอนกลาง ๆ อาจสลับเปล่ียนกับข้ันตอนอ่ืน ๆ ได 
 โดยสรุปกลาวไดวา ผูไกลเกล่ียควรมีบทบาทอยางแทจริง คือเปนผูรับฟงปญหาของ    
คูพิพาทและหาทางระงับตามท่ีคูพิพาทเห็นชอบ ผูไกลเกล่ียเปนผูชวยใหคูพิพาทสรางความม่ันใจ
ข้ึนมาใหม เพ่ือวาจะหาทางแกปญหากันใหได ผูไกลเกล่ียสามารถระงับขอพิพาทใหสําเร็จไดโดย
ทําใหเห็นวาตนไมไดดูแคลนในความตองการหรือความจําเปนของคูพิพาท ผูไกลเกล่ียมิไดมีหนาท่ี
ท่ีจะช้ีวาใคร “ถูกหรือผิด” แตเพื่อรับทราบปญหาท่ีแตละฝายมีอยูวาเปนอยางไรและ หาวิธีตกลงกัน
ใหได เนื่องจากคูพิพาทตางมีมุมมองตอสถานการณท่ีแตกตางกัน  
  อยางไรก็ตามการไกลเกล่ียผูไกลเกล่ียไมควรดวนสรุปเอาเองวาทุกฝายสามารถเขาใจ
ปญหาในมุมมองเดียวกันได  ดังนั้น ผูไกลเกล่ียจะตองฟงเร่ืองอยางตั้งใจและรับทราบปจจัยท่ีแตละ
ฝายจะเนนบทบาทของผูไกลเกล่ียในการรวบรวมขอมูลหรือเร่ืองราวตาง ๆ จะตองเปนไปอยางมี
แบบแผนและมีความอดทน ผูไกลเกล่ียเปนผูท่ีชวยใหคูพิพาทไดปรับเปล่ียนแนวความคิดจากเดิม
ซ่ึงมีทาทีเปนปฏิปกษกันไปเปนทาทีท่ีประนีประนอมกัน ผูไกลเกล่ียมีหนาท่ีทําใหคูพิพาทรวมกัน
หาทางแกปญหาใหได ผูไกลเกล่ียท่ีดีนั้นจะตองทุมเทเวลาและความสามารถใหนานพอท่ีจะ
รับทราบขอเท็จจริงและปญหาตาง ๆ และยังตองวางตัวเปนกลางเพื่อวาขอเท็จจริงและปญหา            
ดังกลาวจะนําทานไปสูมุมมองใหมท่ีคูพิพาทอาจตกลงกันได การไกลเกล่ียจะเนนไปท่ีการเจรจา 
ตอรองในประเด็นปญหาท่ีคูพิพาทสามารถแกไขไดและมีทรัพยากรท่ีจะนํามาใชระงับขอพิพาทได  
ในการไกลเกล่ียไมใชวาประเด็นปญหาตาง ๆ จะสามารถนํามาเจรจาไกลเกล่ียกันไดทั้งหมด  เพราะ
คูพิพาทเองก็ไมมีความสามารถทุกอยางท่ีจะนํามาใชแกไขทุกปญหา 
  2.1.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
   ในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียนั้นมีทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของอยู 2 ทฤษฎี 14   คือ 
   2.1.4.1 ทฤษฎีการแขงขัน (Competitive Theory) ทฤษฎีนี้มองวาผูเจรจาที่มี               
ประสิทธิภาพ ไดแก ผูท่ีมีความรูทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความโดย
ไดรับผลออกมาเปนรูปธรรม  ซ่ึงอาจเปนในดานเงินตราหรือวัตถุ และเขาใจถึงอํานาจท่ีตนมีอยูและ
ใชโดยไมชักชา เพื่อประโยชนของลูกความ ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานเบ้ืองตนวา “สังคมอยู

                                                        
14  สรายุทธ  เบญจกุล.  (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ีย : ยุทธศาสตร และทฤษฎีการเจรจา. หนา  73  - 78. 
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ภายใตปกครองหรือครอบงําโดยผูท่ีเห็นแกประโยชนสวนตัว ในสถานการณของการเจรจาแตละ
ฝาย     ท้ังนักกฎหมายและลูกความตางมีความประสงคใหบรรลุความตองการของตนมากท่ีสุด” 
ทฤษฎีการแขงขันมองโลกในแงท่ีวาทรัพยากรมีอยูจํากัดตองแบงปนโดยการแขงขันเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในแตละเร่ือง ตามทฤษฎีนี้รูปแบบการเจรจากําหนดข้ึนโดยถือผลประโยชนของตนเปน
สําคัญเพื่อใหตนไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด ในขณะท่ีอีกฝายหนึ่งตองเปนฝายสูญเสีย   
   2.1.4.2  ทฤษฎีการแกปญหา (Problem Solving Theory) ทฤษฎีนี้ถือหลักวาผูเขารวม
เจรจาทุกคนมีผลประโยชนรวมกันถาไมมีส่ิงอ่ืน ทุกคนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของสังคม     
เดียวกัน จึงมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกันเพื่อใหสามารถนําขอตกลงดวยความสมัครใจ    
ขอขัดแยงเปนปญหาท่ีตองศึกษาและแกไขรวมกันโดยคูความท้ังสองฝายเพื่อผลประโยชนรวมกัน  
หลักการของทฤษฎีการแกไขปญหาท่ีสําคัญมี  5  ประการคือ 
  1) แยกปญหาความสัมพันธสวนตัวออกจากขอขัดแยงและแกไขในแตละปญหาแยก
ตางหากจากกัน 
 2) เนนความสําคัญของประโยชนไดเสียและความตองการของคูความซ่ึงไมใชฐานะ
ของคูความ  
 3)   คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อใหคูความไดรับผลประโยชนรวมกัน 
 4) ยืนยันการใชองคประกอบตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อประเมิน
ทางเลือก 
  5)  เขาใจและแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจาตกลงทําสัญญา 
   จากทฤษฎีการแขงขันและทฤษฎีการแกปญหาดังไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวา ทฤษฎี
การแขงขันมีขอดีคือสามารถกําหนดรูปแบบและข้ันตอนการเจรจา การตอรองที่แข็งกราวจะ
เหนือกวาฝายที่ดอยกวา ทําใหขอพิพาทสามารถยุติลงได แตจะมีขอเสียท่ีคูความตองเผชิญหนากัน 
แตละฝายตอสูเพื่อชัยชนะทําใหเปนศัตรูกันเม่ือฝายหนึ่งไดประโยชนอีกอีกฝายหนึ่งตองสูญเสีย 
สวนทฤษฎีการแกไขปญหามีขอดีท่ีวาเปนการแกไขปญหารวมกัน โดยคํานึงถึงความชอบธรรมของ
ฐานะ ผลประโยชนและความประสงคของอีกฝายหน่ึงมิไดมุงเพื่อชัยชนะแตเพียงอยางเดียว แต
อยางไรก็ตามมีขอเสียท่ีวาไมอาจใชรวมกับทฤษฎีการแขงขันในแงท่ีวา แมทรัพยากรจะมีอยูอยาง
จํากัดในการแบงปน ฝายหนึ่งอาจไดประโยชนโดยไมทําใหอีกฝายหน่ึงตองสูญเสีย ดังนั้น เม่ือ
ทฤษฎีท้ังสองตางมีท้ังขอดีและขอเสีย จึงสมควรท่ีผูไกลเกล่ียจะตองเลือกนําเฉพาะขอดีของแตละ
ทฤษฎีมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานแหงสภาพปญหาและสภาพแวดลอมของคดีหรือ
ขอพิพาทนั้น ๆ ดวย 
 

DPU



 18 

  2.1.5  รูปแบบและกระบวนการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
  การไกลเกล่ียขอพิพาทสามารถแบงรูปแบบออกเปน 2 รูปแบบ 15  คือ 
  2.1.5.1 การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล คือ เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีคดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลโดยศาลเปนผูดําเนินการให ซ่ึงหากคูความสามารถตกลงกันไดก็จะมีการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความและศาลจะมีคําพิพากษาตามท่ีคูความตกลงกัน โดยมีขอยกเวนบาง
ประการหรือหากตกลงกันไดเพียงบางสวนศาลก็จะสืบพยานและมีคําพิพากษาในประเด็นท่ีตกลง
กันไมไดเทานั้น 
  2.1.5.2 การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล คือ การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนจะมีการ
ฟองรองคดีตอศาลหรือแมจะฟองรองคดีตอศาลแลวแตคูความประสงคจะไกลเกล่ียขอพิพาทกันเอง
โดยไมประสงคจะดําเนินการในศาลก็ได 
  สําหรับกระบวนการไกลเกล่ียโดยท่ัวไปอาจจะแบงได 3 ข้ันตอน 16  คือ 
 1.  ข้ันตอนกอนการไกลเกล่ีย (Pre - Mediation Phase) 
   ก) ความสมัครใจ (Consent) ของคูพิพาท การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย
ความสําคัญอยู ท่ีความสมัครใจของคูพิพาท  ไมวาสมัครใจท่ีจะใหขอพิพาทของตนเขาสู
กระบวนการ  ไกลเกล่ีย  สมัครใจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกล่ีย หรือสมัครใจท่ีจะ
ยอมรับผลของการไกลเกล่ีย ดังนั้น กอนท่ีจะเร่ิมตนกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทจึงตองม่ันใจ
เสียกอนวา          คูพิพาทไดตกลงกันใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาท ซ่ึงขอตกลงดังกลาวจะทําข้ึนกอน
หรือทําข้ึน      ภายหลังจากท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึนแลวก็ได และไมมีกฎหมายกําหนดในเร่ืองแบบพิธี
ของสัญญาหรือขอตกลงดังกลาว  ดังนั้นคูพิพาทจึงสามารถที่จะตกลงกันดวยวาจากันก็ได  สําหรับ
การไกลเกล่ีย  ขอพิพาทในศาลน้ันมาตรา 19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และมาตรา 20 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงยังบัญญัติไวอีกวา ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลว
เพียงใด ใหศาลมีอํานาจท่ีจะพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอม
ความกันในขอพิพาทนั้น บทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติใหศาลจัดใหมีการไกล
เกล่ีย        ขอพิพาทในศาล และศาลก็ไดเร่ิมโครงการการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลอยางเปนระบบ
ตั้งแต พ.ศ. 2537 เปนตนมา ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมใหคูความสามารถตกลง
กันหรือประนีประนอมกันไดโดยฉันทมิตร และใหคดีเสร็จส้ินออกไปจากศาลไดรวดเร็วข้ึน ซ่ึงผู

                                                        
  15  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม.  (2547).  คูมือการระงับขอพิพาทสําหรับประชาชน.  
หนา 15 – 16. 
 16  อนันต จันทรโอภากร.  การไกลเกล่ีย/ประนอมขอพิพาท.  หนา 2 – 8. 
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พิพากษาท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการไกลเกล่ียขอพิพาทแตละเรื่องจะเปนคนละทานกับผูพิพากษาท่ี
ทําหนาท่ีตัดสินคดีเร่ืองนั้น ๆ  
  บทบัญญัติมาตรา 19 และ 20 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นใหอํานาจแก
ศาลที่ส่ังใหคูความมาศาลดวยตนเองหรือพยายามเปรียบเทียบเพื่อใหคูความไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมกันเทานั้น แตไมไดใหอํานาจศาลที่จะบังคับใหคูความเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท  ดังนั้น  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจึงยังคงข้ึนอยูกับความสมัครใจของคูความ 
  ข)  การแตงต้ังผูไกลเกล่ีย เนื่องจากการไกลเกล่ียขอพิพาทมีพื้นฐานอยูท่ีความสมัครใจ
ของคูพิพาทเปนสําคัญ การที่จะชักจูงใหคูพิพาทยอมตกลงท่ีจะเสนอขอพิพาทเขาสูกระบวนการ
ไกลเกล่ียนั้นเปนเร่ืองท่ีทําไมไดงาย ๆ เพราะคูพิพาทอาจไมม่ันใจในความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการไกลเกล่ีย หรืออาจไมคุนเคยกับกระบวนการไกลเกล่ีย หรืออาจคิดวาการไกลเกล่ีย    
ขอพิพาทนั้นจะทําใหเสียเวลามากยิ่งข้ึน ดังนั้น  การที่จะชักจูงใหคูพิพาทยอมตกลงกันท่ีจะเสนอ 
ขอพิพาทเขาสูการไกลเกล่ียนั้นจึงมักจะกระทําโดยบุคคลท่ีสามซ่ึงเขามาชวยสํารวจและวิเคราะหให
คูพิพาทไดเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธของคูพิพาทท่ีจะตองรักษาความสัมพันธอันดีตอกันไว 
ลักษณะของขอพิพาทเองวาเหมาะสมท่ีจะนําเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียหรือไม และผลดีท่ีจะไดรับ
จากการไกลเกล่ียขอพิพาท การแตงต้ังผูไกลเกล่ียจึงเปนการยืนยันถึงความสมัครใจของคูพิพาทและ
เปนการเร่ิมตนของการเขาสูการไกลเกล่ีย 
  ค) การเตรียมการเพื่อการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย  ส่ิงแรกที่คูพิพาทจะตองทําคือ 
การแตงตั้งผูไกลเกล่ียโดยคูพิพาทเองหรือโดยผานการดําเนินการของสถาบันซ่ึงใหบริการในการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท หลังจากแตงต้ังผูไกลเกล่ียแลว กอนท่ีผูไกลเกล่ียและคูพิพาทจะไดประชุม   
รวมกันเปนคร้ังแรกนั้น มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีจําเปนตองกระทําเสียกอน เปนตนวากําหนดการ
ของการประชุมวาควรจะมีการประชุมรวมกันกี่คร้ัง แตละคร้ังจะกระทําเม่ือไรและท่ีใด และจะมี
ใครเขารวมประชุมดวยในแตละคร้ัง เวนแตกรณีท่ีเปนขอพิพาทที่ไมซับซอนมากนัก ถาเปนกรณี
ขอพิพาททางธุรกิจ ผูไกลเกล่ียก็มักจะเร่ิมตนดวยใหคูพิพาทแตละฝายจัดทําคําแถลงเปนลายลักษณ
อักษรกลาวถึงความเปนมาและเน้ือหาของเร่ืองท่ีพิพาทกัน (written statement of the case) ในบาง
กรณีผูไกลเกล่ียอาจจํากัดจํานวนหนาของคําแถลงดังกลาววามีจํานวนไมเกินกี่หนา พรอมท้ังให     
คูพิพาทแตละฝายจัดสงเอกสารสําคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวของแกขอพิพาทใหแกผูไกลเกล่ีย หลังจากนั้น         
ผูไกลเกล่ียก็อาจนัดประชุมคูพิพาทแตละฝายแยกตางหากจากกันอยางส้ัน ๆ หรือโทรศัพทติดตอไป
ยังคูพิพาทแตละฝายแยกตางหากจากกัน เพ่ือท่ีจะพยายามทํากําหนดการประชุมรวมกันและหารือ
เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย และเพ่ือทําความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับ  
ภูมิหลังของขอพิพาทและประเด็นที่คูพิพาทแตละฝายคิดวามีความสําคัญแกคูพิพาทฝาย  นั้น ๆ การ
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เตรียมการในเบ้ืองตนนี้จะชวยใหกระบวนการไกลเกล่ียเปนไปอยางกระชับและตรงประเด็น และ
ชวยใหการประชุมรวมกันแตละคร้ังของกระบวนการไกลเกล่ียนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหกระบวนการไกลเกล่ียเปนไปไดอยางกระชับและตรงประเด็นนั้นคือการได
คูพิพาทมาเขารวมประชุมดวยตนเองในทุกคร้ัง 
  2.  วิธีพิจารณาความในการไกลเกล่ีย 
  กระบวนการไกลเกล่ียนั้นกระทําในรูปแบบของการประชุมรวมกันระหวางผูไกลเกล่ีย
กับคูพิพาท โดยอาจมีการประชุมหลายคร้ัง แตละคร้ังควรจะใชเวลาไมนาน โดยอาจประชุม
ติดตอกันทุกวันเปน 
  ก)  การเปดคดี (Opening Session) กระบวนการไกลเกล่ียเร่ิมตนดวยการแนะนําของ    
ผูไกล เกล่ียและคูพิพาทแตละฝาย  หลังจากนั้นผูไกล เกล่ียก็อธิบายถึงข้ันตอนตาง  ๆ  ของ
กระบวนการไกลเกล่ียและการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียตลอดจนวาระการประชุมตาง ๆ 
หลังจากนั้น     ผูไกลเกล่ียก็จะใหคูพิพาทแตละฝายแถลงเปดคดี (Opening Statements) โดยกําหนด
แตละฝายมีเวลาท่ีจํากัดโดยเทาเทียมกัน 
  ข)  การประชุมกับคูพิพาทแตละฝายแยกจากกัน (Private Session) การที่ผูไกลเกล่ียนัด
ประชุมกับคูพิพาทแตละฝายโดยแยกจากกันนั้นเรียกวา “Caucuses” ซ่ึงจะกระทําภายหลังจากท่ี     
ผูไกลเกล่ียไดรูและเขาใจขออางขอเถียงของคูพิพาทท้ังสองฝายแลว การประชุมแบบ Caucuses เปน
การเร่ิมตนของกระบวนการที่จะชวยใหคูพิพาทท้ังสองฝายไดมีโอกาสเจรจาเพ่ือตกลงกันระงับ   
ขอพิพาทซ่ึงผูไกลเกล่ียจะเรียกใหคูพิพาทแตละฝายมาพบกับผูไกลเกล่ียโดยลําพัง ไมมีคูพิพาทอีก
ฝายหน่ึงอยูดวยในหองประชุม ดังนั้น คูพิพาทแตละฝายจึงสามารถบอกกับผูไกลเกล่ียไดอยาง    
เปดเผยวาผลประโยชนและความตองการท่ีแทจริงของตนคืออะไร โดยท่ัวไปแลวผูไกลเกล่ียจะจัด
ใหมีการประชุมประมาณสองรอบ รอบแรกจะทําการเก็บขอมูลและทําความเขาใจเพื่อใหเห็นภาพ
โดยรวมของขอพิพาท รอบตอมาก็มีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางของความแตกตางระหวางคูพิพาท
และเพื่อการตระเตรียมทางเลือกตาง ๆ 
  ค) การประชุมรวมกันของทุกฝาย (Joint Session) เปนการประชุมเพ่ือใหเกิดความ   
กาวหนาในการเจรจาเพื่อหาทางออกรวมกันในการยุติขอพิพาท ผูไกลเกล่ียสามารถยุติกระบวนการ
ไกลเกล่ียไดดวยขอตกลงประนีประนอมกันของคูพิพาท แตถายังไมอาจหาขอตกลงไดในทีเดียวก็
อาจเล่ือนการประชุมออกไปอีกโดยคูพิพาทรับปากวาจะพยายามสรางความคืบหนาใหเกิดข้ึนใน
การประชุมรวมกันคร้ังถัดไป 
  ง)  การปดกระบวนการไกลเกล่ีย (Closure Session) เม่ือการเจรจาส้ินสุดลง ไมวาเปน
เพราะคูพิพาทสามารถตกลงประนีประนอมกันไดหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผูไกลเกล่ียก็จะตองจัดใหมี
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การประชุมรวมกันกับทุกฝายเพ่ือยุติกระบวนการไกลเกล่ีย ในกรณีท่ีคูพิพาทไมอาจตกลง
ประนีประนอมกันไดท้ังหมด อาจเปนไปไดวาคูพิพาทสามารถทําความตกลงกันไดในบางเร่ือง เชน 
การนําคดีไปสูศาลหรืออนุญาโตตุลาการมีความซับซอนนอยลงและการดําเนินคดีก็จะรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  3.  ข้ันตอนภายหลังกระบวนการไกลเกล่ีย (Post - Mediation Phase) 
  แมวาในบางครั้งการไกลเกล่ียจะไมสามารถยุติขอพิพาทระหวางคูพิพาทไดท้ังหมดก็
ตาม แตบอยคร้ังก็พบวาคูพิพาทสามารถบรรลุขอตกลงกันไดบางสวนซ่ึงอาจกอใหเกิดแรงผลักดัน
ท่ีจะทําใหคูพิพาทสามารถตกลงกันเพื่อยุติขอพิพาทไดในภายหลังจากท่ีมีการไกลเกล่ียแลว 
บางคร้ังแมจะเสร็จส้ินกระบวนการไกลเกล่ียไปแลว ผูไกลเกล่ียก็ยังมีบทบาทตอไปอยางไมเปน
ทางการในการเปนคนกลางท่ีคูพิพาทท้ังสองฝายอาศัยเปนชองทางในการติดตอส่ือสารถึงกันและ
กันหรืออาจเปนผูท่ีประสานใหคูพิพาทท้ังสองฝายมีแรงบันดาลใจท่ีจะยุติขอพิพาทไดในทายท่ีสุด 
 2.1.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียไปแลว
นั้น ผูวิจัยจะไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย เพื่อจะได
กําหนดแนวคิดกรอบการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธตอไป  ซ่ึงจะไดเสนอตามลําดับการศึกษาวิจัยตาม  
ป พ.ศ. ดังนี้ 
   โชติชวง ทัพวงศ 17 ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการระงับขอพิพาทโดยมี แนวทาง
ไกลเกล่ียคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ในป พ.ศ. 2540 สรุป  ไดวา จากการที่
ขอพิพาทคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีลักษณะเฉพาะ และมีปญหาซับซอน 
มีคูความและคูกรณีท่ีเกี่ยวของในคดีหนึ่งหลายฝาย ผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการระงับ          
ขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ โดยเสนอเปนแนวทางใหม ดังนี้ 
 1. ใหผูพิพากษาเจาของสํานวนใชดุลพินิจเลือกผูพิพากษาสมทบท่ีเปนองคคณะหรือ
ไมไดเปนองคคณะ  มารวมไกลเกล่ียในช้ันกําหนดแนวทางในการดําเนินคดีได 
  2.  แตงต้ังใหผูพิพากษาสมทบเปนผูไกลเกล่ียตามระบบไกลเกล่ีย 
 3.  นําเอากระบวนการผูประเมินขอพิพาทเบ้ืองตนของตางประเทศมาประยุกตใช 
 4. ประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นประโยชนและสนับสนุนกระบวนการระงับ          
ขอพิพาทโดยทางอ่ืนนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาลโดยเฉพาะระบบไกลเกล่ีย 

                                                        
  17  โชติชวง ทัพวงศ.  (2540).  แนวทางการไกลเกล่ียคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
(รายงานการวิจัย). 
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 ชูเกียรติ  ตันทวีวงศ 18  ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การระงับขอพิพาททางแพง โดย     
การไกลเกล่ียในศาล : ศึกษากรณีศาลแพงกรุงเทพใต  ในป พ.ศ. 2541  สรุปไดวา  การไกลเกล่ียใน
ศาลเปนทางเลือกหนึ่งในการระงับขอพิพาททางแพงโดยผูพิพากษาท่ีออกนั่งพิจารณาคดีจะเปน     
ผูไกลเกล่ีย โดยศาลแพงออกระเบียบปฏิบัติภายใน เรียกวา ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกล่ีย
เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537 ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีหลักการสําคัญ 3 ประการ    
ดังนี้ 
  1.  แยกคน โดยผูพิพากษาท่ีเปนผูพิจารณาคดีกับผูพิพากษาไกลเกล่ียตองเปนคนละคน
กัน 
 2. แยกสํานวน โดยต้ังสํานวนไกลเกล่ียข้ึนตางหากเพื่อมิใหเกิดขอเท็จจริงในการ     
ไกลเกล่ียปรากฏในสํานวนพิจารณา 
 3.  แยกหอง คือสรางหองไกลเกล่ียข้ึนแยกออกจากหองพิจารณาคดีโดย  ผูวิจัยเห็นวา 
ในการกําหนดใหมีคณะไกลเกล่ีย  การใหศาลสงคดีเขาสูงานไกลเกล่ีย การรักษา  ความลับ การ   
คุมครองขอเท็จจริงท่ีเกิดจากการไกลเกล่ีย การประชุมฝายเดียว หรือการไกลเกล่ียลับหลัง        
ทนายความ ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 20 เพียงแตบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลท่ีจะพิจารณาคดีนั้นท่ีจะพยายามเปรียบเทียบ
ใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน มิใชใหศาลสงคดีไปใหผูพิพากษาหรือศาล
อ่ืนทําการเปรียบเทียบหรือไกลเกล่ีย และในสวนของนิยามคําวา “ผูไกลเกล่ีย” นั้น ควรแกไข
ระเบียบขยายความคําวา “ผูไกลเกล่ีย” โดยใหรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมิใชผูพิพากษาดวย เชน          
นักวิชาการอิสระ  ผูเช่ียวชาญของศาล  และบุคคลสาขาอาชีพอ่ืนสามารถเปนผูไกลเกล่ียได  เพื่อให
มีบุคคลท่ีมีความรูหลากหลายมาทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทได  โดยใหบุคคลภายนอกมีฐานะเพียง
ผูไกลเกล่ียสมทบ 
 รศ. นวลจันทร  ทัศนชัยกุล , พ.ศ. 2547  19  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ศาลยุติธรรมกับการระงับ
ขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเปรียบเทียบปจจัยสวน
บุคคลของผูพิพากษากับความคิดเห็นตอการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย ขอบเขตในการศึกษา
คร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาประชากร คือ ผูพิพากษาศาลแพงทุกศาลในกรุงเทพมหานคร และศาลจังหวัด
ภาค  1 - 9  รวมจํานวนผูพิพากษาท้ังหมด 1,625 คน ในการเก็บตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลาย

                                                        
  18  ชูเกียรติ  ตันทวีวงศ. (2541).  การระงับขอพิพาททางแพง โดยการไกลเกล่ียในศาล : ศึกษากรณี 
ศาลแพงกรุงเทพใต  (รายงานการวิจัย).   
  19  นวลจันทร ทัศนชัยกุล. (2547). ศาลยุติธรรมกับการระงับขอพิพาท  (รายงานการวิจัย).  หนา 43. 
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ข้ันตอน (Multi  - stage sampling) โดยการแบงช้ันเปนศาลแพงในกรุงเทพมหานครและศาลจังหวัด
ตามภาคตาง ๆ ภาค 1-9 (Stratified random sampling) การหาจํานวนตัวอยางโดยใชสูตร YAMANE 
ได 321 คน ศาลแพงในกรุงเทพมหานครจะเก็บตัวอยางศาลละ 15 คน สวนศาลจังหวัดภาค 1- 9 จะ
เก็บตัวอยางภาคละ 31 คน มีเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงสรางข้ึนโดยอาศัย     
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึกทานผูทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับการไกลเกล่ีย นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดศึกษาในเชิงคุณภาพ และไดศึกษาเฉพาะราย (Case Study)  
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน  และการทดสอบคา F – test และคา Chi - square  ซ่ึงจากการ  
คนควาวิจัยผูวิจัยมีความเห็นวา ในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียโดยบุคคลภายนอกซึ่งศาล
แตงต้ังนั้นควรกําหนดบทบาทของผูไกลเกล่ียซ่ึงเปนบุคคลภายนอกใหชัดเจนโดยมีวิธีการที่เปน
ระบบเดียวกัน และควรคํานึงถึงประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน  การศึกษา  ความประพฤติและ
ความมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในชุมชนนั้น ๆ ผูวิจัยยังเห็นดวยวา ควรมีการแตงต้ังกรรมการของศาล
นั้น ๆ และกรรมการมาจากสํานักระงับขอพิพาทดวย 1 คน และเห็นวาควรใหผูพิพากษาเปนผูทํา
หนาท่ีระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมากกวาจะเปนหนาท่ีของบุคคลภายนอก 
 สาโรจน เกษมถาวรศิลป และคณะ 20 ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธการไกลเกล่ีย  
ขอพิพาท ในป พ.ศ. 2547  สรุปไดวา  การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียเปนมาตรการสําคัญท่ี
ชวยลดปริมาณคดีท่ีจะเขาสูศาล ลดระยะเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดี และคูกรณีมีความ    
พึงพอใจจากการไกลเกล่ียขอพิพาท เนื่องจากตนเองมีสวนรวมในการตัดสินใจในผลหรือขอตกลง
ตาง ๆ ท่ีเกิดจากการไกลเกล่ียขอพิพาท และการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียจะเกิดผลสําเร็จ
อยางรวดเร็ว  ตองมีวิธีการพิเศษที่เรียกวา กลยุทธการไกลเกล่ียขอพิพาท ซ่ึงหมายถึงวิธีการตาง ๆ  
ท่ีจะทําใหคูพิพาทยุติหรือระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนดวยความพึงพอใจของคูพิพาทโดยอาศัยศิลปะ
ของผูไกลเกล่ีย โดยผูไกลเกล่ียจะตองเปนผูชวยเจรจาหาแนวทางเสนอแนะใหคูความปรองดองกัน  
เพื่อใหเกิดการประนีประนอมระหวางคูความ  และสามารถยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดยตัวคูความเอง 
 และจากการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียนั้นจะเห็นวา การ
ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียนั้นมุงจะใหคูกรณีไดมีความพึงพอใจ ลดความบาดหมางซ่ึงกัน
และกัน และท่ีสําคัญผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ียจะตองมีคุณสมบัติเปนการเฉพาะตัว และทําหนาท่ี
ดวยความสมัครใจอีกดวย และจากการศึกษาทําใหทราบวา การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียมี
ประโยชนและขอดีดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 

                                                        
  20  สาโรจน เกษมถาวรศิลป  และคณะ.  (2547).  กลยุทธการไกลเกล่ียขอพิพาท.  

DPU



 24 

 2.1.7  ประโยชนและขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
  ประโยชนและขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียสามารถสรุปไดดังนี้ 21 
 2.1.7.1  ประโยชนของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
 1)  ประหยัดเวลาและคาใชจาย (Saving of time and Money) 
 2)  เปนท่ียุติ (Finality) ทําใหขอพิพาทยุติลง ลดปญหาการอุทธรณตอไป 
 3) การยอมรับของคูพิพาท (Compliance) เปนการท่ีคูความหาขอยุติไดดวยตนเอง  และ
ยอมรับในการปฏิบัติตามขอตกลงไดมากกวาการท่ีศาลจะมีคําพิพากษาดวยตนเอง 
 4)  ขอยุตินั้นเหมาะสมกับคูพิพาท (Custom Made Solution) เพราะคูความสามารถเลือก
ทําขอตกลงอยางไรก็ไดท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
 5) เปนความลับ (Confidentiality) เนื่องจากมักมีขอบังคับในการรักษาความลับของ   
ขอมูลท่ีไดรับจากกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น 
 6) การควบคุมกระบวนการระงับขอพิพาท (Process Control) โดยคูพิพาทสามารถ 
เลือกบุคคลท่ีเปนกลางใหเขามาทําหนาท่ีระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียและหาทางออกเพื่อยุติ 
ขอพิพาท  และคูพิพาทมีโอกาสที่จะพูดและตัดสินวาผลที่ไดรับจะผูกพันกัน  เพียงไร  หรือไม  
 7)  ขอตกลงระหวางคูพิพาทสามารถบังคับได (Enforceable Agreement) การระงับ    
ขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียเปนขอตกลงรวมกันท่ีมีลักษณะสัญญาท่ีคูพิพาทลงนามและผูกพัน
เปนสัญญาประนีประนอมยอมความ แมวาอาจมีการตรวจสอบในบางกรณี 
 8)  รักษาสัมพันธระหวางกันไดในระยะยาว (Preservation or Enhancement of Long -
term Relationships) โดยเปดโอกาสใหคูพิพาทหาทางแกไขปญหาระหวางกันได 
 9)  ความยืดหยุน (Flexibility) คูพิพาทสามารถเลือกใชการไกลเกล่ียขอพิพาทท้ังหมด
หรือในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในคดีได สวนท่ีเหลืออาจใหมีการดําเนินคดีในศาลตอไป 
 10) คุณภาพ (Quality) การควบคุมการทํางานโดยใชจริยธรรมของบุคคลที่ทําหนาท่ี
ไกลเกล่ียขอพิพาท 
 11) มีสิทธิในการดําเนินคดีในศาล (Right to Trial) โดยหากคูพิพาทมีความตองการที่
จะดําเนินคดีในศาลก็ยังคงมีสิทธิท่ีจะดําเนินการเชนนั้นได 
 
 

                                                        
  21  พรรณยง พุฒิภาษ และคณะ. (2547).  การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน  
(อ.ก.ช.): ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข. หนา 11 -  12. 
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 2.1.7.2  ขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
 1)  สะดวก  เนื่องจากไมมีพิธีมากนัก สามารถดําเนินการท่ีใดก็ได 
 2)  รวดเร็ว เนื่องจากไมมีกระบวนการที่สลับซับซอน 
 3) ประหยัดคาใชจาย เนื่องจากใชเวลาในการดําเนินการไมมากนัก ทําใหประหยัด       
คาใชจายในการดําเนินคดีตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล  คาทนายความ ฯลฯ 
 4) รักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาท เม่ือตกลงกันไดก็สามารถอยูรวมกันในสังคม 
หรือดําเนินกิจการทางธุรกิจรวมกันได จึงนํามาซ่ึงความพึงพอใจของคูพิพาท และกอใหเกิดความ
สงบสุขในสังคม 
 5) รักษาชื่อเสียงและความลับทางธุรกิจของคูพิพาท เนื่องจากในกระบวนการระงับ   
ขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียไมสามารถนําไปเปดเผยหรือใชเปนพยานในชั้นศาลได  เวนแตคูพิพาท
จะยินยอม 
 6)  ลดปริมาณคดีของศาล  ซ่ึงหากขอพิพาทตกลงกันได  ทําใหคดีไมเขาไปสูศาล 
 7)  ทําใหประเทศชาติมีความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนนอย 
สังคมก็จะอยูกันอยางสงบสุข การพัฒนาสังคมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมกอใหเกิดปญหาทาง
เศรษฐกิจ 
 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาในเร่ืองการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียทําใหทราบ
ประโยชนและขอดีดังไดกลาวไวแลวนั้น สวนการจะนําวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมา
ใชในธุรกิจประกันภัยอยางไรนั้น  ผูวิจัยจะไดกลาวถึงตอไป  แตกอนท่ีจะไปถึงกระบวนการท่ีจะ
นํามาใชผูวิจัยจะขอกลาวถึงรายละเอียดในเร่ืองของการประกันภัยเสียกอน 
 
2.2  ความเปนมาและแนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับธุรกิจประกันภัย 
  2.2.1  แนวคิดในการประกันภัย 
  มนุษยเราเม่ือเกิดมาในโลกแลวตางเผชิญกับภยันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดแกชีวิต รางกาย  
ทรัพยสิน ตลอดจนอาชีพของตน และเปนท่ีทราบกันอยูแลววาภัยเหลานั้นเปนส่ิงท่ีไมอาจคาดเดา
ลวงหนาได แตโดยท่ีมนุษยมีปญญาหรือสมอง จึงชวยใหมนุษยรูจักท่ีจะหาวิธีการปองกันหรือ  
หลีกเล่ียงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับตนมากกวาส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ตามมนุษยไมสามารถจะ
หามมิใหมีอันตรายตาง ๆ  เกิดข้ึนแกตนได  ภัยท่ีเกิดแกมนุษยจึงยังคงมีอยูเร่ือยมา  และดวยความท่ี 
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มนุษยมีสติปญญาท่ีฉลาดจึงไดคิดหาวิธีการปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยเหลานั้นโดย
รวมมือกันทําอยางหนึ่ง เรียกวาการประกันภัย 
  ในการจัดการตอการเส่ียงภัยหรือวางแผนบรรเทาความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนมีอยู 4 วิธี  
คือ 22   
   2.2.1.1 ลดการเส่ียงภัย (RISK REDUCTION) กลาวคือ เปนวิธีการระมัดระวังและ  
ปองกันตลอดจนควบคุมความเสียหายที่เกิดข้ึน อีกท้ังการแยกทรัพยสินโดยท่ีการลดความเส่ียงภัย
ดังกลาวมุงจะทําใหจํานวนคร้ังหรือความรุนแรงของการเกิดความเสียหายบรรเทาหรือลดนอยลง 
   2.2.1.2 การรับความเส่ียงภัยไวเอง (RISK RETENTION) กลาวคือเปนการยอมรับ 
ภาระในการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตนเอง หากมีภัยเกิดข้ึนอาจเปนไดท้ังแบบสมัครใจ ไม
สมัครใจ และแบบรับภาระไวเอง เชน ประกอบธุรกิจรับขนสงพัสดุภัณฑ มีรถยนตบรรทุกสินคา
จํานวนมาก  หากทําประกันภัยจะตองจายเบ้ียประกันภัยเปนจํานวนมาก  อาจต้ังกองทุนข้ึนเปนการ
รับประกันภัยดวยตนเองเสีย ซ่ึงการดําเนินการเชนนี้จะตองวางแผนประเมินผลดีผลเสียโดยเฉพาะ
การประมาณตัวเลขท่ีแนนอนแลววาจะประหยัดกวาการทําประกันภัย 
   2.2.1.3 การโอนการเส่ียงภัยใหผูอ่ืน (RISK TRANSFER) กลาวคือเปนการถายโอน 
การเส่ียงภัยหรือผลักภาระในความเสียหายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งท่ีพรอมจะรับการ     
เส่ียงภัยนั้นแทน ไมวาจะทําในรูปของการโอนการเส่ียงภัยใหผูอ่ืนท่ีมิใชบริษัทประกันภัยหรือการ
โอนการเส่ียงภัยโดยการเอาประกันภัยนั้นไวกับบริษัทประกันภัย 
  2.2.1.4 การหลีกเล่ียงการเส่ียงภัย (RISK AVOIDANCE) กลาวคือ บุคคลหรือ              
ผูประกอบธุรกิจตาง ๆ อาจหลีกเล่ียงการเส่ียงภัยโดยการไมพยายามเขาไปยุงหรือมีสวนรวมใน    
กิจการท่ีเห็นวามีความเส่ียงสูงหรือเปนธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงการหลีกเล่ียงบางคร้ังตองวิเคราะห
ประเมินถึงผลดีและผลเสียใหรอบคอบกอนการตัดสินใจ เพราะหากผิดพลาดก็อาจไดรับผลกระทบ
นอย 
   กลาวโดยสรุป  วิธีการลดการเส่ียงภัยท้ัง 4 วิธีนี้ เปนการวางแผนและการตัดสินใจท่ีใช
ดุลพินิจชวยในการจัดการตอการเส่ียงภัย เพื่อใหสามารถขจัดหรือลดความสูญเสียได ดวยเหตุนี้เอง
บุคคลท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันภัย จึงมีการทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย  
มากกวาท่ีจะรับการเส่ียงภัยตาง ๆ ไวเอง 
 
 

                                                        
  22  สากล ธนสัตยาวิบูล. (2535).  หลักการประกันภัย. หนา 26 – 28. 
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 2.2.2  ความเปนมาในการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในธุรกิจประกันภัย 23   
   ในตางประเทศประเทศจีนเปนประเทศแรกท่ีริเร่ิมการประกันภัยข้ึน ดังจะเห็นไดจาก
เม่ือประมาณ 3,000 ป กอนคริสตกาล พอคาชาวจีนไดขนสงสินคาตามลําน้ําแยงซีเกียง ซ่ึงเปน   
สายนํ้าท่ีเช่ียวกราก มีหินใตน้ําและเกาะแกงท่ีคดเค้ียว เรือบรรทุกสินคาท่ีแลนผานลําน้ําดังกลาว  
มักจะอับปางอยูเสมอ ทําใหพอคาบางคนตองส้ินเนื้อประดาตัวเพราะสินคาท่ีบรรทุกไปเกิดความ    
เสียหาย ดวยความกลัววาสินคาจะเสียหายพอคาชาวจีนจึงไดคิดหาวิธีการกระจายความเส่ียงโดย  
นําสินคาของตนไปใสในเรือลําอ่ืนหลาย ๆ ลํา จนครบหีบหอสินคา หากมีเรือลําใดลําหนึ่งเกิด
อับปางลงสินคาท่ีอยูในเรือลําอ่ืนก็ยังคงอยู พอคาก็จะสูญเสียสินคาเปนบางสวนเทานั้น จึงอาจ 
กลาวไดวาวิธีการนี้เปนการเร่ิมตนของการประกันภัยในสมัยโบราณอยางงาย ๆ ไมมีระเบียบและ
แบบแผน 24 
  จนกระท่ังใน ป พ.ศ. 1853 ไดมีการจัดต้ังธุรกิจประกันภัยในรูปของบริษัทการคาท่ีเมือง 
Flanders ในประเทศอิตาลี เนื่องจากในชวงศตวรรษนี้มีการคาขายทางทะเลอยางแพรหลายตาม 
เมืองทาตาง ๆ จึงไดมีการจัดทําสัญญาประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลเปนฉบับแรกของโลกข้ึน     
ณ  เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ตอมาในป พ.ศ. 2117 พระนางอลิซาเบธกษัตริยของประเทศอังกฤษได
ตรากฎหมายจั้ดต้ังหอประกันภัยข้ึนเพื่อขายกรมธรรมประกันภัยทางทะเล ทําใหธุรกิจประกันภัย
ของอังกฤษไดเจริญกาวหนาวิวัฒนาการเร่ือย ๆ มา 25 
  สวนทางดานประกันชีวิตไมปรากฏหลักฐานวาเร่ิมมีมาต้ังแตเม่ือใด ทราบเพียงวาใน
การทําศพของชาวกรีกและชาวโรมันในสมัยนั้นใชวิธีการบริจาคเงินชวยเหลือกัน โดยเก็บจากคนท่ี
ไปโบสถคนละเล็กละนอย  ตอมาไดจัดต้ังสมาคมรับประกันภัยในหมูทหารข้ึน  สมาชิกท่ีตายจะ
ไดรับเงินคาทําศพและเงินบํานาญเม่ือถึงวัยเกษียณอายุ จึงอาจกลาวไดวาพฤติการณท่ีชาวกรีกและ  
ชาวโรมันกระทํานี้เปนการเร่ิมตนของการประกันชีวิต 
  ในประเทศไทยธุรกิจประกันภัยไดปรากฏข้ึนมานานแลว แตท่ีปรากฏเปนหลักฐาน   
ชัดเจนก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากในสมัยนั้นไทยมีความสัมพันธทางการคากับตางประเทศ
หลายประเทศ  โดยอาศัยการขนสงสินคาทางเรือเปนสวนใหญ    จึงมีการประกันภัยทางทะเลและ     
 
 

                                                        
 23  กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. วารสารประกันภัย.  หนา 25 – 27. 
 24  ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2543).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยประกันภัย.  
หนา 7. 
 25  แหลงเดิม. หนา 7. 
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ขนสงเกิดข้ึนเปนประเภทแรก จนกระท่ังในป ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) ไดมีประกาศกฎหมายเก่ียวกับ
การประกันภัยเปนคร้ังแรกคือ “พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนแลบริษัท ร.ศ. 130” และใน   
วันท่ี 1 มกราคม 2468 ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกฎหมาย  ดังกลาว
กําหนดใหผูประสงคจะประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอน  และตอมา
ก็มีการประกันภัยประเภทอ่ืน ๆ  เกิดข้ึน  26 
  สําหรับธุรกิจประกันชีวิตเร่ิมดําเนินการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา        
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ในระยะแรกมิไดประสบความสําเร็จซ่ึงอาจมาจากหลายสาเหตุ ประกอบกับ
ธุรกิจประกันชีวิตยังไมเปนท่ีรูจักและตองหยุดชะงักไปเองเนื่องจากไมไดรับความนิยม ตอมา    
ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กิจการประกันภัยเร่ิมดําเนินการอยางจริงจังและกลับฟนฟูข้ึนใหม   
อีกคร้ัง และในป 2495 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมทะเบียนการคา กระ
ทรวงเศรษฐการยกฐานะ “แผนกควบคุมบริษัทประกันภัย” ข้ึนเปน “กองประกันภัย” อีกคร้ังหนึ่ง 
โดยยังคงสังกัดกรมทะเบียนการคา กระทรวงเศรษฐการ และในป พ.ศ. 2510 กระทรวงพาณิชยได
ออกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 เพื่อ
ควบคุมและสงเสริมธุรกิจประกันภัย หลังจากพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับดังกลาวประกาศใชการ
ควบคุมธุรกิจประกันภัยจึงเปนไปอยางเครงครัด เพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีความ    ม่ันคง ในป 
2515 กระทรวงเศรษฐการไดเปล่ียนช่ือมาเปนกระทรวงพาณิชยตามเดิม และใน           ป
เดียวกันไดเปล่ียนช่ือมาเปน “สํานักงานประกันภัย” แตยังคงมีฐานะเปนหนวยงานระดับกอง สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย  27 
   ตอมาในป พ.ศ. 2522 สํานักงานประกันภัยไดรับการยกฐานะจากหนวยงานราชการ
ระดับกองเปนกรม และป พ.ศ. 2533 ไดเปล่ียนช่ือเปนกรมการประกันภัย ตอมาไดมีการยกเลิก  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ดังกลาว  
ดวยเหตุผลวากฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ไมเหมาะสมกับกาลสมัยและไดใชบังคับมาเปนเวลานานไม  
สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับธุรกิจประกันภัยไดขยายวงกวางเปน
ธุรกิจท่ีสําคัญของประเทศ จึงตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับตางประเทศ อีกท้ังรัฐ          
ไดตระหนักวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีสามารถระดมเงินออมและสรางโอกาสการลงทุนได    
ไมแตกตางกับธุรกิจการเงินการธนาคาร จึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับอีกคร้ังใน         
ป  2535  คือพระราชบัญญัติประกันชีวิต  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  

                                                        
 26  อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. (2542). หลักการประกันภัย . หนา 8. 
  27  กรมการประกันภัย. กระทรวงพาณิชย. วารสารประกันภัย. หนา 25 – 27. 
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นอกจากนี้รัฐบาลยังไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้ึน เพื่อเปน
กฎหมายสําหรับบังคับใหรถยนตทุกคันท่ีอยูในราชอาณาจักรไทยรวมถึงรถท่ีนําเขามาใชใน
ราชอาณาจักรไทยเพียงช่ัวคราว ตองทําประกันภัยรถยนตโดยมีวัตถุประสงคคุมครองชีวิต รางกาย 
และอนามัยของผูประสบภัยจากรถ ใหสามารถไดรับการรักษาเยียวยาไดทันทวงทีจากบริษัทท่ี
รับประกันไว  ทําใหธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยไดมีการขยายตัวเพื่อรองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาใหกาวหนาทัดเทียมเชนนานาประเทศ จนถึงปจจุบันมีบริษัท
ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตท้ังในและตางประเทศเปดดําเนินกิจการในประเทศไทย
ท้ังส้ินจํานวนประมาณ 80 บริษัท 
   เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยมีสวนสําคัญตอผลประโยชนและ
สวนไดเสียของคนหมูมาก จึงเกิดความจําเปนท่ีรัฐจะตองมีสวนเขาไปกํากับ ดูแล และใหการ       
สงเสริมเพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ท้ังนี้ ไดมีการจัดต้ังหนวยงานโดยตรงข้ึนมาคือกรมการประกันภัยเพื่อทําหนาท่ีควบคุม    
ดูแลธุรกิจประกันภัยโดยใชกฎหมายดังท่ีกลาวมาเปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย 
  ในสวนของกรมการประกันภัยก็ไดมีการออกระเบียบกรมการประกันภัย วาดวยวิธี
พิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 เปนคูมือและเปนแนวทางในการดําเนินการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทของพนักงานเจาหนาท่ีอันเกิดจากขอรองเรียนของผูเอาประกันภัยตามท่ีผูวิจัยไดกลาวถึง
สภาพปญหาไวในบทท่ี 1 ซ่ึงในทางปฏิบัติเม่ือมีขอรองเรียนเกิดข้ึนเจาหนาท่ีผูดําเนินการจะ
ประมวลขอเท็จจริงจากมูลเหตุท่ีมีการรองเรียนและดําเนินการวินิจฉัยคํารองเรียนตามประเด็นท่ีได
มีการกําหนดไวหากกรณีคํารองเปนปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปนท่ียุติเจาหนาท่ีก็จะเสนอ
ความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามระดับช้ันเพื่อใหนายทะเบียนออกคําวินิจฉัยใหบริษัทท่ีถูกรองเรียน
ปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงในการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท ผูวิจัยเห็นวาเปนการดําเนินการ
ไปโดยไมมีกฎหมายรองรับ เนื่องจากปจจุบันนายทะเบียน (อธิบดีกรมการประกันภัย) ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ไมมี
บทบัญญัติในมาตราใดใหอํานาจนายทะเบียนมีอํานาจทําการไกลเกล่ีย  
  การท่ีนายทะเบียนมีคําวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับขอรองเรียนอันมีผลกระทบกระเทือนตอ
สิทธิของบริษัทประกันภัยตาง ๆ จึงเปนการไมชอบดวยกฎหมาย และการท่ีบริษัท  ประกันภัยซ่ึงถูก
รองเรียนหากไมมาพบเจาหนาท่ีจะมีความผิดในฐานฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงาน ดังนั้น ในการท่ี
บริษัทยินยอมตกลงเจรจาจึงเปนการกระทําไปโดยดวยความเกรงใจเจาหนาท่ีของรัฐดวยเหตุวา การ
ดําเนินกิจการบริษัทจําเปนตองพึ่งพาอาศัยพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการประกันภัย  เพื่อไมใหเกิด
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ปญหาจึงยอมเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย การดําเนินการไกลเกล่ียขอโตแยงหรือขอพิพาทเกี่ยวกับ
การประกันภัยจึงเปนการดําเนินการไปโดยขัดตอหลักการสําคัญของการไกลเกล่ียท่ีจะตองเกิดจาก
ความสมัครใจและตกลงใจของคูพิพาทโดยไมมีปจจัยอ่ืนใดมาแทรกแซง 
   ในสวนของกรมการประกันภัยไดมีการจัดต้ังสํานักงานอนุญาโตตุลาการ กรมการ   
ประกันภัย เพื่อระงับขอพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยตามท่ีกรมธรรมไดระบุใหคูสัญญาคือ   
ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนกับบริษัทประกันภัย ในการเลือกใชอนุญาโตตุลาการประกันภัย
ของกรมการประกันภัยในกรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึน นอกจากนี้กรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางบริษัท
ประกันภัยดวยกันเองก็ยังระบุใหใชอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัยเพ่ือระงับ           
ขอพิพาทดวย ซ่ึงอนุญาโตตุลาการ กรมการประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยนับแตเปด
ดําเนินการก็ไมเปนท่ีนิยมเทาท่ีควร เนื่องจากยังไมสามารถสรางความเปนกลางระหวางฝายบริษัท
ประกันภัยและผูเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยดวยกันเองโดยถูกมองวาเปนการรักษา
ผลประโยชนใหกับกลุมสมาชิกเปนหลัก 
  2.2.3  ความหมายและลักษณะของการประกันภัย 
   2.2.3.1  ความหมายของการประกันภัย 
   1) คําวา “การประกันภัย” ตามพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสถานได
ใหนิยามไววา การประกันภัยคือการกระจายความเส่ียงภัยโดยมีผูรับประกันภัยเปนผูรับเส่ียงและ
กระจายความเส่ียงไปใหแกผูเอาประกันภัยรายอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของการเส่ียงภัยคลายคลึงกัน   
   2) คณะกรรมการอนุกรรมการคนควาและวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัย ไดให  
ความหมายของการประกันภัยคือ การที่บุคคลฝายหนึ่งทําหนาท่ีเปนหลักประกันแกบุคคลอีกฝาย
หนึ่งโดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับความเดือดรอนจากภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงกอใหเกิดความ
สูญเสียหรือเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของเขา โดยฝายผูใหหลักประกันจะจายเงินชดเชยใหตาม
จํานวนและเง่ือนไขท่ีตกลงไว หรืออาจทําใหทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไวนั้นกลับสูสภาพดีหรือ 
ใกลเคียงของเดิม โดยผูใหหลักประกันจะไดรับเงินตอบแทนจากอีกฝายหน่ึงตามจํานวนท่ีตกลงกัน
ไว 28  
 
 
 

                                                        
 28  คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ  สมาคมประกันวินาศภัย.  (2529 – 2530).   คูมือวิชาการ 
ประกันภัย. หนา 2. 
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   3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ไดบัญญัติความหมายของสัญญา  
ประกันภัยวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน
หรือใชเงินจํานวนหนึ่งในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดังไดระบุไวใน
สัญญา  และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบ้ียประกันภัย” 
   4)  รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ไดใหความหมายของการประกันภัยวา29 คือ
การเฉล่ียความเสียหายที่เกิดข้ึนกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผูรับประกันภัยทําหนาท่ีเปน  
คนกลางคอยเฉล่ียความเสียหายให 
  จากความหมายของคําวา “การประกันภัย” ท่ีผูรูไดนิยามไวขางตนอาจสรุปไดวา การ
ประกันภัยหมายถึงการเฉล่ียโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการ   เส่ียงภัย 
(risk) จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยมีคนกลางคือผูรับประกันภัยทําหนาท่ีเฉล่ียความ
สูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดมีข้ึน 
 2.2.3.2  ลักษณะสําคัญของความเส่ียงภัยท่ีสามารถจะเอาประกันภัยได 
  เปนท่ีทราบกันอยูท่ัวไปวาบริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยเฉพาะความเส่ียงภัยที่     
แทจริง (Pure risks) ไดเพียงบางประเภทเทานั้น ดังนั้นจึงตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ
ของความเส่ียงภัยท่ีสามารถจะเอาประกันภัยไดไวดังนี้ 30 
 1)  ตองมีหนวยของความเส่ียงภัยท่ีคลายคลึงกันเปนจํานวนมาก (THERE  MUST  BE 
A LARGE NUMBER OF HOMOGENEOUS EXPOSURE UNITS) เพื่อชวยใหบริษัทประกันภัย
สามารถคํานวณความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎ “LAW OF LARGE NUMBERS” ได
คอนขางแมนยํา 
  2)  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตองเปนอุบัติเหตุและไมไดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ
ผูเอาประกันภัย (THE LOSS MUST BE ACCIDENTAL AND UNINTENTIONAL BY THE 
INSURED) กลาวคือบริษัทประกันภัยจะยอมชดใชใหเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น
ผูเอาประกันภัยท่ีทําลายทรัพยสินหรือส่ิงท่ีเอาประกันภัยนั้น เพื่อหวังเอาเงินคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยจะไมไดรับการชดใช 
 
 

                                                        
  29  อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.  (2542). หลักการประกันภัย .  หนา 13. 
  30  คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ  สมาคมประกันวินาศภัย. (2529 – 2530).  คูมือวิชาการ 
ประกันภัย. หนา 18 – 21. 
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 3) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นตองสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเปน      
ตัวเงินได (THE LOSS MUST BE DETERMINABLE AND MEASURABLE) หากไมมีขอกําหนด
นี้แลวจะเกิดความยุงยากในการพิจารณาชดใชคาสินไหมเปนอันมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีไม
สามารถวินิจฉัยไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใดและไดรับความคุมครองตามกรมธรรม  
หรือไม 
  4) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นตองไมเปนมหันตภัย (THE LOSS SHOULD NOT BE 
CATASTROPHIC) ภัยบางอยางสามารถกอใหเกิดความเสียหายในแตละคร้ังคิดเปนเงินรวมกัน
จํานวนมหาศาล มากเกินไปกวากําลังของบริษัทประกันภัยแหงเดียวหรือหลายแหงรวมกันจะรับไว
ได เชน ภัยจากสงคราม  เปนภัยท่ีบริษัทไมสามารถรับประกันภัยใหได 
 5) ความเส่ียงภัยนั้นควรเปนความเส่ียงภัยท่ีแทจริง (PURE RISK) และเปนความเส่ียง
ภัยท่ีมีผลกระทบเฉพาะบุคคลบางคนหรือบางกลุม (PARTICULAR RISK) กลาวคือความเสียหาย
ควรจะเกิดกับบุคคลบางคนหรือบางกลุมเทานั้น ไมใชเกิดกับบุคคลจํานวนมาก พรอม ๆ กันจะ
กอให เกิดปญหาการดําเนินงาน  และปญหาทางการเงินแกบริษัทประกันภัย  เหลานั้นได 
ขณะเดียวกัน  ผูเอาประกันภัยก็ควรจะไดรับการชดใชเทากับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเทานั้น 
 6) ความนาจะเกิดความเสียหาย จะตองคํานวณหรือประมาณได (THE PROBABILITY 
OF LOSS MUST BE CALCULABLE) บริษัทประกันภัยจะตองคํานวณความนาจะเกิดความ      
เสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไดอยางใกลเคียงพอสมควร เพื่อจะได
นําขอมูลเหลานี้มาคํานวณเบี้ยประกันภัยท่ีพอเพียงสําหรับจายเปนคาสินไหมทดแทน 
 กลาวโดยสรุป  ลักษณะของความเส่ียงภัยท้ัง 6 ประการนี้  จะเปนตัวท่ีช้ีหรือเปนขอท่ี
พิจารณาวากิจการท่ีจะกระทํานั้น ๆ เปนการประกันภัยหรือไม  ท้ังนี้  เพราะการกระทําบางอยาง  
เชน การเลนหุนเพื่อเก็งกําไร มีลักษณะใกลเคียงกับการประกันภัยอยูมาก ถาไมมีหลักยึดถือดังกลาว
แลว อาจกอใหเกิดปญหาการตีความหรือความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนวาการกระทํานั้น ๆ เปนการ  
ประกันภัย 
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 2.2.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการประกันภัย 
   2.2.4.1  ทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย  แบงออกเปน  2 ทฤษฎี  31  คือ 
   1)  ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability) หมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณใด เหตุการณ
หนึ่งในอนาคต ซ่ึงคํานวณโดยใชขอมูลในอดีตและขอมูลทางทฤษฎีความนาจะเปนอาจแบงตาม
ลักษณะของเหตุการณ ไดแก ความนาจะเปนของเหตุการณท่ีไมสามารถเกิดรวมกันไดกับความ   
นาจะเปนของเหตุการณท่ีสามารถเกิดรวมกันได การนําทฤษฎีความนาจะเปนไปใชกับการ        
ประกันภัยก็เพื่อกําหนดคาเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสมนั่นเอง 
   2)  กฎวาดวยจํานวนมาก (Low of Large Numbers) เปนกฎวาดวยคาของความเปนไป
ได ซ่ึงเปนพื้นฐานของการประกันภัย แสดงถึงความนาเช่ือถือในการคาดคะเนความนาจะเปน และ
คาดคะเนเหตุการณไดแมนยําข้ึน ถาจํานวนตัวอยางหรือขอมูลหรือจํานวนเหตุการณท้ังหมดมีมาก
ข้ึนซ่ึงเปนประโยชนในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยแตละประเภทของผูรับประกันภัย 
  นอกจากนี้ ศาสตราจารย สรพล สุขทรรศนีย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ไดใหความหมายของทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัยท้ังสองไวดังนี้  32 
  1)  ทฤษฎีความนาจะเปนไปได (Theory of Probability) โดยพิจารณาถึงโอกาสแหงภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดวาควรจะเปนเทาใด  ถากิจการประเภทนั้น ๆ  โอกาสท่ีภัยจะเกิดข้ึนมีมากก็แสดงวา
ผูรับประกันภัยตองเส่ียงมาก ฉะนั้น ตองเรียกเบ้ียประกันภัยในอัตราสูงเพื่อใหคุมกับการท่ีตอง     
ลงทุนเส่ียงภัยไป การประกันอัคคีภัยสําหรับอสังหาริมทรัพยในท่ีตั้งบางแหง หาก ผูรับประกัน  
เห็นวาโอกาสท่ีจะเกิดภัยนั้นสูงมากไมคุมกับการเส่ียงก็อาจจะไมยอมรับประกันภัย เชน บริเวณท่ี
เปนสลัมบางแหง  เปนตน 
  2) ทฤษฎีท่ีถือจํานวนมากเขาวา (Theory of Great Numbers) คือถือหลักวาการ         
ประกันภัยถาหากผูรับประกันภัยรับประกันจํานวนมากรายโอกาสที่ตองลมละลายเพราะขาดทุน
ยอมนอยลงเพราะโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินท่ีรับประกันไวพรอมกันท้ังหมด
ยอมเปนไปไมได ฉะนั้น หากรับประกันไวมากราย เงินเบ้ียประกันท่ีผูเอาประกันแตละรายไดจาย
ใหยอมเพียงพอท่ีจะชดใชใหกับผูเสียหายโดยไมถึงกับขาดทุน นอกจากนั้นหากมีผูเอาประกันเปน
จํานวนมาก ผู รับประกันก็สามารถกําหนดเบี้ยประกันในอัตราตํ่าลงได เม่ือคํานวณแลววา            
เบ้ียประกันท่ีไดรับไวนั้นคุมกับการท่ีตองเขารับการเส่ียงภัยแลว 

                                                        
  31  อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. (2542).  หลักการประกันภัย . หนา 66 – 76. 
  32  รศ. สรพล สุขทรรศนีย. (2543).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย. หนา 17. 
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  กลาวโดยสรุป การประกันภัยเปนการเฉล่ียทรัพยจากผูเอาประกันภัยหลาย ๆ คนมารวม
ไวเปนกองกลาง เม่ือผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายตามสัญญา บริษัทผูรับประกันภัยก็จะเอา
เงินจํานวนนี้มาใชใหกับผูเอาประกันท่ีไดรับความเสียหาย ดังนั้น บริษัทผูรับประกันภัยจะตอง
คํานึงถึงหลักของทฤษฎีท้ังสองมาประกอบในการพิจารณารับประกันภัยเพ่ือใหธุรกิจการประกันภัย
ดําเนินตอไปไดโดยไมตองเส่ียงกับภาวะการขาดทุน 
  2.2.4.2  หลักสําคัญพื้นฐานของสัญญาประกันภัย มีอยู 6 ประการ 33  คือ 
  1)  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย ( PRINCIPLE OF INSURANCE INTEREST) 
หมายถึง สวนไดเสียท่ีอาจเอาประกันภัยได กลาวคือ ผูเอาประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิหรือ
มีประโยชน หรือมีความรับผิดตามกฎหมายในวัตถุท่ีเอาประกันภัยในขณะท่ีทําสัญญาประกันภัย 
  2)  หลักสุจริตอยางยิ่ง (PRINCIPLE OF UTOMOST GOOD FAITH) กลาวคือ ผูเอา
ประกันภัยและผูรับประกันภัยจะตองมีความสุจริตใจในการทําสัญญาตอกัน โดยเปดเผยขอความ
จริงใหผูรับประกันภัยทราบโดยละเอียด ไมแถลงขอความเท็จ และรับรองวาจะปฏิบัติตามสัญญา
ประกันภัย   
  3) หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง (PRINCIPLE OF 
INDEMNITY) กลาวคือการท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยท่ีไดประกันภัยไว     
ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมใหแกผูมีสิทธิไดรับตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและตองไม
เกินจํานวนท่ีเอาประกันภัยไว 
  4) หลักการรับชวงสิทธ์ิ (PRINCIPLE OF SUBROGATION) เนื่องจากสัญญา         
ประกันภัยเปนสัญญาเพ่ือการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง เม่ือผูรับประกันภัยไดจาย             
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยยอมไดสิทธ์ิทุกอยางท่ีผูเอาประกันภัย
มีอยูรวมท้ังหลักประกันแหงหนี้นั้นไปทั้งหมดเรียกวา การรับชวงสิทธิ หลักขอนี้ใชเฉพาะการ
ประกันวินาศภัยไมสามารถนําไปใชกับการประกันชีวิตได 
  5)  หลักการเฉล่ีย (PRINCIPLE OF CONTRIBUTION) หลักการนี้เปนหลักการชดใช
คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงเชนเดียวกับหลักการรับชวงสิทธิ และหลักในขอนี้ใช     
เฉพาะกับสัญญาประกันวินาศภัยเทานั้น   หลักการเฉล่ียจะเกิดมีข้ึนเม่ือประกอบดวยขอสาระสําคัญ      
 

                                                        
  33  คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ  สมาคมประกันวินาศภัย. (2529 – 2530). คูมือวิชาการ 
ประกันภัย. หนา 33  -  37. 
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กลาวคือ มีกรมธรรมประกันวินาศภัยสองฉบับหรือมากกวานั้น กรมธรรมนั้นตองคุมครองภัยชนิด
เดียวกัน (SAME PERIL) กรมธรรมนั้นตองคุมครองสวนไดเสียอันเดียวกันของผูเอาประกันภัย 
(SAME INTEREST) กรมธรรมนั้นตองเกี่ยวของกับวัตถุท่ีเอาประกันภัยเดียวกัน (SAME 
SUBJECT  MATTER)  และทุกกรมธรรมตองมีผลบังคับในเวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
  หลักการเฉล่ียนี้มีความมุงหมายใหผูรับประกันภัยในวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันเดียวกัน  
ความเส่ียงภัยอันเดียวกัน และสวนไดเสียอันเดียวกัน ตองรับผิดในสวนของความเสียหายท่ีผูรับ  
ประกันภัยแตละคนมีอยูตามสัญญาประกันภัยแตละฉบับเปนอัตราสวน (PRO RATA) กับจํานวน
เงินท่ีตนไดรับประกันภัยไว ฉะนั้น แมผูเอาประกันภัยจะมีกรมธรรมหลายฉบับ เม่ือมีการจาย       
คา สินไหมทดแทนผูเอาประกันภัยก็ยังคงไดรับคาสินไหมทดแทนเทาท่ีเกิดความ    เสียหายจริง  
เทานั้น 
   6) หลักสาเหตุใกลชิด (PRINCIPLE  OF PROXIMATE CLAUSE) หลักการขอนี้
นํามาใชในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากหรือเปนผลโดยตรง
อันใกลชิดของภัยท่ีกรมธรรมคุมครองหรือไม 
 โดยสรุปแลวทุกประเทศท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองยึดถือหลักการสําคัญ          
6 ประการ ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินไปดวยดี กอใหเกิด
ความม่ันคงและเกิดความเปนธรรมแกประชาชนผูเอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย 
 สวนขอพิพาททางธุรกิจดานประกันภัย อันนําไปสูขอขัดแยงอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ 
ใหญ  ๆ  ดังนี้ 
 1.  สาเหตุจากบริษัทผูรับประกันภัย  กลาวคือ  เม่ือมีอุบัติเหตุทางรถยนตเกิดข้ึนบริษัท
ประกันภัยสวนใหญมักจะปฏิเสธไมยอมชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยและหรือ    
ผูเสียหายงาย ๆ โดยมักอางวาผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนทุจริตหรือประมาทเลินเลออยาง    
รายแรงหรือผิดเง่ือนไขในกรมธรรม  ขับข่ีรถยนตโดยไมมีใบอนุญาต  สัญญาประกันภัยไมผูกพัน 
หรือรถยนตท่ีเอาประกันไดขายไปยังบุคคลภายนอกโดยไมแจงใหบริษัทประกันภัยทราบ หรือ
กรมธรรมประกันภัยขาดอายุ ผูเอาประกันภัยขาดสงเบ้ียประกัน หรือกรณีประกันชีวิตเม่ือมี
ผูเสียชีวิตและไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธไมยอมชดใช         
คาสินไหมทดแทนแกผูรับผลประโยชน เชน อางวาผูเอาประกันชีวิตใหขอมูลตามเอกสารตาง ๆ  
ไมตรงกับความจริง  เปนการปกปดขอเท็จจริงหรือแถลงเท็จ  บริษัทประกันภัยก็จะปฏิเสธวาสัญญา
ประกันภัยไมมีผลบังคับ จึงไมยอมจายคาสินไหมทดแทนให  หรืออางวาผูเอาประกันชีวิตขาดชําระ
เบ้ียประกันชีวิต  หรือผูเอาประกันชีวิตมิไดมีสวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยนั้น 
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 2. สาเหตุจากผูเอาประกันภัย ปญหาสวนใหญมักเกิดจากการทุจริตของผูเอาประกันภัย
เอง เชน อุบัติเหตุเกิดข้ึนแลวไปทําสัญญาประกันภัยยอนหลัง หรือเกิดจากผูเอาประกันเรียกรอง   
คาสินไหมทดแทนสูงเกินกวาคาเสียหายจริง หรือเกิดจากผูเอาประกันไมพอใจ    คาเสียหายท่ีบริษัท
ประกันชดใชให หรือในกรณีประกันชีวิตผูเอาประกันมักปกปดขอมูลโดยใหขอมูลไมตรงกับ 
ความจริงเกี่ยวกับโรคภัยรายแรงตามท่ีสัญญาประกันภัยหามไว หรือผูเอาประกันแถลงอายุไมตรง
กับขอเท็จจริงในขณะท่ีขอเอาประกันชีวิต 
 ดังไดกลาวแลววาเม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนคูกรณีสวนใหญจะพึ่งพาศาลยุติธรรมในการ
วินิจฉัยช้ีขาดคดี ถาเปนในอดีตก็คงจะไมมีปญหามากนักเพราะจํานวนปริมาณคดีมีนอยแตใน
ปจจุบันปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลมีจํานวนมาก  ปหนึ่ง ๆ นับลานคดีและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  แตจํานวนผูพิพากษาและบุคคลากรของศาลมีจํานวนจํากัดมิไดเพิ่มในสัดสวนท่ีเทากัน 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายใหมท่ีประกาศใชบังคับเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  และคดีมีลักษณะท่ียุงยาก
ซับซอน  ทําใหตองใชระยะเวลาในการพิพากษาคดีเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกับผลของการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีผลใหศาลยุติธรรมมีการเปล่ียนแปลง  
โครงสรางและระบบการทํางานของศาลยุติธรรมเพื่อรองรับกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เชน การ
พิจารณาครบองคคณะและตอเนื่อง ทําใหผูพิพากษาไมอาจแยกกันพิจารณาคดีเหมือนในอดีตได  
จึงทําใหระยะเวลาที่ตองใชในการพิจารณาคดีเพิ่มข้ึนอีก เปนเหตุใหปริมาณคดีสะสมเพ่ิมมากข้ึน
ทุกป และในการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปจจุบันยังไดเพิ่มภาระหนาท่ี 
ของศาลยุติธรรมในทางอาญาอีกดวย  คือใหศาลเปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกหมายจับและหมายคนเพื่อ
เปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ     
 ผูวิจัยเห็นวารูปแบบและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัยโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการและการฟองรองคดีตอศาลเปนอุปสรรคตอการระงับขอพิพาทดานการประกันภัย
ควรจะหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมมาระงับขอพิพาท โดยผูวิจัยเห็นวาการระงับขอพิพาทโดย
วิธีการไกลเกล่ียนาจะเปนวิธีการที่ดีและเหมาะสม เพราะผูดําเนินการไกลเกล่ียเปนคนกลางท่ีมา
ชวยทําใหคูพิพาทท้ังสองฝายกลับมาคืนดีกันโดยการชักนําคูพิพาทท้ังสองฝายมาพบปะกันเจรจากนั  
เปดโอกาสใหมีการส่ือสารติดตอกัน และชวยขจัดความเปนศัตรูท่ีมีตอกัน ชวยเสาะหาขอมูลท่ีจะ
ชวยใหการเจรจาประสบความสําเร็จ ชวยขจัดขอยุงยากตาง ๆ ท่ีขัดขวางการเจรจาออกจนนําไปสู
ความพอใจและตกลงระงับขอพิพาทกันได ซ่ึงการดําเนินการไกลเกล่ียของกรมการประกันภัยใน
ประเด็นขอพิพาทตาง ๆ ยังไมเปนรูปธรรมและไมมีกฎหมายรองรับ ควรจะศึกษาวิธีการหลักเกณฑ
ของการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียของตางประเทศมาเปนแนวทางในการแกไขและ     
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ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยใหประสบผลสําเร็จดังเชน ประเทศญ่ีปุน สิงคโปร  และ
สหรัฐอเมริกา  โดยผูวิจัยจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่  3 
การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย 

กับธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายตางประเทศ 
 
  ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงแนวความคิดและวิธีการระงับขอพิพาทวาดวยการไกลเกล่ีย 
ในธุรกิจประกันภัยของตางประเทศ โดยจะใชแนวทางของประเทศญ่ีปุน สิงคโปร และสหรัฐ-
อเมริกา  ซ่ึงรายละเอียดและสาระสําคัญตาง  ๆ จะไดนําเสนอตามลําดับตอไปนี้ 
  ปจจุบันการระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายตางประเทศ เชน 
ประเทศญ่ีปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา ตางก็ประสบปญหาในการดําเนินคดีแพง จํานวนคดีท่ี 
ค่ังคางมีเปนจํานวนมาก เนื่องจากการพิจารณามี ข้ันตอนท่ีซับซอนคูความตองเสียคาใชจายเปน
จํานวนมาก การดําเนินคดีเปนไปดวยความลาชาและเสียเวลามาก จากขอบกพรองเหลานี้จึงมี    
แนวโนมท่ีจะใชวิธีการท่ีไมเปนทางการมาเปนเคร่ืองมือในการระงับขอพิพาทซ่ึงเปนท่ีรูจักกันใน
ช่ือวา Alternative Dispute Resolution หรือ ADR (ซ่ึงตอไป ผูเขียนจะใชคําวา ADR ) เพื่อหลีกเล่ียง
ระบบการพิจารณาตัดสินคดีโดยศาล ADR เปนวิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการระงับขอพิพาทซ่ึงไมใช
การฟองคดีตอศาล ADR นี้มีใชคําในภาษาไทยหลายช่ือ เชน การขจัดความขัดแยงอยางมีทางเลือก
หรือทางเลือกอ่ืนในการระงับขอพิพาท วิธีการประนอมขอพิพาทท่ีเหมาะสมเปนตน ในท่ีนี้จะ
กลาวถึงเฉพาะการไกลเกล่ียขอพิพาท แนวความคิดและวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย การ
นําหลักการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใชกับธุรกิจประกันภัย โดยศึกษาแนวทางของ
ประเทศญ่ีปุน  สิงคโปร  และสหรัฐอเมริกา 
 
3.1  ประเทศญ่ีปุน 
       3.1.1  ความเปนมาและแนวความคิด 
  ในประเทศญ่ีปุนประชาชนโดยท่ัวไปมีนิสัยรักสงบ ไมชอบความวุนวาย จึงมักใชวิธี
ระงับขอพิพาทกันดวยสันติวิธี เม่ือมีกรณีขอพิพาทเกิดข้ึนมักจะหาบุคคลท่ีเคารพนับถือมาชวย     
ในการไกลเกล่ียหรือแนะนําแนวทางให ในสมัยโบราณชาวญ่ีปุนใชวิธีการไกลเกล่ียโดยคน     
กลางมากกวาวิธีการอนุญาโตตุลาการ  เพราะวิธีการอนุญาโตตุลาการเปนวิธีการท่ีคอนขางรุนแรงมี 
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การชี้ขาดใหคูกรณีฝายหนึ่งชนะและอีกฝายหนึ่งแพหลังจากฟงพยานหลักฐานในการพิจารณาแลว 1 
 กฎหมายและการไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศญ่ีปุน มีมาต้ังแตสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1600 - 
1868) โดยประเพณีของชนชาติชาวญ่ีปุนมักคิดวาการฟองรองดําเนินคดีเปนการกระทําท่ีเปน      
ปรปกษเพราะจะทําลายความสัมพันธของบุคคลและการนําเร่ืองสวนตัวไปเปดเผยตอ  ผูมีอํานาจใน
ท่ีสาธารณะเปนเร่ืองท่ีนาอับอาย  เม่ือมีการเร่ิมใชการไกลเกล่ียในศาล  จึงไดรับการยอมรับโดยงาย 
การไกลเกล่ียในศาลไดมีการเชิญบุคคลภายนอกเขามารวมกระบวนการไกลเกล่ียในฐานะท่ีเปน     
ผูไกลเกล่ีย ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวมพิจารณาคดีกับศาล ในประเทศญ่ีปุน
ถือวาการมีผูพิพากษาอยูในคณะกรรมการจะชวยเปนหลักประกันวาผลลัพธจะเปนไปตามครรลอง
ของกฎหมาย ศาลจะไมยอมใหมีการตกลงยินยอมท่ีไมเปนการชอบธรรม ฉะนั้น จึงแนใจไดวา
กระบวนการไกลเกล่ียท่ีผานทางศาลจะมีมาตรฐานของความยุติธรรมอยูดวย 
 การระงับขอพิพาทของประเทศญ่ีปุน เนนท่ีกระบวนการท่ีไมเปนทางการ เชน วิธีการ
อนุญาโตตุลาการ การเจรจาตอรองโดยเฉพาะอยางยิ่งการไกลเกล่ียในศาลซ่ึงเปนวิธีการท่ีข้ึนอยูกับ
เจตนาของคูกรณี กระบวนการระงับขอพิพาทนั้นในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุนแบงออกได
เปนระบบฟองคดี (Litigation system) ซ่ึงก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล มีผูพิพากษาทํา 
หนาท่ีพิจารณาขอพิพาทและมีคําตัดสินในรูปของคําพิพากษาหรือมีคําส่ังโดยในข้ันตอนการ
พิจารณาพิพากษาคดีจะมีกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเครงครัด และอีกระบบหนึ่งก็คือระบบการ  
ไกลเกล่ีย (mediation system) เปนระบบท่ีตรงกันขามกับระบบฟองคดี กลาวคือ จะมีคณะกรรมการ
ไกลเกล่ียท่ีเปนผูพิพากษาเปนผูไกลเกล่ียและมีบุคคลภายนอกซ่ึงมาจากภาคเอกชนท่ีไดรับการ    
คัดเลือกใหเขารวมการไกลเกล่ียเพื่อชวยเหลือใหคูกรณีตกลงกันได พรอมท้ังแกไขในปญหา        
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 2   
 3.1.1.1  วิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 การไกลเกล่ียเปนวิธีการที่คูกรณีพยายามทําความตกลงกันโดยมีบุคคลท่ีสามเปนผู
ชวยเหลือไกลเกล่ียใหขอพิพาทยุติลงไดดวยดี กระบวนการไกลเกล่ียแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 3 
 
 
 
                                                        
   1  เสาวนีย  อัศวโรจน. (2523).  สัญญาอนุญาโตตุลาการ. หนา  59. 
  2  Koji Ono and Kazuhiko Niijima. (2000). Family courts and family affairs conciliation system in 
Japan.  p. 45. 
  3  วรรณชัย บุญบํารุง.  (2544).  การระงับขอพิพาทกอนนําคดีขึ้นสูศาล. หนา 1 – 2. 
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  ก. Judicial compromise คือกระบวนการการไกลเกล่ียโดยมีศาลเปนผูดําเนินการ   
หมายความวา ในการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีมีผูพิพากษาเปนผูทําหนาท่ีดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท
ดวยตนเองเพื่อชวยเหลือใหคูกรณีตกลงกันไดโดยไมมีผูชวยเหลือแตอยางใด 
 ข. Conciliation คือกระบวนการการไกลเกล่ียโดยมีบุคคลที่สาม คือ คณะกรรมการ  
ไกลเกล่ียท่ีประกอบดวยผูพิพากษา 1 คน และผูพิพากษาสมทบอีก 2 คน การไกลเกล่ียในรูปของ
คณะกรรมการไกลเกล่ียเปนกระบวนการท่ีองคกรสาธารณะ (A Dublin organ) เขาชวยเหลือ          
ผูพิพากษาเพื่อพยายามแกไขปญหาความขัดแยงทางแพงรวมกัน ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนไดแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ4 
 1) Conciliation of labor disputes คือ กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกี่ยวของกับ   
ขอพิพาทเร่ืองแรงงานโดยคณะกรรมการแรงงาน 
  2)  Conciliation of domestic affairs คือ การไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ครอบครัว 
   3)  Conciliation of civil affairs คือ การไกลเกล่ียในขอพิพาทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง
เอกชนนอกจากขอพิพาทในประเภทที่ 1 และ 2 
  การไกลเกล่ียโดยคณะกรรมการไกลเกล่ีย (Conciliation) สามารถกระทําไดท้ังในชวง
กอนเร่ิมฟองคดี (pre - action conciliation) หรือหลังจากฟองคดีแลวก็ได (post - action 
conciliation)  
 สําหรับการไกลเกล่ียท่ีมีผูพิพากษาดําเนินการสวนใหญจะเปนการไกลเกล่ียแบบเปน
ทางการ กระบวนการไกลเกล่ียไมเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณชน ศาลจะเปนผูควบคุมดูแล ผูไกลเกล่ีย
สวนใหญจะมีท้ังนักกฎหมายและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงตางกับการไกลเกล่ียโดยมีบุคคลที่สามหรือ
ไกลเกล่ียนอกศาล ผูไกลเกล่ียจะมีบทบาทในการนําความคิดและขอเสนอของแตละฝายไปใหอีก
ฝายหน่ึงเพื่อใหบรรลุขอตกลงกับผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจเสนอความคิดเห็นหรือแผนงานใด ๆ ใน
การประนอมขอพิพาท  
 ข. Mediation คือกระบวนการการไกลเกล่ียท่ีมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูพิพากษาหรือ
คณะกรรมการไกลเกล่ียรวมท้ังบุคคลอ่ืน ๆ หรือตัวแทนขององคกรฝายปกครองเปนผูดําเนินการ 
 กระบวนการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียในระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุนมี
ลักษณะคลายกับของประเทศไทย กลาวคือของประเทศไทยมีการไกลเกล่ียขอพิพาทท้ังในศาลและ

                                                        
 4  Hideo Tanaka and Jittei Hogaku Nyumon. (1979).  Conciliation  in the Japanese Legal System 
Introductory  Cases and Materials.  p. 60. 
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นอกศาล โดยการไกลเกล่ียในศาลผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่ไกลเกล่ีย สวนการไกลเกล่ียนอกศาลจะ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเปนผูไกลเกล่ียดวย 
 การไกลเกล่ียโดยศาลสามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 1.  การไกลเกล่ียในการฟองคดี (Compromise in the course of litigation) หรือการ   
ไกลเกล่ียในศาลซ่ึงเกี่ยวกับศาลผูซ่ึงทําการพิจารณาพิพากษาคดีหรือโดยผูพิพากษาท่ีเปนสมาชิกใน
คณะผูตัดสิน 
 2.  การไกลเกล่ียกอนท่ีจะฟองคดี (Compromise prior to filing suit) 
 ระบบตุลาการของประเทศญ่ีปุนไดนํารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทเขามาใชแกไข
ปญหาความขัดแยงของคูกรณีท่ีมีขอพิพาทโดยเรียกวาการยุติขอพิพาทนอกศาล โดยถือเปนวิธีการ
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาคดีของศาลในรูปแบบของการฟองคดี  
 การยุติขอพิพาทนอกศาลในประเทศญ่ีปุนโดยท่ัวไปแลวมีอยูสามแบบคือ  5 
Conciliation (การไกลเกล่ียขอพิพาทหรือประนอมขอพิพาท), Mediation ( การไกลเกล่ีย) และ 
Arbitration (อนุญาโตตุลาการ)  กลาวคือ 
 1. การไกลเกล่ียขอพิพาท (Conciliation) วิธีนี้มีความเปนทางการนอยท่ีสุด ไมตองการ
อิทธิพลจากบุคคลที่สาม ภายใตระบบกฎหมายของญ่ีปุนไดรับการนิยามวาเปนหนึ่งในสัญญาแบบ
ฉบับญ่ีปุน มีการไกลเกล่ียขอพิพาท 2 แบบ คือ นอกศาลและในศาลผูพิพากษาทุกระดับในศาลอาจ
แนะนําใหคูกรณีทํากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทและถือวาเปนเร่ืองปกติในญ่ีปุน ในท้ังสองแบบ
ขอตกลงทายสุดกลาวคือสัญญาท่ีเกิดจากการไกลเกล่ียขอพิพาทจะถูกถือวาเปนสัญญาปกติท่ัวไป
สัญญาหน่ึง ถาการไกลเกล่ียขอพิพาทเกิดข้ึนในศาล สัญญาทายสุดจะมีผลบังคับใชโดยไมตองมีการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพิ่มเติม อยางไรก็ตามสวนใหญแลวจะไมถือวาเปนเร่ืองท่ีศาลตัดสิน 
 ในประเทศญ่ีปุนการไกลเกล่ียขอพิพาทแบงไดเปน 2 สวนคือ  
  1)  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล 
  2) การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  
  โดยการไกลเกล่ียในศาลผูพิพากษาจะนําการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชกับคูกรณี ซ่ึงถือวา
เปนเร่ืองปกติในศาลของญ่ีปุนภายใตระบบกฎหมายของญ่ีปุน สัญญาหรือขอตกลงซ่ึงเกิดจากการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทคือเปนสัญญาประเภทหน่ึง ถาเปนการไกลเกล่ียในศาล ผลของการไกลเกล่ียจะมี
ผลสําคัญใชไดทันทีโดยไมตองไปกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพิ่มเติม 
 

                                                        
  5  Rieko  Nishikawa. (2000).  Alternative Dispute Resolution in Japan. pp. 38 – 45. 
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 ในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทคูกรณีอาจใชคนประสานงาน ซ่ึงคนประสานงานท่ี
จริงแลวก็คือคนสงสาสนระหวางคูกรณีโดยมีบทบาทในการนําความคิดและขอเสนอของแตละฝาย
ไปใหอีกฝายหนึ่งเพื่อใหบรรลุขอตกลงกัน คนสงสาสนไมมีอํานาจในการเสนอความคิดเห็นของ
ตัวเองหรือแผนงานใด ๆ ในการประนีประนอม 
 สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล การไกลเกล่ียขอพิพาทจะดําเนินการโดย
บุคคลภายนอก ซ่ึงอาจเปนรูปของคณะกรรมการ บุคคลท่ัวไปหรือตัวแทนขององคกรฝายปกครอง          
ผูไกลเกล่ียจะทําหนาท่ีประสานงาน ใหความคิด ขอเสนอของแตละฝายไปใหอีกฝายหนึ่งทราบ
เพื่อใหบรรลุขอตกลงกัน  ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจเสนอความคิดเห็นของตนเองใหแกคูกรณีแตอยาง
ใด 
 การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  มีกระบวนการดังนี้ 
 1)  คูกรณีจะเจรจาตกลงกันถึงสาเหตุของความขัดแยงเพื่อใหบรรลุ ขอตกลงกัน 
 2)  สาระของขอตกลงจะถูกบันทึกลงในเอกสารในรูปแบบของสัญญาหรือขอตกลง 
 ภายใตกฎหมายญ่ีปุนถึงแมเอกสารจะไมใชส่ิงจําเปนของการทําสัญญา แตปกติแลว     
คูกรณีจะบันทึกเงื่อนไขตาง ๆ ไวในขอตกลงและใหทุกฝายลงลายมือช่ือรับรองไวเสมือนการทํา
สัญญาขอผูกมัดกันไวนั่นเอง ตัวอยางของคดีท่ียุติกันไดดวยวิธีนี้คือกรณีพิพาทจากอุบัติเหตุ        
เล็กนอยบนทองถนน แตอยางใดก็ตามหากฝายหน่ึงไมไดทําตามท่ีตกลงกันไวในเอกสาร อีกฝาย
หนึ่งสามารถท่ีจะฟองรองไดตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงท่ีทํากันไว 
 การไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีทํากันนอกศาลในประเทศญ่ีปุนไมไดจัดทําเปนสถิติหรือเก็บ
บันทึกอยางเปนทางการและการไกลเกล่ียขอพิพาทอาจจะแฝงอยูในสัญญาแบบใดแบบหน่ึงก็ได
และกรณีท่ีสัญญาเปดชองเปนนัยใหคูกรณีไมปฏิบัติตามสัญญาได ทําใหคูกรณีไมสามารถตกลงกัน
จําตองนําคดีไปฟองศาลหรือหาวิธีการยุติปญหาดวยวิธีอ่ืน 
 ผลของการไกลเกล่ียขอพิพาทคือการชวยสรางความสัมพันธระหวางคูกรณีข้ึนมาใหม 
และแมจะมีหลักฐานใหม ๆ ปรากฏข้ึนภายหลังจากการไกลเกล่ียขอพิพาทไปแลว ขอตกลงที่ทําไว
จะไมถูกยกเลิกไป 
 3.1.1.2  การไกลเกล่ีย (Mediation) คือการไกลเกล่ียขอพิพาทแบบท่ีมีผูไกลเกล่ียคอย
ชวยเหลือ และชวยทําใหขอโตแยงระหวางคูกรณีมีความขัดแยงนอยลง ผูไกลเกล่ีย (Mediation) จะ
ตางกับผูไกลเกล่ีย (Conciliation) กลาวคือการไกลเกล่ีย (Mediation) สามารถให  ขอเสนอในการยุติ
ความขัดแยงได แตไมมีอํานาจในการตัดสินคดี 
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 การไกลเกล่ียในประเทศญ่ีปุนสามารถทํากันในศาลและนอกศาล  และมีองคกรบริหาร
หลายแหงนําเอาการไกลเกล่ียไปใชนอกศาลซ่ึงการไกลเกล่ียไมมีอํานาจบังคับคดีแบบศาล  สําหรับ
การไกลเกล่ียท่ีทําในศาลจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูพิพากษา กระบวนการไกลเกล่ียไม
เปดเผยตอสาธารณชน ผูไกลเกล่ียสวนใหญมีท้ังเปนนักกฎหมายและไมไดเปน  นักกฎหมาย อาจมี
พวกทนายความบาง  
  โดยสรุปกลาวไดวาการไกลเกล่ียแบบ Mediation คือ กระบวนการระงับขอพิพาทท่ีมี
บุคคลท่ีสามเขามาเกี่ยวของ โดยบุคคลท่ีสามไมไดทําหนาท่ีในการตัดสินวาคูพิพาทฝายใดผิดฝาย
ใดถูก สวนการไกลเกล่ียแบบ Conciliation คือ การดําเนินการนําคูพิพาทเขามาสูการเจรจาตกลงกัน
โดยผูไกลเกล่ียเปนบุคคลท่ีสามคอยชวยเหลือใหคูกรณีสามารถตกลงกันได ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจ
ตัดสินใจแตเสนอทางออกได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคูกรณีจะทําตามคําแนะนําหรือไม  และหากไมสามารถ
ตกลงกันไดคูกรณีอาจยื่นฟองตอศาลใหศาลพิจารณาคดีได  
 ท้ังนี้  การไกลเกล่ียแบบ Mediation และการไกลเกล่ียแบบ Conciliation มีความ
แตกตางกันอยูบาง บทบาทของคนกลางในกรณีของ Conciliation จะมีมากกวา คือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเสนอทางออกใหคูกรณีพิจารณา ขณะท่ีกรณีของ Mediation นั้น เพียงแตเสนอ
ทางออกท่ีเห็นวาเหมาะสมใหคูกรณีพิจารณาแตท่ีเหมือนกันคือคูกรณีเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายวา
จะยอมตกลงกันหรือไม  หรือตกลงกันอยางไร  เชน บางคร้ังเวลากลาวถึง Conciliation ก็จะ
หมายถึงการดําเนินการนําคูพิพาทเขาสูการเจรจาตกลงกัน โดยจํากัดเฉพาะกระบวนการระงับขอ
พิพาทท่ีคนท่ีสามน้ันแมจะไมไดทําหนาท่ีตัดสินคดีแตก็มีบทบาทในการจัดทําขอเสนอหรือ
ทางออกใหแกคูพิพาทเพื่อตลงกัน สวนคําวา Mediation หมายถึงกระบวนการระงับขอพิพาทท่ี
บุคคลท่ีสามทําหนาท่ีตัดสินคดีโดยไมใชตัวบทกฎหมายแตเปนการตัดสินไปตามหลักความ
ยุติธรรมและความสุจริตตอกัน 6 
 อยางไรก็ตามเม่ือคดีไปสูการพิจารณา ศาลอาจใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการไกลเกล่ียซ่ึงโดยปกติจะประกอบดวย ผูพิพากษา 1 คน เปนประธาน และผูไกลเกล่ีย
สมทบ 2 ทาน เปนผูรับผิดชอบคดีโดยข้ันตอนในการดําเนินการจะมีลักษณะคลายกับกระบวนการ
ไกลเกล่ียในศาลครอบครัว 7 กลาวคือ กระบวนการไกลเกล่ียเร่ิมตนโดยผูรองเสนอคํารองตอศาลให 

                                                        
 6  อนันต  จันทรโอภากร. (2539).  การไกลเกล่ีย/ประนอมขอพิพาท. หนา 1.  
  7 ปทมา  เผาสังขทอง. (2544). การแกไขปญหาความขัดแยงในคดีครอบครัว: ศึกษากระบวนการ 
ไกลเกล่ียกรณีหยา. หนา 69 – 70. 
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ใชกระบวนการไกลเกล่ียซ่ึงอาจเสนอคํารองดวยวาจาแทนการรองขอโดยการรองขอเปนลายลักษณ
อักษรก็ได ในกรณีท่ีคูกรณีไดฟองคดีหยาตอศาลแขวงแลว การฟองคดีหยาไมสามารถกระทําได
ในทันที คดีหยาจะถูกโอนมาท่ีศาลครอบครัวเพื่อทําการไกลเกล่ียกอนฟองคดี เนื่องจากมี
หลักเกณฑวาคูกรณีจะตองนําปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับครอบครัวของตนผานกระบวนการไกล
เกล่ียกอนฟองคดีหยา การดําเนินการไกลเกล่ียกระทําในรูปของคณะกรรมการไกลเกล่ียซ่ึง
ประกอบดวย              ผูพิพากษาจากศาลครอบครัว 1 ทาน และผูไกลเกล่ีย สมทบรวมอีก 2 ทาน 
โดยผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียสมทบสวนใหญจะมาจากผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญหลาย ๆ ดาน  
เชน  นักสังคมสงเคราะห  นักกฎหมาย  ผูบริหารบริษัท  นักวิชาการท่ีมีความรูดานกฎหมายท่ี
เกษียณอายุแลว  การดําเนินการไกลเกล่ียจะเปนการแกไขปญหาความขัดแยงในประเด็นตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว  เชน เร่ืองการหยา  เร่ืองการจัดการมรดก เปนตน 
 นอกจากน้ีกระบวนการไกลเกล่ียในศาลครอบครัวมีลักษณะไมเปนทางการ หลีกเล่ียง
เทคนิค  ข้ันตอนท่ียุงยาก  กระบวนการไกลเกล่ียไมเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณชน  กลาวคือ            
คณะกรรมการจะดําเนินการไกลเกล่ียในหองท่ีเปนสวนตัวในศาล หามบุคคลท่ีไมเกี่ยวของให     
เขาไปเวนแตคูความ ทนายความ ญาติ การดําเนินการไกลเกล่ียคูกรณีตองมาปรากฏตัวท่ีศาลท่ีเปน
เชนนี้เพื่อใหคูกรณีสามารถตกลงกัน ในระหวางดําเนินการไกลเกล่ียคณะกรรมการอาจแยกคูสมรส
ออกจากกันเพื่อสอบถามขอมูลท่ีจําเปนตอการไกลเกล่ีย บางคร้ังคณะกรรมการสามารถขอ           
คําปรึกษาหรือความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญอ่ืน ๆ  เชน  แพทย  จิตแพทย  นักสังคมสงเคราะห  มา
ประกอบการพิจารณาได 
 ในทางปฏิบัติผูพิพากษาท่ีเปนประธานคณะกรรมการไกลเกล่ียในศาลครอบครัวมักจะ
ไมไดเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ียเนื่องจากศาลเองมีภาระในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกบักฎหมาย
ครอบครัวและกฎหมายมรดกเพิ่มข้ึน โดยในแตละวันผูพิพากษามีคดีท่ีรับผิดชอบจํานวนหลายคดี  
ซ่ึงไมรวมถึงงานดานอ่ืน ๆ ท่ีตองรับผิดชอบ  ในศาลญี่ปุนจึงมีแนวคิดท่ีไมตองมีผูพิพากษาเขารวม
ในข้ันตอนกระบวนการไกลเกล่ียในคดีฟองหยา และปจจุบันในทางปฏิบัติคดีท่ีมีการไกลเกล่ียจะ
อยูในความรับผิดชอบดูแลของผูไกลเกล่ียซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไมใชผูพิพากษา ขอพิพาทที่ตกลง
กันไดดวยการเจรจาไกลเกล่ียสวนใหญจะไดรับการยอมรับหรือเห็นชอบจากผูพิพากษา หากการ
ไกลเกล่ียไมประสบความสําเร็จเนื่องจากคูกรณีไมสามารถตกลงกันได ผูพิพากษาในศาลครอบครัว
ก็มีอํานาจในการออกคําส่ังหยาใหกับคูกรณี แตในทางปฏิบัติผูพิพากษามักไมใชอํานาจน้ีโดยจะให
คูกรณีเสนอคําฟองหยาไปท่ีศาลแขวงเพื่อใหทําการพิจารณาพิพากษาคดีตอไป 

DPU



 45 

 
 
 จากท่ีกลาวมาผูวิจัยขอสรุปวา กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลครอบครัวของ
ประเทศญ่ีปุนมีลักษณะคลายกับประเทศไทย กลาวคือ การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวของประเทศไทยโดยปกติเปนอํานาจของผูพิพากษาเปนผูทําการไกลเกล่ีย แตเนื่องจาก
ปญหาความขัดแยงในคดีครอบครัวมักเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากอารมณซ่ึงเปนเร่ืองยากท่ีจะคล่ีคลาย
แกไขปญหา จึงจําเปนจะตองมีผูเช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณทางดานครอบครัว ทางดานสังคม
สงเคราะห และนักกฎหมายที่มีความรู ในทางปฏิบัติศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยก็
ไดมีการแตงต้ังผูพิพากษาสมทบซ่ึงมาจากหลายสาขาวิชาชีพดังท่ีกลาวมารวมพิจารณาคดีกับ         
ผูพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว แตอยางไรก็ตามศาลเยาวชนและครอบครัวของไทยก็มี
ความแตกตางกับศาลครอบครัวของประเทศญ่ีปุนตรงท่ีการไกลเกล่ียขอพิพาทในปญหาความ      
ขัดแยงในคดีครอบครัวยังตองมีผูพิพากษาเปนหนึ่งในคณะกรรมการไกลเกล่ีย แตของญ่ีปุน   
ดําเนินการโดยบุคคลภายนอกเพียงฝายเดียวก็ได สวนการที่กฎหมายของประเทศญ่ีปุนบัญญัติให
คณะกรรมการไกลเกล่ียตองเปนผูพิพากษาเนื่องจากจะไดมีหลักประกันวากระบวนการไกลเกล่ียท่ี
กระทําข้ึนนั้นเปนไปดวยความเปนชอบธรรม และเสมอภาคกัน  
 เนื่องจากการไกลเกล่ียครอบคลุมทุกเร่ืองในทางแพง คูกรณีจึงสามารถขอใหมีการ  
ไกลเกล่ียไดในทุกเร่ืองท่ีมีขอพิพาทกัน จากการศึกษาความเปนมาการไกลเกล่ียครอบคลุมในดาน
เกษตรและดานเหมืองแรซ่ึงมีกฎควบคุมของตนเอง แตปจจุบันการไกลเกล่ียถูกรวมอยูในกฎหมาย
วาดวยการไกลเกล่ีย (Law of Mediation) เดียวกัน กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทมีประโยชนมาก
เปนพิเศษในการรางสัญญาเชา เชาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคาเชา  
นอกจากนี้การไกลเกล่ียยังเหมาะกับคดีท่ีมีระยะเวลาในการพิจารณาท่ีคอนขางมาก 
  3.1.2  ธุรกิจประกันภัยในประเทศญ่ีปุน 
   ธุรกิจการประกันภัยในประเทศญ่ีปุนถูกควบคุมตามกฎหมาย โดยมีกรมการประกันภัย 
สังกัดกระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีควบคุมเชนเดียวกับประเทศไทยท่ีมีกรมการประกันภัยทําหนาท่ี
กํากับดูแลบริษัทประกันภัยตาง ๆ ในประเทศไทยธุรกิจประกันภัยมีท้ังบริษัทประกันภัยท่ี            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย จึงทําใหบริษัท       
ประกันภัยในประเทศไทยมีท้ังบริษัทมหาชน และบริษัทจํากัด ซ่ึงในประเทศไทยบริษัทประกันภัย
หนึ่งบริษัทสามารถรับประกันวินาศภัยและประกันชีวิตไดในคราวเดียวกัน โดยไมมีกฎหมายหาม
ไมใหประกอบการเหมือนประเทศญ่ีปุน 
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 ในอดีตท่ีผานมาบริษัทประกันภัยในประเทศญ่ีปุนจะประกอบการไดเฉพาะประกัน
ชีวิตหรือวินาศภัยเทานั้น บริษัทเดียวจะประกอบการสองอยางไมได แตนับจากวันท่ี 1 เมษายน  
ค.ศ. 2002 เปนตนมา กฎหมายไดบัญญัติใหบริษัทประกันภัยในประเทศญ่ีปุนจะตองเปนบริษัทท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเม่ือบริษัทประกันภัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอย  
แลวจะสามารถรับประกันภัยไดท้ังประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ปจจุบันประเทศญ่ีปุนมีบริษัท
รับประกันภัยท้ังส้ิน 38 บริษัท เปนบริษัทประกันภัยของญ่ีปุนเอง จํานวน 27 บริษัท และบริษัท 
ประกันภัยของตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตจากทางการญ่ีปุน จํานวน 11 บริษัท  8 
 ธุรกิจประกันภัยในประเทศญี่ปุนมีความเจริญมาก ดังจะเห็นไดจากเบ้ียประกันภัย      
รับโดยตรงสําหรับการประกันในประเทศญ่ีปุนในป ค.ศ. 1973 รวมท้ังส้ินประมาณ 110,131 ลาน
บาทตอป เบ้ียประกันภัยนับเปนอันดับท่ี 4 ของโลก แยกเปนประกัน Fire 28% Compulsory 
Automobile Liability Ins. 27%  Automobile  23.2%  Marine 11.6%  และอ่ืน ๆ 10.2% จากตัวเลข
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาธุรกิจประกันภัยในประเทศญ่ีปุนมีความเจริญไมแพประเทศอ่ืน โดย
ประเทศญ่ีปุนมีขนาดตลาดประกันภัยรองลงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกากลาวคือมีมูลคา           
เบ้ียประกันวินาศภัยสูงถึง 3,793,429 ลานบาท คิดเปนสวนครองตลาดโลกรอยละ 11.9 ในดาน
ประกันชีวิตกอน ป พ.ศ. 2542 ประเทศญ่ีปุนเคยมีมูลคาเบ้ียประกันชีวิตสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก 
แตในป พ.ศ. 2542 ประเทศญ่ีปุนมีมูลคาเบ้ียประกันชีวิตลดลงเหลือ 14,615,682 ลานบาท คิดเปน
สวนครองตลาดโลกรอยละ 27.829  
 ผูวิจัยเห็นวา ประชาชนชาวญ่ีปุนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการประกันภัยและเห็น
ความสําคัญของการประกันภัย  หลาย ๆ คนถือกรมธรรมประกันชีวิตและประกันภัยอ่ืน ๆ มากกวา 
1 ฉบับ ประกอบกับรัฐบาลไดสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง และบริษัทประกันภัยมีจํานวนไม
มาก สวนใหญบริษัทประกันภัยจะมีฐานะม่ันคงทางดานการเงินและเปนท่ีเช่ือถือของประชาชน 
 ประเทศญ่ีปุนนับวาเปนประเทศท่ีผลิตรถยนตรายใหญของโลก มีการพัฒนาเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมรถยนตโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศตาง โดยเฉพาะใน 
 
                                                        
  8  Automobile Insurance Rating Organization of  Japan (AIRO). (2002).  Automobile Insurance 
in  Japan. p.7. 
 9  เกษม คุมพรสิน และคณะ. (2547).  ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถ 
ในการแขงขันของบริษัท (ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยกับตางชาติ) (รายงานวิจัย).  หนา 1. 
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ประเทศไทยนั้นญ่ีปุนไดใชประเทศไทยเปนฐานผลิตรถยนตสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ทําให    
สินคารถยนตท่ีผลิตในประเทศไทยปจจุบันเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากได
มาตรฐานสากล   
 ในป ค.ศ. 1948 - 1990 ประเทศญ่ีปุนมีจํานวนรถยนตเพิ่มมากข้ึนถึง  60  ลานคัน  ความ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและจํานวนรถยนตท่ีเพิ่มข้ึนจนทําใหปริมาณรถยนตมีมากเปนอันดับ 
2 ของโลก 10 ในป ค.ศ. 1997 มีจํานวนผูใชรถยนต 72.9 ลานคัน สัญญากรมธรรมประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจในชวงเมษายน 1997 - มีนาคม 1998 มีจํานวน 50 ลานฉบับ จํานวนทุนประกันท้ังหมด 
1,686,460,277 ลานเยน จํานวนเบ้ียประกัน 3,572,065 ลานเยน 11 จากการเพิ่มข้ึนของจํานวนรถยนต
เปนผลใหอุบัติเหตุจากการใชรถมีจํานวนมากข้ึนดวย ทําใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
ดังจะเห็นไดจากจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนในป 1998 เกิดข้ึนท้ังหมด 803,878 ราย (2,202 ราย 
ตอวัน) เสียชีวิต 9,211 ราย (25.2 รายตอวัน)  บาดเจ็บ 990,675 ราย (2,714 รายตอวัน) จํานวน    
อุบัติเหตุเพิ่มข้ึนประมาณ 23,000 คร้ัง เม่ือเปรียบเทียบกับป ค.ศ. 1997 12  ซ่ึงความรับผิดตอการ  
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจากการใชรถยนตนั้นเปนไปตามหลักเกณฑของความรับผิด
ฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงของญ่ีปุน มาตรา 709 ท่ีบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาท
เลินเลอละเมิดสิทธิของผูอ่ืนจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิด  
นั้น”13 กลาวคือผูไดรับความเสียหายจะเรียกรองคาเสียหายไดก็ตอเม่ือสามารถพิสูจนไดวาเปน
ความผิดหรือประมาทของผูใชรถซ่ึงหลายกรณีผูประสบภัยไมมีหลักฐานพอจะพิสูจนไดอันนําไปสู
ปญหาสังคม  
 รัฐบาลญ่ีปุนไดเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
จากการใชรถยนตของประชาชน ดังนั้นในป ค.ศ. 1955 จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติ

                                                        
 10  กมลวรรณ กีรติสมิต. (2535, เมษายน – มิถุนายน).  “การประกันภัยความผิดในการใชรถยนต 
ภาคบังคับของประเทศญี่ปุน (Compulsory  Automobile Liability Insurance).” วารสารประกันภัย. หนา 53. 
 11 นอมจิตร โกศลกมลมาศ และคณะ. (2542). การประกันภัยรถยนต (Automobile insurance)  
(รายงานวิจัย).  หนา 1. 
 12  แหลงเดิม.  
 13  Article 709 : A person who has intentionally or negligently violated the right of another is bound  
to compensate any damages resulting in consequence. 
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หลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนต ( Automobile Liability Security Law 1955) และมีการ
ประกาศ 
 
 
ใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1956 โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการประกันภัยความรับผิดจาก
การใชรถยนตภาคบังคับ คือ Compulsory Automobile Liability Insurance (CALI) บทบัญญัติ      
ดังกลาวคุมครองบุคคลท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต แตไมบังคับรวมไปถึง
ความเสียหายตอทรัพยสินโดยผลของกฎหมายบังคับใหผูใชหรือผูขับข่ีรถยนตทุกคนตองมีความ 
รับผิดชอบโดยเครงครัดตอความบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และในขณะเดียวกันยังกําหนดเง่ือนไข
การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอกเปนภาคบังคับ โดยมีขอยกเวนของการประกันภัยคือความ
เสียหายเกิดจากการกระทําท่ีเจตนาหรือจงใจของผูถือกรมธรรมประกันภัย เชน ในกรณีรถยนต    
ขับชนผูประสบภัยแลวหนีจะไมไดรับการคุมครองตามกรมธรรมนี้ แตผูเสียหายหรือผูประสบภัย
สามารถใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจากบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยจะเรียกคืนจาก   
รัฐบาล หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะเปนผูรับชวงสิทธิเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนเงินความ
เสียหายที่ผูรับประกันภัยจายไป14 ซ่ึงกรณีดังกลาวคลายคลึงกับของประเทศไทย กลาวคือ ตาม   
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับใหรถยนตทุกประเภทตองทํา        
ประกันภัยผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูประสบภัยจากรถ        
เนื่องจากในอดีตท่ีผานมามีผูประสบภัยจากรถจํานวนมากไมไดรับการเยียวยารักษาอยางทันทวงที
ทําใหสูญเสียชีวิต หรือทําใหรางกายทุพพลภาพ ประกอบกับสถานพยาบาลที่รับผูประสบภัยมัก
เกี่ยงกันในเร่ืองคาใชจายวาจะเรียกเก็บจากผูใด เพราะหาผูกระทําความผิดไมไดสาเหตุเปนเพราะ   
ผูกระทําความผิดไดหลบหนีไปต้ังแตเกิดเหตุแลว แตเม่ือมีการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
ทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูประสบภัยไดรับการเยียวยา  หากบริษัทท่ีรับทําประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล ผูประสบภัย
สามารถเรียกเก็บคาเสียหายจากกองทุนคุมครองผูประสบภัยจากรถได  และเม่ือกองทุนฯ จาย
คาเสียหายเบ้ืองตนไปแลวก็มีสิทธิไปไลเบ้ียเอากับบริษัทประกันภัยท่ีรับประกันภัยได 
 ในประเทศญ่ีปุนการประกันภัยรถยนตแบงออกเปน 2 ประเภท เชนเดียวกับประเทศ
ไทย คือ มีการทําประกันภัยภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) และการทําประกันภัย  ภาคบังคับ 
(Compulsory Insurance) การประกันภัยภาคบังคับ (CALI) จะคุมครองความรับผิดเฉพาะการ     

                                                        
  14  (2535, เมษายน  -  มิถุนายน). วารสารประกันภัย ,66. หนา  53  -  55. 
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บาดเจ็บทางกายและเสียชีวิตโดยจะระบุขีดจํากัดความรับผิดไวแตละลําดับ (Grade) แตสําหรับ   
การประกันภัยภาคสมัครใจจะคุมครองครอบคลุมตลอดถึงบุคคลท่ี  3  (ความรับผิดตอการบาดเจ็บ       
 
 
เสียชีวิตและทรัพยสินเสียหาย) รวมตลอดถึงอุบัติเหตุท่ีบุคคลนั้นเองเปนผูกอข้ึนหรืออาจกลาวไดวา 
การประกันภัยภาคบังคับเปนการประกันความรับผิดพ้ืนฐานสวนการประกันภัยภาคสมัครใจ       
คุมครองครอบคลุมความรับผิดสวนท่ีเกินจากความรับผิดพื้นฐานตลอดจนทรัพยสินของบุคคล    
อ่ืน 15 
 3.1.3  การนําหลักการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใชกับธุรกิจประกันภัย 
  ในประเทศญ่ีปุนนั้นการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียนับวาประสบผลสําเร็จเปน
อยางมากเชนเดียวกับศาลครอบครัวของประเทศญ่ีปุนซ่ึงไดมีการกําหนดใหใชกระบวนการ      
ไกลเกล่ียในคดีหยา คดีแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยา คดีขอเปนผูปกครองผูเยาว คดีเรียกคา
อุปการะเล้ียงดู ฯลฯ เปนตน การไกลเกล่ียในทางแพงของญ่ีปุนเรียกอีกอยางหน่ึงวา “minji chotei” 
ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกับวิธีการประนีประนอมยอมความหรือการไกลเกล่ียของประเทศ สหรัฐอเมริกา  
  การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียในประเทศญ่ีปุน16 ไดมีการปรับปรุงและแกไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในป ค.ศ. 1926 และพัฒนากฎหมายออกมาหลายฉบับซ่ึง
ไดแก กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในทางแพง (Law for conciliation of civil affairs) 
ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะพิเศษในเร่ืองการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงท่ีไมเหมือนกับประเทศไทย 
เนื่องจากของไทยมีการระบุรวมไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเพื่อเปดโอกาสใหศาล
ไดมีการใชวิธีการระงับขอพิพาทมากข้ึน 
  โดยสรุปในประเทศญี่ปุนเม่ือมีขอพิพาททางแพงเกิดข้ึนสามารถนําวิธีการไกลเกล่ียมา
ใชระงับขอพิพาทไดทุกเร่ืองท่ีมีขอพิพาทรวมท้ังขอพิพาททางธุรกิจประกันภัยดวย และการ        
ไกลเกล่ียขอพิพาทสามารถใชไดทั้งในศาลและนอกศาล การระงับขอพิพาทในศาลผูพิพากษาทํา
หนาท่ีควบคุมดูแล กระบวนการไกลเกล่ียจะไมเปดเผยตอสาธารณชน ผูไกลเกล่ียสวนใหญเปนท้ัง
นักกฎหมายและไมใชนักกฎหมาย สําหรับการไกลเกล่ียนอกศาลจะดําเนินการโดยบุคคลภายนอก 

                                                        
  15  เกษม มานะสาคร. (2547).  “ปญหาการดําเนินงานของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
จํากัด ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540.  
หนา 43 – 44. 
  16  สมชาติ  โลกสันติสุข.  (2547).  การบริหารงานคดี:ขอพิจารณาเก่ียวกับการไกลเกล่ียในศาล.  
หนา 72  -  74. 
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ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกลางในการประสาน โดยนําความคิด ขอเสนอของแตละฝายไปใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบเพ่ือใหบรรลุขอตกลงกัน   ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจเสนอความเห็น ซ่ึงเหมือนกับการไกลเกล่ีย 
 
 
ของประเทศไทยท่ีมีการไกลเกล่ียในศาลและนอกศาลคือการไกลเกล่ียในศาลจะใชผูพิพากษา    
ไกลเกล่ียซ่ึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและระเบียบศาลวาดวยการไกลเกล่ีย
เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ สวนการไกลเกล่ียนอกศาลก็เปดโอกาสใหบุคคล      
ภายนอกซ่ึงข้ึนทะเบียนผานการพิจารณาทําหนาท่ีไกลเกล่ียเชนเดียวกันกับศาลได โดยมีการออก
ระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 (แกไข 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2547) รองรับการทําหนาท่ีไกลเกล่ียของบุคคลภายนอก ซ่ึงมีขอสังเกตท่ีนาสนใจคือ
คดีท่ีมีการไกลเกล่ียจะอยูในความรับผิดชอบดูแลของผูไกลเกล่ียซ่ึงเปนบุคคลธรรมดามิใช             
ผูพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายจะตองเปนประธานของคณะผูไกลเกล่ีย และสวนใหญผูพิพากษาจะ 
เห็นชอบกับขอตกลงท่ีสําเร็จดวยการเจรจาของผูไกลเกล่ียซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
 
3.2  ประเทศสิงคโปร 
 3.2.1  ความเปนมาและแนวความคิด 
 ในประเทศสิงคโปรธุรกิจประกันภัยมีความเจริญข้ึนเปนลําดับ ประเด็นขอพิพาทใน
ธุรกิจประกันภัยท่ีเกิดข้ึนมีรูปแบบและวิธีการที่ทรงคุณคาแกการศึกษาและดวยเหตุผลท่ีวาประเทศ
สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความสําคัญของปญหาตาง ๆ ของคนในชาติและเพื่อนบาน แมกฎหมาย
จะอาศัยจารีตประเพณีเปนเกณฑในการพิจารณาคดีเนื่องจากเปนระบบคอมมอนลอว (Common 
law) ก็ตามแตการพัฒนากฎหมายและการยุติปญหาขอพิพาทไมวาจะทางการคา ธุรกิจ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการประกันภัยเปนท่ียอมรับและมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก การที่ผูวิจัยเลือกประเทศ   
สิงคโปรเพื่อศึกษาก็เนื่องมาจากเหตุผลท่ีวาประเทศสิงคโปรเปนเมืองทาท่ีสําคัญของโลก แมจะเปน
ประเทศเล็ก ๆ ประชากรประกอบดวยหลายเชื้อชาติไมวาจะเปนจีน มาเลย อินเดีย ปากีสถาน       
ศรีลังกา แมกระทั่งชาวยุโรปแตสามารถปกครองดูแลไดอยางดี และมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
มาก โดยการคาสวนใหญเปนแบบเปดเสรี สิงคโปรไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคตโดยกําหนดกลุมกิจกรรมเปาหมายไว 13 ประเภท คือ อิเล็คทรอนิคส, เคมีและปโตรเคมี, 
การเปนศูนยกลางระหวางประเทศ, การกอสราง, การคาขายสินคา, การเดินเรือ, การทองเท่ียว, การ
ประกันภัย, การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําใหสิงคโปรเปนท่ีสนใจของตางชาติท่ีจะเขาไป
ลงทุน ดังนั้น จึงเห็นไดวาการประกันภัยเปนสวนหนึ่งของเปาหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศสิงคโปรเชนกัน และมีวิธีการระงับขอพิพาทอันเกิดจากการประกันภัยดังท่ีผูวิจัยจะได
กลาวถึงตอไปนี้ 
 
 
 โดยพื้นฐานของจิตใจของคนเอเชียเปนคนรักสงบไมชอบความขัดแยง ประเทศ       
สิงคโปรก็เปนอีกประเทศหน่ึงท่ีไมนิยมความรุนแรง  เม่ือมีขอขัดแยงอันนําไปสูขอพิพาทก็ไมนิยม
การนําคดีไปฟองรองตอศาลยุติธรรม เนื่องจากทําใหเสียเวลาไมคุมกับคาใชจายท่ีคอนขางสูงเม่ือ
เทียบกับเวลาที่เสียไป  ดังนั้น เม่ือเกิดขอพิพาทข้ึนจึงมักจะทําการไกลเกล่ียเพื่อปรับความเขาใจกัน
อันนําไปสูการตกลงยุติขอพิพาทกันได 
 สําหรับประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนปจจุบันมี
ศูนยการเดินเรือท่ีใหญ มีศูนยการบินนานาชาติ มีการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศไมวาจะเปน
ธุรกิจส่ือสาร ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ประเทศไทยก็เปน
หนึ่งในประเทศเอเชียท่ีประเทศสิงคโปรไดเขามาลงุทน ดังจะเห็นไดจากมีการซ้ือหุนในกิจการ
ธนาคารพาณิชยของประเทศไทย เชน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอเชีย นอกจากนี้ยัง
มีการซ้ือหุนในกิจการส่ือสาร เชน บริษัท แอดวานซอินโฟเซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) มีการ   
ลงทุนธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยรวมกับกลุมเบียรชาง ของตระกูลสิริภักดี เพื่อพัฒนาธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย  จะเห็นไดวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศเล็ก ๆ เปนหมูเกาะ แตมี
ความสามารถสรางศักยภาพของธุรกิจเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ การซ้ือขายน้ํามันดิบใน
ประเทศไทยในปจจุบันก็ยังไปอิงราคา ณ โรงกล่ันของประเทศสิงคโปร สายการบินพาณิชยใน
ประเทศไทยหลาย ๆ บริษัทเปนของกลุมธุรกิจของประเทศสิงคโปรท่ีมาลงทุนในประเทศไทย    
แขงขันกับธุรกิจของประเทศไทย จึงอาจกลาวไดวาธุรกิจแทบทุกชนิดในประเทศไทยไดถูก
ประเทศสิงคโปรเขามาลงทุนแขงขันกับตลาดในประเทศไทยแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศ    
สิงคโปรมีความแข็งแกรงในดานธุรกิจการเงินและการลงทุน 
 อยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจเจริญเติบโตมากเทาไร ปญหาเกี่ยวกับขอพิพาททางธุรกิจซ่ึงอาจ
เปนขอโตแยงท่ีเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ีของบุคคลท่ียังไมยอมรับกันระหวางคูพิพาทอันเกิดจากธุรกิจใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ขอพิพาทที่เกิดจากการซ้ือขาย การแลกเปล่ียน การกอสราง การขนสง การ   
ประกันภัย  การโฆษณา  การธนาคาร  การเชาทรัพย  การเชาซ้ือ  กิจการโรงแรม  การใหใชสิทธิ
หรือซ้ือทางการคา กิจการรานคา จางทําของ จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา รับฝากของโดยมี
บําเหน็จ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การใหบริการทางกฎหมาย การลงทุน และอ่ืน ๆ ตลอดจน    
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ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจภายในประเทศหรือระหวางประเทศยอมมีมากข้ึนทวีคูณ ซ่ึงการมี      
ขอพิพาทยอมตองมีการทําใหขอพิพาทนั้นระงับส้ินไป 
 
 
 
 การระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับสถาบันการเงินทุกชนิดในประเทศสิงคโปรจะมี
องคกรอิสระทําหนาท่ีระงับขอพิพาท แยกตามชนิดของสถาบันการเงินท่ีเปนคูกรณี เชน หากมี    
ขอพิพาทกับธนาคาร  ผูบริโภคก็ตองติดตอกับ Consumer Mediation Unit (CMU) หากมีขอพิพาท
กับนายหนาคาหุน ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือสถาบันการเงินของภาคตลาดทุนอ่ืน ๆ ใหติดตอ 
Consumers Association of Singapore (CASE) Singapore Mediation Centre (SMC) หรือ Small 
Claims Tribunal (SCT) โดยการติดตอเจาหนาท่ีท่ีเคยติดตอดวย สายดวนรับเร่ืองรองเรียนหรือ       
ผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน เพื่อใหเปนคนกลางไกลเกล่ียขอพิพาทให หากไมสามารถหา
ขอยุติไดใหดําเนินการรองเรียนตอองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีระงับขอพิพาทดังท่ีกลาวมาเพื่อใหตดัสิน
ช้ีขาดในทางกฎหมาย (Adjudication) ผลของการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมายจะผูกพันเฉพาะบริษัท
หรือสถาบันการเงินนั้น ๆ เทานั้น  ไมผูกพันผูบริโภค  ดังนั้น หากผูบริโภคไมพอใจ คําตัดสินช้ีขาด
ทางกฎหมายก็สามารถเลือกท่ีจะฟองศาลอีกก็ได โดยการติดตอทนายความมาดําเนินคดีตอไป ซ่ึง
ทางเลือกนี้ก็เปนขอท่ีตองพิจารณาวา ระยะเวลาในการพิจารณาคดีจะยาวนานและมี ตนทุนในการ
ดําเนินการคอนขางสูง 17 
 ในสวนการระงับขอพิพาทดานประกันภัย 18 เม่ือเกิดขอพิพาทดานประกันภัย               
ผูเอาประกันจะตองติดตอกับบริษัทประกันภัยคูกรณีกอนเพื่อไกลเกล่ียขอพิพาท หากไมสามารถหา    
ขอยุติขอพิพาทไดก็ใหดําเนินการรองเรียนตอองคกรระงับขอพิพาทดานประกันภัย (Insurance 
Disputes Resolution (IDRO)) โดย IDRO ถูกจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เปนองคกร
อิสระท่ีมีความชํานาญดานการระงับขอพิพาทดานประกันภัย  เปนมืออาชีพ  มีความโปรงใสและ
ใหบริการแกผูเอาประกัน  เม่ือ IDRO รับเร่ืองรองเรียนมาก็ตองมาพิจารณาวา เร่ืองท่ีรองเรียนนี้อยู
ในขอบเขตคดีท่ีสามารถรับผิดชอบหรือไม  โดยจะพิจารณาจากเง่ือนไขสําคัญ 2 ประการคือ 

                                                        
 17  นายทะเบียนประกันภัยของประเทศไทย และคณะ.  (2547). สาระสําคัญจากการเดินทางไปพบปะ 
เจรจากับผูบริหารระดับสูงดานประกันภัยของประเทศสิงคโปร  ประชุมหารือในหัวขอ  MAS’ Role in 
facilitating Consumer Redress. หนา 1 - 3.  
 18  ศิรัส บุรยะนาวิน. (2547, ตุลาคม – ธันวาคม).  “ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการระงับ 
ขอพิพาทดานการประกันภัยในประเทศสิงคโปรผานการใช IDRO.” วารสารประกันภัย, 29, 116. หนา 29 – 34. 
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 1. ผูเอาประกันไดติดตอกับบริษัทประกันภัยคูกรณีหรือยังหากวายังไมได ติดตอ   
IDRO จะแนะนําใหไปติดตอบริษัทประกันคูกรณีเสียกอน โดย IDRO จะติดตามผลความคืบหนา
ให 
 
 
 2.  วงเงินคาสินไหมทดแทนอยูในขอบเขตอํานาจของ IDRO หรือไม กลาวคือ จะตอง
เปนไปตามเง่ือนไขตอไปนี้ 
  1)  มีวงเงินคาสินไหมทดแทนไมเกิน S$100,000 (ประมาณ 2,500,000 บาท) ท้ัง
กรมธรรมประกันชีวิตและประกันภัย 
   2) มีวงเงินคาสินไหมทดแทนสําหรับบุคคลท่ี 3 ไมเกิน S$50,000 (ประมาณ 
1,250,000 บาท) 
   3) มีวงเงินคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดปญหาจากการไมมีมาตรฐานการบริการที่ดี 
(Market conduct & service Standards) ไมเกิน S$10,000 (ประมาณ 250,000 บาท) 
   4)  ผูรองเรียนจะตองเปนเจาของรายเดียว (Sole Proprietor) หรือบุคคลธรรมดา 
(Individual) 
 หากผลการพิจารณาปรากฏวาไมอยูในเง่ือนไขหรือขอบเขตอํานาจ IDRO ก็จะสงเร่ือง
ตอใหกับศูนยไกลเกล่ียประเทศสิงคโปร (Singapore Mediation Centre (SMC)) พิจารณาในสวนท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงศูนยไกลเกล่ียประเทศสิงคโปร (SMC) จะมีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด เปนองคกรไม
แสวงหากําไร เกิดข้ึนโดยการรับรองของ The Singapore Academy of Law และไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลผานกระทรวงกฎหมาย (Ministry of Law)  ศูนยฯ ไมมีสาขา เพราะเปนศูนยกลางการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศสิงคโปร โดยมีขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนย     
ไกลเกล่ียฯ ซ่ึงกําหนดข้ึนตามกฎหมายแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาแหงสหประชาชาติ 
รองรับการดําเนินการดังกลาว  
 โดยศูนยไกลเกล่ียฯ มีหนาท่ีจัดใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทและหาทางแกไขขอพิพาท  
จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทและการระงับขอพิพาทอ่ืน ๆ จัดใหมีการ 
สรรหาคัดเลือกและข้ึนทะเบียนผูไกลเกล่ียประจําศูนยไกลเกล่ียจัดใหมีการประชาสัมพันธงานการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทและการระงับขอพิพาทอื่น ๆ และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการไกลเกล่ีย    
ขอพิพาทและทําบันทึกขอตกลงใหกับคูพิพาทที่ทําการไกลเกล่ียขอพิพาท สวนคดีท่ีสามารถ      
ไกลเกล่ียขอพิพาทได คือ คดีแพงทุกประเภท โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ       
นอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับการกอสรางเปนตน 
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 สําหรับข้ันตอนการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท คูกรณีจะตองเสนอ
ขอพิพาทตอศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท (SMC) โดยศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทจะแตงต้ังผูไกลเกล่ียท่ีข้ึน
บัญชีรายช่ือไวแลวภายใตความยินยอมของคูพิพาท ผูไกลเกล่ียทําหนาท่ีเปนคนกลางในการเจรจา
หาทางยุติขอพิพาทใหกับคูพิพาท โดยคํานึงถึงความเปนธรรมชวยเหลือคูพิพาทในการระงับ        
ขอพิพาทใหมากท่ีสุด โดยปกติการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทจะใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 4 – 5 วัน แตไมเกิน 7 วัน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการกําหนดระยะเวลาดังกลาวเพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการคดี 
 เม่ือผูไกลเกล่ียทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทเสร็จแลว จะไดรับคาตอบแทนจํานวนหนึ่ง
จากคาธรรมเนียมท่ีคูพิพาทชําระไวกับศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ซ่ึงจะจายในอัตราเทาใดนั้นข้ึนอยูกับ
ความยากงายของคดี โดยศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทจะเปนผูกําหนดอัตราคาตอบแทนไปตามความ
เหมาะสม   
 สําหรับคาธรรมเนียมในการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของ       
สิงคโปร (SMC) ไดกําหนดคาใชจายของผูขอใชบริการของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดังนี้ 19 
 1.  ทุนทรัพยไมเกิน 250,000$ คาธรรมเนียม เทากับ 900$ ตอวัน 
  2.  ทุนทรัพยมากกวา 250,000$ - 1,000,000$ คาธรรมเนียม เทากับ 1,800$ ตอวัน 
 3.  ทุนทรัพยมากกวา 1,000,000$ - 5,000,000$ คาธรรมเนียม เทากับ 2,400$ ตอวัน  
 4.  ทุนทรัพยมากกวา 5,000,000$  คาธรรมเนียม เทากับ 2,400$ + 0.05% ของทุนทรัพย
ท่ีเกิน 5,000,000$ ตอวัน  
 สําหรับขอพิพาทที่ยื่นเ ร่ืองใหองคกรระงับขอพิพาทดานประกันภัย  (Insurance 
Disputes Resolution (IDRO)) พิจารณา หากพิจารณาแลวผานเง่ือนไขดังกลาวขางตน ผูจัดการ     
แตละคดี (Case Manager) จะติดตอคูกรณีคือผูเอาประกันและบริษัทประกันภัยเพื่อทําการเจรจา 
ไกลเกล่ียและประนีประนอมโดยข้ันตอนนี้ผูเอาประกันไมเสียคาใชจายแตอยางใด 
 ในกรณีขอโตแยงไมสามารถหาขอยุติไดในข้ันตอนการไกลเกล่ียและประนีประนอม  
ผูเอาประกันสามารถเลือกท่ีจะขอใหใชการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมาย ซ่ึงการตัดสินช้ีขาดทาง
กฎหมาย IDRO ก็มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ผูไกลเกล่ียประนีประนอม 1 ราย (Singapore Mediator) สําหรับกรณีคาสินไหม     
ชดเชยนอยกวา S$10,000 (ประมาณ 250,000 บาท) 

                                                        
 19  ปรัชญา อยูประเสริฐ  และคณะ. (2548).  รายงานการศึกษาดูงานดานการบริหารงานและกฎหมาย   
ดานการระงับขอพิพาททางเลือก  ณ ประเทศสิงคโปร. หนา 36.  
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 2.  ผูไกลเกล่ียเปนกลุม (Panel Mediator) สําหรับกรณีคาสินไหมทดแทนชดเชย
มากกวา S$10,000 แตนอยกวา S$100,000 (ประมาณ 250,000  - 2,500,000 บาท) 
 
 
 
 แนวทางปฏิบัติดังกลาวมีผลใชบังคับกับขอพิพาทท่ีบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัยและ
กรณีคาสินไหมชดเชยสําหรับบุคคลท่ีสามท่ีมีมูลคานอยกวา S$50,000 (ประมาณ 1,250,000 บาท) 
โดยในข้ันตอนของการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมายนี้ผู เอาประกันและบริษัทประกันภัยจะเสีย           
คาใชจายในการดําเนินการในอัตราคงท่ี กลาวคือผูเอาประกันภัยเสียเทากับ S$50 (ประมาณ     
1,250 บาท)  สวนบริษัทประกันภัยเสียเทากับ S$500 (ประมาณ 12,500 บาท) 
 ขอพิพาทท่ีมีการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมายแลว ผลจะผูกพันเฉพาะบริษัทประกันภัย   
ไมผูกพันผูเอาประกันภัย ดังนั้นหากผูเอาประกันไมพอใจผลการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมายของ 
IDRO ก็สามารถที่จะเลือกฟองศาลอีกก็ได 
 จากการศึกษาในเร่ืองนี้สรุปไดวา ขอพิพาทดานการประกันภัยในประเทศสิงคโปรไดมี
การนําวิธีการไกลเกล่ียไปใชอยางกวางขวาง เปนทางเลือกเสริมการระงับขอพิพาทดานอ่ืน ๆ ซ่ึง
เปนแนวคิดการระงับขอพิพาทที่ดี มีประโยชนแกผูเอาประกันภัยและตอภาคธุรกิจประกันภัย 
เพราะหากสามารถยุติขอพิพาทไดก็ไมตองเสียงบประมาณ เสียเวลา และยังสามารถสรางมิติแหง
การปรองดอง  ความรูสึกที่ดีตอการทําประกันภัย  อันจะสงผลดีตอธุรกิจประกันภัยในภาพรวมดวย 
 3.2.2  ธุรกิจประกันภัยในประเทศสิงคโปร 
 สิงคโปรเปนกลุมประเทศในตลาดเกิดใหม (Emerging Market Economics) อันไดแก 
จีน แม็กซิโก อินเดีย เกาหลีใต จีนฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส รวมท้ังประเทศไทย   
สิงคโปรมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (Gross Domestic Product หรือ GDP)  ณ ป 2542 จํานวน 
3,210.55 พันลานบาท20 ธุรกิจประกันภัยในประเทศสิงคโปรโดยภาพรวมการเสนอขอทําประกันภัย
ในประเทศสิงคโปร ไมวาจะเปนผูประกอบธุรกิจ บุคคลท่ัวไปหรือภาครัฐ สามารถทําประกันภัยได
ผานนายหนา ตัวแทนประกันภัยหรือการทําโดยตรงกับกลุมผูประกอบธุรกิจประกันภัยโดย            

                                                        
  20 เกษม คุมพรสิน และคณะ. (2547). ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการ 
แขงขันของบริษัท (ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยกับตางชาติ). หนา 1. 
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ผูประกอบธุรกิจประกันภัยจะนําไปทําประกันภัยตอยังผูรับประกันภัยโดยตรง หรือผานนายหนา 
รับประกันภัยตอ อันเปนข้ันตอนสุดทายของขบวนการทําประกันภัย 21  
  
 
 
 
 การทําธุรกิจประกันภัยของผูประกอบการธุรกิจจะตองอยูภายใตการควบคุมตาม
กฎหมายโดยมีกรมการประกันภัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและควบคุมธุรกิจประกันภัย
เชนเดียวกับกรมการประกันภัยของไทย แตกรมการประกันภัยของสิงคโปรเนนการใหความ
ชวยเหลือมากกวาการไปควบคุมเพื่อคอยจับผิด แมตลาดการประกันภัยของสิงคโปรจะมีขนาดเล็ก
เนื่องจากมีประชากรเพียง 4 ลานคน แตก็เปนตลาดท่ีมีการประกันภัยมาก กลาวคือมีบริษัท
รับประกันภัย    โดยตรงถึง 55 บริษัท มีบริษัทรับประกันภัยตออาชีพ 45 บริษัท นอกจากนี้ยังมี
บริษัทประกันภัยในอาณัติอีก 50 บริษัท และบริษัทนายหนาประกันภัยอีก 90 บริษัท22 ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวมีบริษัทประกันภัยเพียง 76 บริษัทเทานั้น  
  กิจการประกันภัยในสิงคโปรมีความเจริญกาวหนามากจนเปนศูนยกลางหลักของ      
กิจการประกันภัยในแถบภูมิภาคเอเชีย หากวัดขนาดตลาดประกันภัยรวมเบ้ียประกันภัยท้ังประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย ในป 2542 พบวาสิงคโปรมีขนาดประกันภัยรวมคิดเปน 140,034 ลานบาท 
(ลําดับท่ี 33) ของโลก ถาพิจารณาเฉพาะการประกันวินาศภัยจะพบวาสิงคโปรมีสวนของตลาด
ประกันวินาศภัยโลกรอยละ 0.10 (ลําดับท่ี 42) และหากพิจารณาเฉพาะการประกันชีวิต พบวา    
สิงคโปรมีสวนครองตลาดโลกรอยละ 0.2 (ลําดับท่ี 29)  
  ปจจุบันสิงคโปรไดเปดเสรีธุรกิจประกันภัยทําใหบริษัทประกันภัยทองถ่ินจะตองมีการ
ปรับตัวเพื่อแขงขันกับบริษัทตางชาติ บริษัทประกันภัยในสิงคโปรมีฐานของผูถือหุนท่ีดีเพราะมี
ธนาคารและบริษัทประกันภัยตางชาติถือหุนอยูรอยละ 75 ของบริษัทประกันภัย การถือหุนโดย
ธนาคารในสิงคโปรเทากับเปนการชวยขยายฐาน ลูกคา ปจจุบันการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ
ประเทศสิงคโปรดําเนินการโดยกรมการประกันภัยประเทศสิงคโปร ซ่ึงใหความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลฐานะทางการเงินใหมีความม่ันคงและมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก  

                                                        
  21  สมเกียรติ ปญหา. (2538, เมษายน - มิถุนายน). วารสารการประกันภัย, 20, 78.  หนา 60. 
  22  Thai Re research.  ตลาดประกันภัยในสิงคโปรในปจจุบัน. หนา 2. 
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 นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสมาคมตาง ๆ อาทิเชน สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกัน
ชีวิต สมาคมประกันภัยตอ สมาคมนายหนาประกันภัย สมาคมนายหนาประกันตอ และสํานักงาน
พิจารณากรณีพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย เพื่อทําหนาท่ีชวยเหลือกรมการประกันภัยในการกํากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยและผลการดําเนินการสามารถขจัดปญหากอนท่ีจะมาถึงกรมการประกันภัย 
 
 
 
 
 3.2.3  การนําหลักการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใชกับธุรกิจประกันภัย 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอ 3.2.2 วาในประเทศสิงคโปรเม่ือเกิดขอพิพาทดาน       
ประกันภัยผูเอาประกันซ่ึงเปนผูบริโภคจะตองติดตอกับบริษัทประกันภัยคูกรณีเพื่อเจรจาไกลเกล่ีย
ขอพิพาทให  หากไมพอใจผลการไกลเกล่ียก็ตองรองเรียนตอศูนยการระงับขอพิพาทดานประกันภัย 
(Insurance Disputes Resolution (IDRO)) เพื่อใหทําคําช้ีขาดขอพิพาททางกฎหมายโดยศูนย       
ไกลเกล่ียขอพิพาทเม่ือไดรับเร่ืองรองเรียนมาก็จะตองตรวจสอบวาเขาเง่ือนไขท่ี IDRO จะรับเร่ือง
ไวพิจารณาหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวาไมอยูในขอบเขตอํานาจก็จะสงเร่ืองใหหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของรับไปดําเนินการ หากอยูในขอบเขตอํานาจก็จะพิจารณาดําเนินการให  
  ผลการช้ีขาดทางกฎหมายในช้ันของ IDRO คูกรณีคือฝายผูเอาประกันและบริษัท     
ประกันภัยจะตองเสียคาใชจายในอัตราคงท่ีประมาณ 1,250 บาท สําหรับผูเอาประกัน และอัตรา 
12,500 บาท สําหรับบริษัทประกันภัย ผลการช้ีขาดทางกฎหมายผูกพันบริษัทประกันภัย ไมผูกพันผู
เอาประกัน หากไมพอใจก็สามารถที่จะฟองรองตอศาลไดอีกทางหนึ่ง   
  อยางไรก็ตามการฟองรองคดีตอศาล ผูเอาประกันจะตองตรึกตรองใหดีตอผลท่ีไดรับ 
เวลาท่ีเสียไปจะคุมกันหรือไม ซ่ึงการระงับขอพิพาทดานประกันภัยของประเทศสิงคโปร           
ศูนยระงับขอพิพาทดานประกันภัย (IDRO) สามารถยุติขอพิพาทดานประกันภัยไดดีเปนท่ียอมรับ
จากผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยเพราะมีตนทุนในการดําเนินการท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับ
วิธีการฟองรองตอศาล มีความรวดเร็วในการดําเนินการ เฉล่ียไมเกิน 2 - 3 เดือน  กรรมการท่ีบริหาร 
IDRO มีความอิสระ และมีความคุนเคยกับกฎหมายประกันภัย นอกจากนี้ยังมีอดีตผูพิพากษาท่ี
เกษียณอายุราชการท่ีชํานาญดานประกันภัยมาชวยเหลือดวยการไกลเกล่ียโดย IDRO ไดใหความ 
คุมครองกับผูบริโภคในดานตาง ๆ ของสิงคโปรผูบริโภคยอมรับผลการช้ีขาดทางกฎหมายของ 
IDRO แมจะสามารถเลือกฟองคดีตอศาลไดก็ตาม 
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 โดยสรุปประเทศสิงคโปรไดนํารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชระงับขอพิพาททาง
แพงท่ัวไป  และนํามาใชกับการระงับขอพิพาทดานประกันภัย  ซ่ึงการระงับขอพิพาททางแพงโดย
ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศสิงคโปร (Singapore Mediation Centre (SMC)) และศูนย    
ไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยของประเทศสิงคโปร (Insurance Disputes Resolution (IDRO)) มี
ลักษณะเหมือนกับศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ของ
ประเทศไทย กลาวคือมีข้ันตอนการดําเนินงานใกลเคียงกัน มีระบบการนําคดีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาท คูพิพาทสามารถยื่นคํารองขอไกลเกล่ียโดยตรงหรือขอใหศาลสงคดีใหศูนย  
ไกลเกล่ียฯ ดําเนินการก็ได นอกจากนี้บุคลากรที่เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียก็เหมือนกันคือมี          
เจาหนาท่ีใหบริการแกคูพิพาทและประสานงานไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่ออํานวยความสะดวกแก        
คูพิพาทและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังมีการข้ึนทะเบียนผูไกลเกล่ียเพื่อทําหนาท่ีเปนคนกลางใน
การเจรจายุติปญหาขอพิพาทใหกับคูพิพาทเหมือนกัน 
     
3.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       3.3.1  ความเปนมาและแนวความคิด 
 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีกฎหมายมีความสําคัญสูงสุด วัฒนธรรมของประชาชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกายึดหลักการมากกวาตัวบุคคล บุคคลใดก็ตามท่ีพบวาฝาฝนกฎหมายจะถูก
ดําเนินการตามขบวนการยุติธรรมโดยไมมีขอยกเวน ทุกคนอยูภายใตกฎหมายเหมือนกัน 23  
 ในทัศนะของคนอเมริกันมองวากฎหมายเปนกลไกสรางกติกาพื้นฐานเพื่อใหสมาชิกใน
สังคมดําเนินชีวิต ประกอบการงานและติดตอสัมพันธกันอยางปกติสุข กติกานี้ทําหนาท่ีรักษาความ
สงบเรียบรอย กําหนดกรอบการดําเนินการทางธุรกิจและสังคม คุมครองประชาชนจากการใช
อํานาจอันไมชอบธรรมของผูปกครองหรือของผูอ่ืน 24  
 แมจะมีกฎหมายเปนกติกาในการดําเนินชีวิตของประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกา แตก็
ไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงปญหาขอขัดแยงอันนําไปสูขอพิพาทได ปญหาขอพิพาทเหลานี้แมจะไม
ประสงคใหเกิดข้ึน แตเม่ือเกิดข้ึนแลวส่ิงท่ีควรคํานึงถึงก็คือทําอยางไรจึงจะสามารถระงับปญหา
หรือขอพิพาทเหลานั้นไปได  กระบวนการในการระงับขอพิพาทในประเทศสหรัฐอเมริกามีใหเลือก
มากมาย วิธีการหนึ่งท่ีมีการใชมาเปนเวลานานแลวคือการฟองรองตอศาลเพ่ือใหศาลเปนผูวินิจฉัย 

                                                        
 23  วิสาร พันธุนะ. (2542, มิถุนายน).  “ระบบศาลสหรัฐอเมริกา.”  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 
11, 1. หนา 25. 
  24  แหลงเดิม.   
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ช้ีขาดขอพิพาทวาฝายใดผิดฝายใดถูก แมวิธีการฟองรองตอศาลคําพิพากษาจะเปนท่ีสุดผูกพัน         
คูความ แตการฟองรองตอศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีความซับซอน คาใชจายในการดําเนินการ
คดีก็สูงข้ึน กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี วิธีการพิจารณาคดีลาสมัย 
จํานวนผูพิพากษาและงบประมาณไม เพียงพอ  ปญหาเหลานี้จึงจํา เปนท่ีศาลในประเทศ             
สหรัฐอเมริกาไดนําวิธีการบริหารจัดการคดี (Case Management) ไปใช  นอกจากนี้ศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไดตระหนักเห็นวา การพิจารณาคดีโดยศาลไมใชทางออกท่ีมีเพียงอยางเดียวในการ      
แกปญหาหรือระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน จึงไดนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาเปนทางออกอีกแนวทาง
หนึ่ง  
 การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล (Judicial Mediation) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 25 ศาล
จะเปนจัดทําบัญชีรายช่ือผูไกลเกล่ียโดยใหนักกฎหมายท่ีสมัครใจมาลงช่ือเปนผูไกลเกล่ีย หากตกลง
กันไดขอพิพาทนั้นก็เปนอันยุติโดยไมตองนําคดีข้ึนสูศาลอีก ศาลสหรัฐอเมริกาไดพยายามนําระบบ
การยุติขอพิพาทโดยทางอ่ืนนอกจากการพิจารณาคดีทางศาลไปใช หรือท่ีรูจักกันในคําภาษาอังกฤษ
วา “Alternative Dispute Resolution” หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา ADR ซ่ึง ADR นี้ก็รวมถึงการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทดวย โดยไดรับการสนับสนุนจากทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย อัยการ และผูพิพากษา 
ศาลสหรัฐอเมริกามีการนําระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทไปใชในศาลปรากฏวา จํานวนคดีท่ีคางใน
ศาลไดลดนอยลงเปนจํานวนมาก ผูพิพากษา ทนายความ และคูความตางใหความเห็นตรงกันวา 
ระบบไกล เกล่ียเปนระบบที่สามารถยุติขอพิพาทไดดี ทําให คูความไม เปนปรปกษตอกัน 
ประหยัดเวลาและคาใชจายกวาการพิจารณาของศาลและอนุญาโตตุลาการ   
 ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกาไดใชการระงับขอพิพาทโดยทางอื่นแทน
การฟองคดีตอศาล ผลจากการท่ีศาลสหรัฐอเมริกาจะไดนําวิธีการไกลเกล่ียมาใชในศาลจนเปนท่ี
ยอมรับของผูพิพากษา ทนายความ และประชาชน ในประเทศอ่ืน ๆ ก็ไดนํารูปแบบการไกลเกล่ีย
ของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาไปเปนตนแบบ 
 ในชวงทศวรรษท่ีผานมาการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียเปนท่ียอมรับในวงการ
ตุลาการของรัฐอินลินอยส แตในชวงสามปท่ีผานมาไดมีการใชวิธีการไกลเกล่ียเพิ่มมากข้ึนในการ
ฟองรองคดีแพงท่ีสําคัญ ๆ การไกลเกล่ียจะมีคนกลางเปนผูชวยคูกรณีในการทําใหเกิดการยอม
ความกัน  อํานาจในการตัดสินใจเปนของคูกรณี  ผูมีสวนรวมในการไกลเกล่ียไดแก ผูฟองรอง และ

                                                        
  25  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม. (2545, กันยายน).  “การพัฒนาระบบงานศาล 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย:ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทและการบันทึกคําบรรยาย.”  
บทบัณฑิตย, 58, 3. หนา 32. 
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คณะท่ีปรึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการยอมความของคดี รัฐอินลินอยสไดบัญญัติ
กฎหมายของทองถ่ินเพื่อใหจัดต้ังและปกครองระบบไกลเกล่ียของตนเองไดซ่ึงตามประเพณีท่ีเคย
ปฏิบัติกันมาผูพิพากษาเปนคนเลือกและเชิญนักกฎหมายท่ีมีประสบการณและอดีตผูพิพากษาใหมา
รับการฝกฝนเปนผูไกลเกล่ีย  มีการเร่ิมใชระบบไกลเกล่ียข้ันทดลองในป 1993 ในเมือง Rockford 
ของรัฐอินลินอยส ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูระบบการไกลเกล่ียคือจํานวนคดีท่ีเพิ่มมากข้ึน แต
ทรัพยากรบุคคลมีนอย งานของศาลกลับมีมากข้ึน การไกลเกล่ียจะชวยใหบุคลากรมีเวลาเพ่ิมข้ึน   
จึงสามารถจัดสรรงานไดตามความจําเปน ความสําเร็จของระบบไกลเกล่ียไมไดมีเฉพาะท่ีเมืองนี้ 
เทานั้น  แตผูนําท้ังฝายตุลาการและฝายทนายของเมืองนี้ยังไดชวยเหลือใหหนวยงานอ่ืน ๆ อีกหลาย
หนวยงานในการจัดทําระบบของตน 
 ระบบงานไกลเกล่ียจะประสบความสําเร็จได ผูไกลเกล่ียจะตองพัฒนาและปรับปรุง
ทักษะในบทบาทหนาท่ีใหมของตน ผูพิพากษาตองเรียนรูวาคดีใดควรสงตอไปใหไกลเกล่ียและสง
เม่ือใดในกระบวนการฟองรอง นักกฎหมายจะตองเรียนรูวาจะมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพได
อยางไรในกระบวนการไกลเกล่ีย เม่ือทุกคนมีสวนรวมไดพัฒนาประสบการณงานไกลเกล่ียแลว  
สัดสวนของคดีท่ีตกลงกันไดโดยการไกลเกล่ียก็เพิ่มข้ึน ในปแรกที่เมืองนี้เร่ิมใชระบบไกลเกล่ีย  
จํานวนคดีท่ีไดรับการไกลเกล่ียมีถึง 44% นอกจากนั้นแมในคดีท่ีไมสามารถตกลงกันไดโดยการ
ไกลเกล่ียผูมีสวนรวมเช่ือวาการไกลเกล่ียจะชวยใหตกลงกันไดงายข้ึนกอนการพิจารณาคดี 
 สําหรับประเทศไทยเม่ือไดศึกษาดูระบบศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและไดนํา        
รูปแบบวิธีการไกลเกล่ียในศาลมาปรับใชกับสังคมไทยในปจจุบัน การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกจาก
จะมีการดําเนินการโดยองคกรของศาลซ่ึงใชกันอยางแพรหลายแลวยังปรากฏวามีการดําเนินการ
โดยองคกรเอกชนอีกดวย 26 กลาวคือหากประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกาไมศรัทธาหรือเช่ือใน
ความยุติธรรมของกระทรวงการยุติธรรมของภาครัฐวาจะพิจารณาขอพิพาทไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และเปนธรรมแลว ก็สามารถท่ีจะติดตอรองเรียนตอศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของภาคเอกชนท่ีเรียกวา  
ศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบาน (Neighborhood Justice Centers) เพื่อทําหนาท่ีเปนคนกลางไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเบ้ืองตนให ศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบานถูกจัดต้ังโดยองคกรเอกชน เปนอิสระและพัฒนา
โดยอิสระ วิธีการแกไขขอพิพาทและลักษณะท่ัวไปของโครงการก็มีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
แตกตางกัน ท้ังนี้ ก็เพื่อสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของชุมชนนั้น ศูนยนี้มีการจัดต้ัง
กวา 100 ศูนย โดยปฏิบัติหนาท่ีตามเมืองตาง ๆ กวา 140 เมือง  ตามมลรัฐตาง ๆ รวม 28 มลรัฐ  เพื่อ
อํานวยความสะดวกกับประชาชนแตละเมืองในแตละมลรัฐนั้น อยางไรก็ตามศูนยยุติธรรมฉันท

                                                        
  26  ประเสริฐ ประสพสุข.  (2545).  การไกลเกล่ียขอพิพาท. หนา 35 – 39. 
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เพื่อนบานก็มีกลไกในการปฏิบัติงานเพื่อวัตถุประสงคของตนเองโดยมีเปาหมายเพื่อจะระงับ       
ขอพิพาทตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหจบลงดวยดี 
 การดําเนินการของศูนยไกลเกล่ียจะไมมีกฎหมายบังคับใหคูพิพาทตองนําคดีมาเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียกอนการนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล มีลักษณะเปนทางเลือกมากกวา     
ท่ีจะบังคับโดยเปดโอกาสใหคูพิพาทสามารถที่จะเลือกวิธีท่ีจะยุติขอพิพาทของตนเอง   ดังน้ัน  หาก          
 
 
คูกรณีไมสมัครใจท่ีจะเลือกใชวิธีไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ีย ทางศูนยไกลเกล่ียก็ไม
สามารถท่ีจะไปบังคับใหคูกรณีนําคดีขอพิพาทใหศูนยไกลเกล่ียดําเนินการใหได ดวยเหตุนี้จึงอาจ
กลาวไดวาการท่ีประชาชนจะมาใชบริการของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของเอกชน ประชาชนจะตอง
เกิดความเช่ือมั่นในเร่ืองของประสิทธิภาพและความยุติธรรมท่ีจะไดรับจากการบริการของศูนย   
ไกลเกล่ีย สวนศูนยไกลเกล่ียเองการที่จะทําใหประชาชนยอมรับก็จะตองมีการประชาสัมพันธถึง 
วิธีการและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการคัดเลือกผูไกลเกล่ียขอพิพาทประจําศูนยใหเปนท่ี   
ยอมรับและเปนท่ีนาเช่ือถือของประชาชนในมลรัฐนั้น ๆ   
 ผูวิจัยเห็นวา รูปแบบวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียโดยองคกรของรัฐและ   
เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะเห็นไดวาเปนวิธีการที่ดี ไมมีการกําหนดเงื่อนไขที่มีสภาพ
บังคับวา ขอพิพาทประเภทใดจะตองผานการไกลเกล่ียขอพิพาทกอนนําคดีข้ึนสูศาล แตเปนการ
กําหนดใหเปนทางเลือกใหคูพิพาทมีอํานาจในการตัดสินใจของตัวเองวาจะเลือกใชวิธีการใดท่ี
เหมาะสมในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 
 3.3.2  ธุรกิจประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 โดยท่ัวไปการวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถวัดออกใน
เชิงปริมาณจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในชวงเวลาหนึ่งท่ีเรียกวา “ผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ”  (Gross Domestic Product หรือท่ีเรียกยอ ๆ วา GDP) 27 ประเทศท่ีวัดระดับความ
เจริญสูงสุดโดยใช GDP เปนตัววัด ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมัน สหราชอาณาจักรฝร่ังเศส   
อิตาลี และแคนาดา ประเทศท้ัง 7 นี้เปนผูนําสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจท่ีรูจักกันในกลุมประเทศ          
อุตสาหกรรมช้ันนําท้ัง 7 (Group of seven countries หรือ G7) ในดานการพัฒนากิจกรรมการ     
ประกันภัยของประเทศตาง  ๆ  ณ  ป 2542  พบวาประเทศในกลุม G7 ตางก็ติดอยูในกลุมประเทศท่ี

                                                        
 27  เกษม คุมพรสิน และคณะ.  (2547).  ดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถ 
ในการแขงขันของบริษัท (ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยกับตางชาติ). หนา 1. 
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มีระดับเศรษฐกิจประกันภัยสูงสุด 10 ลําดับแรก หากวัดจากขนาดตลาดประกันภัยรวม (เบ้ีย       
ประกันภัยรวมท้ังประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) พบวาสหรัฐอเมริกามีขนาดตลาดประกันภัย
ใหญท่ีสุดในโลกโดยมีเบ้ียประกันภัยรวม 30,049,734 ลานบาท28 หากพิจารณาเฉพาะดานการ
ประกันวินาศภัยพบวาสหรัฐอเมริกามีขนาดตลาดประกันวินาศภัยสูงสุดในโลก กลาวคือมีมูลคา 
เบ้ียประกันวินาศภัย 15,167,787 ลานบาท คิดเปนสวนครองตลาดโลกรอยละ 44.03 และ              
ขอนาสังเกตวาในป 2542 สหรัฐอเมริกาขยับข้ึนมาครองลําดับท่ี 1 ในดานประกันชีวิตของโลกดวย
โดยมีมูลคาเบ้ียประกันชีวิต 14,881,947  ลานบาท  คิดเปนสวนครองตลาดโลกรอยละ 27.88  
 3.3.3  การนําหลักการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใชกับธุรกิจประกันภัย 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาการระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอ่ืนนอกจากการพิจารณาโดย
ศาล (Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) โดยเฉพาะวิธีการไกลเกล่ียไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน ทนายความ อัยการ และผูพิพากษา วาเปนวิธีการที่สามารถเปนทางออกอีกแนวทางหน่ึง
ท่ีสามารถรักษาสัมพันธภาพ ลดการเปนปรปกษตอกัน ประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวาวิธีการ
ฟองรองตอศาลและอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาก็ยังนิยมการไกลเกล่ียในศาล
มากกวาการพิจารณาคดี  หลาย ๆ ปท่ีผานมาปริมาณคดีของศาลไดลดนอยลงโดยศาลสหรัฐอเมริกา
ไดนํารูปแบบการไกลเกล่ียมาใชรวมกับวิธีการอื่น ไมวาจะเปนการบริหารจัดการคดี การ
อนุญาโตตุลาการ  การประเมินคดีเบ้ืองตน  การพิจารณาคดีโดยยอ  สัปดาหการหาขอตกลง  การ 
จัดเก็บขอมูล ระบบการบันทึกคําพยานโดยเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงกระบวนการยุติขอพิพาททางอ่ืน 
(ADR) หลายรูปแบบเหลานี้จะชวยใหขอพิพาทยุติลงดวยดีและมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของ
นานาประเทศ 
 นอกจากศาลยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดมีการนําวิธีการไกลเกล่ียมาใช    
แกไขปญหาขอพิพาทดานตาง ๆ แลว องคกรเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการจัดต้ัง   
ศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบาน (Neighborhood Justice Centers) ซ่ึงเปนศูนยท่ีดําเนินการโดยองคกร     
เอกชน เพ่ือใหบริการแกประชาชนอีกทางเลือกหนึ่งในการท่ีจะไมใชบริการระงับขอพิพาทของรัฐ  
อันเนื่องมาจากความไมเช่ือถือกระบวนการระงับขอพิพาทของภาครัฐ ซ่ึงศูนยนี้มีการไกลเกล่ีย    
ขอพิพาทเร่ืองท่ัว ๆ ไป  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหขอพิพาทไดยุติลงโดยความตกลงกับของคูกรณี
ซ่ึงมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แมศูนยไกลเกล่ียจะดําเนินการโดยเอกชนมีความอิสระในการ
บริหารจัดการ  แตก็ไดรับการยอมรับจากประชาชน 

                                                        
  28  แหลงเดิม. หนา 3 – 5. 

DPU



 63 

 อยางไรก็ตามขอพิพาทดานประกันภัยสวนใหญถาเปนปญหาท้ังจากผูเอาประกันภัย  
อาจมองวา บริษัทประกันเอาเปรียบหรือบริษัทประกันมองวาผูเอาประกันปกปดขอเท็จจริงหรือ
เรียกรองคาเสียหายเกินจริงเม่ือเปนประเด็นขอพิพาทเกิดข้ึน หากจะนําคดีไปใหอนุญาโตตุลาการ
บังคับช้ีขาดก็ตองยอมรับวาการอนุญาโตตุลาการในประเทศสหรัฐอเมริกามีคาใชจายท่ีคอนขางสูง
มาก หากจะไปฟองคดีตอศาลก็มีกระบวนการท่ีซับซอนยุงยากและคาใชจายในการดําเนินคดีท่ีสูง
ซ่ึงบางคร้ังขอพิพาทเปนเพียงปญหาเล็กนอยสามารถเจรจาไกลเกล่ียกันได แตกลับนําไปฟองศาล
เสียเวลาและคาใชจายไมคุมกับผลที่ไดรับ  ซ่ึงในภาคธุรกิจไมวาจะเปนประกันภัย ธุรกิจการเงินดวย
แลวจึงไมอยากจะเสียเวลาท่ีไมจําเปน จึงมักนิยมจะใชทางเลือกอ่ืนนอกจากการฟองคดีตอศาลซ่ึง
ในทางปฏิบัติจะเห็นไดวา ขอพิพาทดานประกันภัยผูเอาประกันนิยมจะรองเรียนตอหนวยงานระงับ
ขอพิพาทภาคเอกชนมากกวาเพื่อใหไกลเกล่ียขอพิพาท ซ่ึงการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียได
ถูกนําไปใชในการระงับขอพิพาทดานประกันภัยดวย  แมจะปรากฏวามีการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียดาน
ประกันภัยโดยตรงเหมือนเชนประเทศสิงคโปรแตศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบานก็ทําหนาท่ีเปน        
ผูไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยใหกับผูเอาประกันซ่ึงไดรับความเดือดรอนจากขอพิพาทดาน
ประกันภัย 
 โดยสรุปประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําระบบไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชในศาลและ
นอกศาล ซ่ึงการไกลเกล่ียในศาลเปนการดําเนินการโดยผูพิพากษาและบุคคลภายนอกท่ีไดข้ึนบัญชี
เปนผูไกลเกล่ียไวกับศาลเปนผูไกลเกล่ีย ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับประเทศไทยดังท่ีผูวิจัยไดกลาวมา
ในบทสรุปของประเทศญ่ีปุนและสิงคโปร สวนการไกลเกล่ียนอกศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
สวนใหญเปนการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยภาคเอกชนท่ีมีการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
เชน ศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบาน  เพื่อทําการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงท่ัวไป รวมถึง ขอพิพาท
ดานประกันภัยก็สามารถใชบริการของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไดดวย 
 อยางไรก็ตามการไกลเกล่ียนอกศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความแตกตางจากการ
ไกลเกล่ียนอกศาลของประเทศไทยอยูบางในเร่ืองของสถานะองคกรท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท 
กลาวคือขอพิพาทท่ีทําการไกลเกล่ียนอกศาลสวนใหญจะเปนการดําเนินการโดยศูนยไกลเกล่ีย     
ขอพิพาทของเอกชน แตของประเทศไทยเปนการดําเนินการโดยองคกรของรัฐเปนสวนใหญ 
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บทที่  4 
การนําหลักกฎหมายเกีย่วกับการระงับขอพิพาท 

ดวยการไกลเกลี่ยมาใชในประเทศไทย 

 
  ปญหาขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับประกันภัยเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาบริษัทประกันภัยทํา
ธุรกิจประกันภัย ส่ิงท่ีคาดหวังจากการลงทุนนอกจากเร่ืองความสําเร็จแลวเร่ืองกําไรก็เปนส่ิงท่ี
บริษัทประกันภัยปรารถนา ฝายผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนจากการทําประกันก็มุงหวังจะไดรับ
การเยียวยา  ความเสียหายจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน  แตเนื่องจากคูกรณี
อยูในฐานะท่ีแตกตางกัน เม่ือเกิดขอพิพาทตางฝายตางก็ไมยอมกัน ฝายบริษัทก็ตองการจาย            
คาสินไหมทดแทนใหนอยท่ีสุด ฝายผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนก็ตองการการชดใชคาเสียหาย
ท่ีสูง  แตเม่ือไมสามารถตกลงกันไดก็เกิดเปนประเด็นขอพิพาทซ่ึงการระงับขอพิพาทระหวางบริษัท
ประกันกับผูเอาประกันดวยกันเองโอกาสท่ีจะเจรจาตกลงขอพิพาทใหสําเร็จเปนไปไดยาก เพราะ
ตางฝายตางเรียกรองในส่ิงท่ีตัวเองตองการ โอกาสที่ขอพิพาทจะสามารถตกลงกันไดก็เปนไปได
คอนขางยาก  ดังนั้น  การที่จะนําคดีไปฟองศาลเพื่อใหตัดสินช้ีขาดขอพิพาทก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง  
แตเนื่องจากวิธีการนี้ศาลประสบปญหาปริมาณคดีลนศาล ผูพิพากษามีนอยและไมไดสัดสวนกันซ่ึง
ไดกลาวมาแลวในความสําคัญของปญหา  และกระบวนการพิจารณามีข้ันตอนยุงยากซับซอน  หาก
จะใชวิธีการนี้ก็ตองเสียเวลาและคาใชจายท่ีคอนขางสูง สุดทายผลของการตัดสินคดีตองมีฝายแพ
ฝายชนะซ่ึงไมเปนผลดีตอคูพิพาท   
   ผูวิจัยเห็นวา การระงับขอพิพาทในดานประกันภัยดวยกระบวนการระงับขอพิพาทดวย
การไกลเกล่ียนาจะเปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในการแกปญหาขอพิพาทและท้ังสองฝายพอใจ  
เพราะเปนกระบวนการท่ีอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ ความยินยอม ความพรอมใจ ผลพวงท่ีได
มีความยั่งยืนไมกอใหเกิดขอพิพาทกันในภายหลังหรือมีปญหาตอกันในข้ันปฏิบัติตาม ผลของการ
ไกลเกล่ียยังรักษาสัมพันธภาพอันดีตอกันของคูพิพาท อยางไรก็ตามการระงับขอพิพาทของ 
กรมการประกันภัยยังมีปจจัยท่ีนําไปสูปญหาท่ีตองไดรับการแกไข ดังผูวิจัยจะไดนําเสนอในลําดับ
ตอไป 
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4.1  ปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการไกลเกล่ีย 
  นับแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมีผลบังคับใช ศาลในประเทศไทยไดใช
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 และมาตรา 20 ทําการไกลเกล่ียเพื่อให
คูความตกลงประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาท โดยผูพิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดีนั้น ๆ เปน   
ผูไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียจะกระทําขณะท่ีศาลออกนั่งพิจารณาคดี และใชหองพิจารณาคดีเปน  
สถานท่ีไกลเกล่ีย หากไกลเกล่ียสําเร็จคูความก็ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลจะ
พิพากษาคดีตามยอม  แตหากไกลเกล่ียไมสําเร็จ ศาลจะทําการพิจารณาคดีตอไป  ซ่ึงการไกลเกล่ีย
ในหองพิจารณาคดีโดยผูพิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดี ในอดีตท่ีผานมามีขอจํากัดหลายประการไดแก 
ความไมพรอมของผูพิพากษาดวยเหตุวาผูพิพากษาแตละทานมีคดีท่ีรับผิดชอบแตละวันเปนจํานวน
มาก จึงไมมีเวลาไกลเกล่ียคดีใดคดีหนึ่งอยางเต็มท่ี นอกจากน้ียังมีในเร่ืองความไมพรอมของ        
ตัวความเน่ืองจากตัวความไมกลาเปดเผยขอเท็จจริงเพราะเกรงวาจะมีผลกระทบตอคดีของฝายตน 
และในเร่ืองของความไมพรอมของสถานท่ี เนื่องจากบรรยากาศในหองพิจารณาคดีไมเอ้ืออํานวยตอ
การไกลเกล่ีย 
 4.1.1  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียผูวิจัยเห็นวามีท้ังในสวนกฎหมายวิธีสบัญญัติและ
กฎหมายสาระบัญญัติ ในกฎหมายวิธีสบัญญัติไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา     
ความแพง มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 138 โดยในสวนของกฎหมายสาระบัญญัติได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 850 – 852  กลาวคือ  
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 ไดบัญญัติไววา “ศาลมีอํานาจส่ังได
ตามท่ีเห็นสมควรใหคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหน่ึงมาศาลดวยตนเอง ถึงแมวาคูความนั้น ๆ จะ
ไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี อนึ่งถาศาลเห็นวาการท่ีคูความมาศาลดวยตนเอง อาจยังให
เกิดความตกลงหรือประนีประนอมยอมความดังท่ีบัญญัติไวในมาตราตอไปนี้ ก็ใหศาลส่ังใหคูความ
มาศาลดวยตนเอง” 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ไดบัญญัติไววา “ไมวาการพิจารณา
คดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลมีอํานาจท่ีจะพยายามเปรียบเทียบใหคูความตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทนั้น” 
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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ทวิ ไดบัญญัติไววา “เพ่ือประโยชน
ในการไกลเกล่ีย เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะส่ังใหดําเนินการ
เปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง โดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไม
ก็ได 
  เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลเปนผูประนีประนอม เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียใหคูความไดประนีประนอมกัน 
  หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกล่ียของศาล การแตงต้ังผูประนีประนอมรวมท้ัง
จํานวนหนาท่ีของผูประนีประนอมใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138 ไดบัญญัติไววา “คูความตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี โดยมีการถอนฟองและไมเปนการฝาฝน
กฎหมายใหศาลทํารายงานพิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความน้ัน
ไวแลวพิพากษาไปตามนั้น 
  หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้ เวนแต 
  1.  มีขอกลาวอางวาฝายใดฉอฉล (ไมรวมถึงความสําคัญผิด) 
   2. คําพิพากษานั้นถูกอางวาละเมิดตอกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ      
ประชาชน 
  3.  คําพิพากษานั้นมิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ 
  ถาคูความตกลงกันเพียงใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใช” 
  ตามบทบัญญัติมาตรา 19 เปนบทบัญญัติท่ีกฎหมายใหอํานาจศาลท่ีจะส่ังใหคูความมา
ศาลดวยตนเองเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบใหคูความตกลงกัน ซ่ึงการใหคูความมาพบปะและ
ทําความเขาใจกันโดยมีศาลทําหนาท่ีไกลเกล่ีย ผูวิจัยเห็นวาจะทําใหคูความมีโอกาสตกลงกันไดมาก
ข้ึน   
  สวนมาตรา 20 เปนบทบัญญัติใหอํานาจศาลท่ีจะทําการเปรียบเทียบใหคูความไดตกลง
กันหรือประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทอันเปนบทบัญญัติตอเนื่องมาจากมาตรา 19    
กลาวคือเม่ือศาลออกหมายเรียกตามมาตรา 19 และตัวความท้ังสองฝายมาศาลตามหมายเรียกแลว  
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ศาลก็มีอํานาจเปรียบเทียบใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความกันโดยศาลเปนคนกลางชวย
ไกลเกล่ีย 1  การไกลเกล่ียเปรียบเทียบใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความกันนั้น ศาลอาจทํา
ไดในระหวางพิจารณาและไมวาการพิจารณาจะดําเนินไปแลวเพียงใด และแมกระท่ังในช้ัน
พิจารณาของศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ศาลก็อาจไกลเกล่ียใหคูความประนีประนอมยอมความกัน 2    
บทบัญญัติท้ังสองมาตราน้ีแสดงใหเห็นวา กฎหมายมีเจตนารมณใหคูความรอมชอมกันไดเพื่อให
การพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็วและรวบรัดท่ีสุด 
  สวนมาตรา 20 ทวิ ก็เปนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีออกมาเพื่อเสริมใหกระบวนการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาทสามารถทําได อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลมาทํา
หนาท่ีไกลเกล่ียเพื่อชวยเหลือศาล แนวทางดังกลาวช้ีใหเห็นวา กฎหมายสนับสนุนใหคูความมี   
ทางเลือกท่ีจะยุติขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมากข้ึนแทนท่ีจะใหศาลเปนผูไกลเกล่ียแตเพียงผูเดียว 
   สวนมาตรา 138 เปนบทบัญญัติท่ีวาดวยการพิพากษาตามยอมตามท่ีคูความตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน เจตนารมณของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็ตองการให
ศาลไกลเกล่ียขอพิพาทใหคูความสามารถตกลงกันไดมากที่สุด และเม่ือคูกรณีสามารถตกลง
ประนีประนอมยอมความกันได กฎหมายก็ใหพิพากษาตามยอมน้ัน จะเห็นวาบทบัญญัติมาตราน้ี
ตองการใหคดีเสร็จส้ินจากศาลโดยเร็ว เพื่อประโยชนแกคูความและศาล  
   ในเวลาตอมาไดมีการแกกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ศาลแพงจึงไดพัฒนารูปแบบของการ
ไกลเกล่ียใหมีประสิทธิภาพโดยไดออกระเบียบศาลแพง วาดวยการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดความ
ประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 และ 2543) โดยระเบียบดังกลาวมี
หลักการสําคัญ 3 ประการคือ 
   1.  แยกคน คือ ผูพิพากษาผูพิจารณาคดีกับผูพิพากษาไกลเกล่ียตองเปนคนละคนกัน 
   2.  แยกสํานวน คือ ตั้งสํานวนไกลเกล่ียข้ึนตางหาก เพื่อมิใหขอเท็จจริงในการไกลเกล่ีย
ไปปรากฏในสํานวนพิจารณา 
   3.  แยกหอง คือ สรางหองไกลเกล่ียข้ึนแยกออกจากหองพิจารณาคดี 
 
 
 

                                                        
  1  มาโนช จรมาศ.(2522).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 และ 2  
วาดวยบทท่ัวไปและวิธีพิจารณาความในศาลชั้นตน เลม 1.  หนา 92. 
  2  ธานินทร กรัยวิเชียร.  (2519).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง.  หนา 275. 
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   แมศาลจะไดนําระบบไกลเกล่ียมาใชแตก็ยังมีปญหาอุปสรรคหลายประการที่จะตอง
ไดรับการแกไข  กลาวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 20 กําหนดใหศาลมีอํานาจ
ในการใหคูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความ ไมวาคดีจะไดดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดก็
ตาม บทบัญญัติดังกลาวกฎหมายเพียงแตบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลท่ีจะพยายาม
เปรียบเทียบใหคูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน มิใชบทบัญญัติใหศาลสงคดีไปใหผู
พิพากษาหรือศาลอ่ืนทําการเปรียบเทียบหรือไกลเกล่ีย ไมมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ 
 4.1.2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  เม่ือพิจารณาถึงดานกฎหมายสาระบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 850 – 852 การตกลงประนีประนอมยอมความมีความหมายอยางไรนั้น  
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  850 ไดใหความหมายของสัญญา
ประนีประนอมยอมความไววา “อันวาประนีประนอมยอมความน้ัน คือ สัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญา   
ท้ังสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผัน    
ใหแกกัน” 
  จากมาตรา 850 ตามนิยามความหมายของสัญญาประนีประนอมยอมความอาจแยก
ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความไดดังนี้ คือ 
  (1) สัญญาประนีประนอมยอมความตองมีคูสัญญาสองฝาย กลาวคือ สัญญา
ประนีประนอมยอมความเปนเอกเทศสัญญาประเภทหน่ึงจึงตองเปนไปตามหลักกฎหมายวาดวย 
นิติกรรมสัญญา เชน ในเร่ืองของการแสดงเจตนา เร่ืองความสามารถในการทําสัญญา เร่ือง
วัตถุประสงคของสัญญาตองชอบดวยกฎหมาย มิฉะนั้นก็อาจไมสมบูรณ   
  (2) สัญญาประนีประนอมยอมความทําข้ึนเพื่อระงับขอพิพาทซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึน   
กลาวคือ สัญญาประนีประนอมยอมความมีข้ึนเพ่ือระงับขอพิพาทโดยขอพิพาทนี้หมายถึงขอโตแยง
หรือขอโตเถียงระหวางคูกรณีซ่ึงไมสามารถตกลงกัน ซ่ึงมีอยู 2 กรณี คือ ขอพิพาทซ่ึงมีอยูกับ       
ขอพิพาทซ่ึงจะมีข้ึนโดยขอพิพาทซ่ึงมีอยู หมายความวา คูกรณีมีขอพิพาทกันข้ึนแลวประสงคจะ
ระงับขอพิพาทนั้นจึงมาตกลงประนีประนอมยอมความกัน สวนการระงับขอพิพาทซ่ึงจะมีข้ึน 
หมายความวา คูกรณียังไมมีขอพิพาทกันอยูแตอาจจะมีขอพิพาทเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือปองกันการ
พิพาทคูกรณีสามารถทําการประนีประนอมยอมความกันไวลวงหนาได 
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     (3) สัญญาประนีประนอมยอมความคูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกัน การยอมผอนผัน
ใหแกกันนี้หมายความวา คูสัญญาซ่ึงมีขอพิพาทกันอยูตางสละสิทธิเรียกรองของตนเองท่ีมีอยูแลว
ผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้น หากเปนกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงแตฝาย
เดียวยอมผอนผันใหคูสัญญาอีกฝายเชนนี้ไมใชสัญญาประนีประนอมยอมความ 
    (4)  สัญญาประนีประนอมยอมความเปนสัญญาตางตอบแทน   
   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  851 ได บัญญัติไวว า  “ อันสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝาย      
ท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” 
  ตามมาตรา 851 เปนบทบัญญัติท่ีตองมีหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือ หลักฐานหนังสือ
นี้ไมใชแบบของสัญญาซ่ึงจะมีผลถึงความสมบูรณของสัญญา แตเปนบทเกี่ยวกับการพิสูจน
พยานหลักฐานเม่ือมีการฟองรองบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาลเทานั้น   
   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 852 ไดบัญญัติไววา “ผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น ยอมทําใหการเรียกรองซ่ึงแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับส้ินไปและ
ทําใหแตละฝายไดสิทธิตามท่ีแสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน” 
   สวนมาตรา 852 นั้นหมายความวาเม่ือสัญญาประนีประนอมยอมความทําใหขอพิพาท
เดิมระงับส้ินไปแลวผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งแตละฝายมีสิทธิตามท่ีแสดงใน
สัญญาประนีประนอมยอมความวาเปนของตน ดังนั้น หากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญา          
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็จะฟองบังคับฝายนั้นใหปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดเทานั้น 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดแบงประเภทของสัญญาประนีประนอมยอม
ความไว แตหากพิจารณาในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงสถานท่ีท่ีทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  
อาจแบงประเภทของสัญญาประนีประนอมยอมความได 2 ประเภทคือ 
  (1)  สัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทํานอกศาล หมายถึง การที่คูสัญญาตกลงกันเพื่อ
ระงับขอพิพาทโดยตางยอมผอนผันใหแกกัน การทําสัญญาจะทําท่ีใดก็ได ขอเพียงใหมีสาระสําคัญ
ครบถวนตามลักษณะสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําในศาล หมายถึง การที่มีการฟองรองคดีตอ 
ศาลแลวในระหวางท่ีมีการพิจารณาคดี คูกรณีไดมีการตกลงระงับขอพิพาทที่ฟองรองกันโดยตาง
ยอมผอนผันใหแกกันแลวแจงใหศาลทราบ  และศาลก็จะพิพากษาตามท่ีคูความตกลงกันนั้น 
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   นอกจากสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทํานอกศาลกับท่ีทําในศาลจะมีความ      
แตกตางกันในแงของสถานท่ีแลวยัง มีความแตกตางในเ ร่ืองของการบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ กลาวคือ การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทํานอกศาล 
เม่ือมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลวยอมทําใหขอพิพาท (หนี้) ท่ีมีอยูเดิมระงับและ      
คูสัญญาผูกพันกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากฝายใดไมปฏิบัติตามอีกฝายหน่ึงตองไป
ฟองรองเปนคดีขอใหศาลบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ฉะนั้น  เ ม่ือมีการ
ประนีประนอมยอมความนอกศาลซ่ึงทําใหขอพิพาทเดิมระงับ  คูกรณีจะมาฟองรองบังคับตามสิทธิ
เรียกรองท่ีมีอยูเดิมไมได สวนการบังคับตามสัญญาประนีประนอมท่ีทําในศาล เม่ือมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาล  และมีคําพิพากษาของศาลบังคับตามท่ีคูความตกลงกัน เม่ือมีการ
ไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็เทากับมีการไมปฏิบัติตามคําพิพากษา คูกรณีไม
จําตองฟองรองคดีกันอีก แตสามารถยื่นคํารองขอใหศาลบังคับใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความไดทันที    
    จะเห็นไดวา การประนีประนอมยอมความเปนวิธีการท่ีทําใหขอพิพาทเดิมระงับไปและ
ผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยสภาพของการประนีประนอมยอมความเปนส่ิงท่ีทํา
ใหสังคมเกิดความสงบข้ึนเพราะสังคมท่ีมีการประนีประนอมยอมความยอมมีสันติสุข 
  4.1.3  กฎหมายประกันชีวิตและกฎหมายประกันวินาศภัย 
  ปจจุบันกรมการประกันภัยทําหนาท่ีกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยมีกฎหมายสําคัญ    
2 ฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักท่ีสําคัญแตเนื่องจากไดใชบังคับเปนเวลา 14 ปเศษ สภาวการณของ
เศรษฐกิจและความขัดแยงโลกไดเปล่ียนแปลงไป กลาวคือจะตองมีการเปดเสรีในทางการคาใน
ธุรกิจประกันภัยและปจจุบันนานาประเทศประสบปญหาเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยวิธิการ 
ฟองรองตอศาลเชนเดียวกับประเทศไทย และไดรูปแบบวิธีการระงับโดยวิธีการอื่นนอกจากการ
ฟองคดีตอศาลมาใชแกปญหาโดยหนึ่งในหลายฯ รูปแบบท่ีเลือกใชคือการระงับขอพิพาทดวยการ
ไกลเกล่ียซ่ึงผลจากการใชปรากฎวาสามารถลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลไดเปนจํานวนมาก 
  แมกรมการประกันภัยจะไดมีการออกระเบียบภายในวาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการ
ประกันภัย พ.ศ. 2547 เพื่อใหพนักงานเจาท่ีปฏิบัติในการไกลเกล่ียขอพิพาทก็ตาม แตกฎหมาย
สําคัญท่ีใหอํานาจกรมการประกันภัยกํากับดูแลธุกิจประกันภัยคือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 กลับไมมีการกลาวถึงการใหอํานาจในการ 
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ไกลเกล่ียของกรมการประกันภัยแตอยางใด นอกจากน้ีพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับยังไมมีความ  
ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ียหรือวินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาท ตลอดจนการดําเนินการ
ระงับขอพิพาทโดยการไกล เกล่ียของกรมการประกันภัยแตอยางใด  เพื่อให อํานาจของ          
กรมการประกันภัยมีความชัดเจนยิ่งข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท ผูวิจัยเห็นวาควร
จะตองมีการเพิ่มขอกําหนดวาดวยการดําเนินการไกลเกล่ียหรือวินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาท
ตลอดจนการดําเนินการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียไวในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวในบทสรุปของ  
บทท่ี 5 ตอไป 
 
4.2  ปญหาความนาเชื่อถือของผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย 
  ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีองคกรใดทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทโดยตรง      
นอกจากกรมการประกันภัย ซ่ึง เปนหนวยงานของรัฐเปนผูดํ า เนินการซ่ึงเกิดจากการท่ี                      
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรองเรียนขอพิพาทดานประกันภัยใหพิจารณา ซ่ึงการ    
ดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทของพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐโดยกลุมคุมครองสิทธิประโยชน      
กองนิติการ  กรมการประกันภัย เปนการปฏิบัติตามระเบียบกรมการประกันภัย วาดวยวิธีพิจารณา
ขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 ประกาศใช ณ วันท่ี 6 กันยาย 2547 เกี่ยวกับกรณีมีผูรองเรียน  
ตอกรมการประกันภัย โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาท่ีรับเร่ืองและออกเอกสารรับเร่ือง
สงมอบใหผูรองเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน หลังจากนั้นเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจะออกหนังสือ         
นัดหมายใหผูมีอํานาจของบริษัทประกันภัยมาพบเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงโดยอาศัยอํานาจตาม          
บทบัญญัติกฎหมาย  ในสวนของการประกันชีวิตก็จะอาศัยอํานาจตามมาตรา  48  (3)  และ  (4)  
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 3 หรือถาเปนกรณีเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยก็จะอาศัย 
อํานาจตามมาตรา 51 (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 4 โดยหลังจาก
ดําเนินการคนหาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตาง ๆ ท้ังปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเปนท่ียุติ
ก็จะดําเนินการใหมีการประนีประนอมยอมความกัน 
 
 
 

                                                        
 3  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก หนา  123. 
  4  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก หนา  159. 
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  กรณีคํารองเปนปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปนท่ียุติ เจาหนาท่ีเจาของเร่ืองจะ
เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือเสนอตอนายทะเบียนออกคําวินิจฉัยใหบริษัทปฏิบัติภายใน
กําหนดเวลาไดทันที  หากบริษัทไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยใหช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร  ลงลายมือ
ช่ือกรรมการผูจัดการบริษัท พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงยื่นตอเจาหนาท่ีภายใน   
15 วัน นับแตวันไดรับหนังสือ 
  หากเห็นวาประเด็นขอโตแยงไมมีเหตุผลเพียงพอ และเปนประเด็นขอกฎหมายท่ีชัดเจน
อยูแลวใหเจาหนาท่ียืนคําวินิจฉัยเดิมและแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบ หากบริษัทไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยและทําหนังสือโตแยงเปนคร้ังท่ี 2 ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูรองทราบพรอมสําเนา
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนและหนังสือโตแยงของบริษัทใหผูรองนําคดีเขาสูการพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการและ/หรือศาลและใหเจาหนาท่ีติดตามผลของคดี หากเปนท่ีสุดใหแจงกองนิติการ
เพื่อดําเนินการในสวนคดีกับบริษัทตอไป 
  กรณีบริษัทไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและไมทําหนังสือโตแยงหรือ    
โตแยงคําวินิจฉัยหรือไดโตแยงคําวินิจฉัย  แตเกินกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําวินิจฉัย
ใหสงเร่ืองดังกลาวใหกองนิติการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป พรอมท้ังใหแจงผลการ
พิจารณาใหผูรองทราบเพ่ือใหผูรองนําคดีข้ึนสูการพิจารณาคดีของการอนุญาโตตุลาการหรือของ
ศาลตอไป 
   ผูวิจัยเห็นวาการไกลเกล่ียธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัยไดดําเนินการ        
ไกลเกล่ียไปโดยไมมีกฎหมายรองรับ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต  มาตรา  37  มาตรา 48 (3) และ (4)  พ.ศ. 25355 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยมาตรา   
36 6 มาตรา 51 (3) และ (4) พ.ศ. 2535 เขียนไวใหอํานาจนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี
สามารถใชอํานาจเกี่ยวกับเร่ืองการตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับกิจการและฐานะการเงินเทานั้น มิไดให
อํานาจเกี่ยวกับเร่ืองอ่ืน ๆ  
   ดังนั้น การออกหนังสือเรียกใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจของบริษัทมา    
ช้ีแจงพบพนักงานเจาหนาท่ีจึงเปนการตีความกฎหมายในทางท่ีขยายความจนกวางเกินไป  ควรจะ  
ตีความกฎหมายโดยเครงครัด อีกท้ังระเบียบกรมการประกันภัย วาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการ 
ประกันภัย  พ.ศ. 2547 ประกาศใช ณ วันท่ี 6 กันยายน 2547 เปนระเบียบปฏิบัติท่ีใหเจาหนาท่ี     

                                                        
  5  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก  หนา  121. 
  6  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก  หนา  155. 

DPU



 73 

ภายในหนวยงานปฏิบัติเม่ือมีการรองเรียนขอพิพาทเกี่ยวกับประกันภัย ระเบียบดังกลาวไมใช
กฎหมายจึงไมอาจใชบังคับกับบุคคลภายนอกคือบริษัทประกันภัยได  
    อีกท้ังปจจุบันเร่ืองรองเรียนท่ีเขามาสูกรมการประกันภัยยังไมอาจแยกรูปแบบการ
ดําเนินการใหเหมาะสมไดวากระบวนการดําเนินการข้ันตอนใด เปนเร่ืองท่ีจะสามารถรับเขาสู
ระบบการไกลเกล่ียโดยสมัครใจของคูกรณี ข้ันตอนใดเปนเร่ืองการใชอํานาจหนาท่ีของพนักงาน 
เจาหนาท่ี ทําใหไมสามารถแยกแยะวิธีการระงับขอพิพาทโดยความสมัครใจกับการใชอํานาจตาม
กฎหมาย ซ่ึงเปนคนละเร่ืองและมีหลักเกณฑท่ีแตกตางกันอันสงผลตอผลทางกฎหมายและสภาพ
บังคับท่ีแตกตางกัน  กลาวคือถาผลการดําเนินการของเจาหนาท่ีทําใหคูกรณีตกลงกันได เจาหนาท่ี
จะรางสัญญาประนีประนอมยอมความใหเปนไปตามขอตกลงท่ีคูพิจารณาเจรจากัน  และคูพิพาทจะ
ผูกพันกันใหมตามขอสัญญาประนีประนอมดังท่ีบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
850  851 และ 852   ซ่ึงหากบริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลง ฝายผูเสียหายจะตองนําคดีข้ึนสูศาลใหศาล
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้น โดยเจาหนาท่ีจะลงช่ือในสัญญาในฐานะพยาน 
อยางไรก็ตามหากกรณ ีเปนการไกลเกล่ียไมสําเร็จ  ขอเท็จจริงท่ีมีการเปดเผยจะถูกนําไปพิจารณาใน
กระบวนการของศาล  อันเปนขอไดเปรียบเสียเปรียบในทางคดีของอีกฝายหนึ่งได 
   สําหรับขอพิพาทตาง ๆ ไมวาจะเปนกรณีรถยนต อัคคีภัย ประกันชีวิต ในการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทผูวิจัยเห็นวาจําตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการใหความเห็นประกอบการพิจารณา
เพื่อใหไดขอเท็จจริงอันเปนท่ียุติ อันจะสงผลดีตอการชดใชคาสินไหมทดแทนซ่ึงกฎหมายบังคับให
ชําระตามความเสียหายจริง กลาวคือกรณีรถยนตชนกันไดรับความเสียหายก็กอใหเกิดกรณีปญหาวา
คาเสียหายจริงคิดเปนจํานวนเงินเทาใด  
    ในทางปฏิบัติอูซอมรถยนตแตละแหงตางก็ตีราคาคาเสียหายไมเทากัน กอใหเกิดเปน
ประเด็นขอถกเถียงกันหาจุดจบไมได หรือกรณีอัคคีภัย ตึกท่ีทําประกัน ไฟไหม สต็อกสินคาใน
อาคารไมมีหรือมีก็ถูกไฟไหมหมด ในการตรวจสอบคาเสียหายจําเปนจะตองหาผูเช่ียวชาญทาง
วิทยาศาสตรเพื่อเก็บหลักฐานจากกองข้ีเถาในสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อมาวิเคราะหวาคาเสียหายท่ีแทจริง
เปนกี่เปอรเซ็นต หรือกรณีของประกันชีวิตในการเสียชีวิตจากเหตุตาง ๆ จําเปนจะตองมีแพทย       
ผูเช่ียวชาญเปนผูชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายวาเกิดจากเหตุใด แตในการดําเนินการ     
ไกลเกล่ียกรณีปญหาขอพิพาทดังท่ีไดกลาวมาพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการประกันภัยท่ีทําหนาท่ี
ผูไกลเกล่ียกลับดําเนินการไปโดยความเห็นของตนเอง ไมเปนไปตามหลักวิชาการท่ีนานาประเทศ
ใช   
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   เนื่องจากขอพิพาทเหลานี้เปนเร่ืองท่ีตองอาศัยประสบการณและความรูเฉพาะทางท่ี
เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหวา ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากสาเหตุใด ผูเอาประกันภัย
เรียกรองคาเสียหายเกินจริงหรือไม และบริษัทประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปน
จํ านวนเท า ใดใหแก ผู เ อ าประกัน  ซ่ึ งจะ เห็นว าการ ทําหน า ท่ีไกล เก ล่ียของ เจ าหน า ท่ี                 
กรมการประกันภัยยังไมมีความรู ทักษะ ประสบการณ และความเช่ียวชาญในการไกลเกล่ีย          
ขอพิพาท  
  จากสาเหตุตาง ๆ ท่ีกลาวมาตลอดจนปจจุบันก็ยังไมมีการฝกอบรมการทําหนาท่ี      
ไกลเกล่ียใหกับเจาหนาท่ี จึงทําใหการไกลเกล่ียเพื่อใหคูกรณีท้ังสองฝายตกลงกันเปนไปไดยาก 
นอกจากนี้การดําเนินการของผูไกลเกล่ียกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการเจรจาไกลเกล่ีย ดังนี้ 
  1. บริษัทคูพิพาทผูมาดําเนินการเจรจาและช้ีแจงตอเจาพนักงานไมมีอํานาจการตัดสินใจ  
รวมท้ังมิไดรับมอบหมายใหอํานาจการตัดสินใจ ทําใหการเจรจาไกลเกล่ียไมสามารถยุติลงได      
ท้ัง ๆ ท่ีอีกฝายหนึ่งยอมผอนผันตามแนวทางท่ีคนกลางไดทําการไกลเกล่ียแลว โดยบริษัทตองขอ
ไปเสนอผูมีอํานาจพิจารณากอน  ทําใหการเจรจาคร้ังนั้นไมเสร็จส้ินบรรลุผล 
   2. การเจรจาไกลเกล่ียบนพ้ืนฐานการอาศัยอํานาจของเจาพนักงานทําใหผูเปนคนกลาง
อยูในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองใหความคุมครองปกปองผลประโยชนประชาชน บทบาทของ  
คนกลางผูไกลเกล่ียอาจเอนเอียงไปทางฝายใดฝายหนึ่งได 
   3. คูพิพาทไมเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนขอไดเปรียบ เสียเปรียบในทางคดีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอพิพาทในเร่ืองสัญญาประกันชีวิต บริษัทประกันภัยไมเปดเผยท่ีมาของขอมูลขอเท็จจริงท่ี
ใชปฏิเสธการจายเงิน 
   ดังนั้น การนําวิธีการไกลเกล่ียเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความมาใชระงับ      
ขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัยโดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต  พบวาการปฏิบัติของ         
กรมการประกันภัยยังมีขอบกพรองคือ  ยังไมมี รูปแบบของการไกล เกล่ียเพื่อให เกิดการ
ประนีประนอมยอมความที่แนนอน นอกจากนี้ยังมีปญหาความเปนกลางของผูไกลเกล่ียซ่ึงยากแก
การดูแลในเร่ืองของการใหความเปนธรรมแกคูกรณีท้ังสองฝาย และปญหาในเร่ืองอํานาจตอรอง
ระหวางบริษัทประกันภัยรถยนตกับผูเอาประกันภัย 
  ผูวิจัยเห็นวาการดําเนินการไกลเกล่ียของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามระบบการไกลเกล่ีย    
ท่ีดีอันสงผลตอความยุติธรรมท่ีคูกรณีท้ังสองฝายจะไดรับ ซ่ึงปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไขใหมี
แนวทางปฏิบัติ ท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน เชน  ขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล            
ของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงไดมีการวางแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไว
แลว 
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   ขอมูลจากกองนิติการ กรมการประกันภัย ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 กันยายน ของ 
ทุกปพบวา ขอพิพาทดานประกันภัยรถยนตในป พ.ศ. 2546 มีจํานวนกรมธรรมของผูเอาประกันภัย 
11,358,902 ราย จํานวนผูรองเรียน 969 ราย และมูลคาเงินเอาประกัน จํานวน 1,724,341 ลานบาท7

และเม่ือพิจารณาสถิติยอนหลังขอพิพาทดานประกันภัยรถยนตก็มีปริมาณสูงข้ึนเปนลําดับ   
กรมการประกันภัยจึงมีนโยบายจะพัฒนาระบบงานของกรมการประกันภัยท้ังดานการออกระเบียบ
และวิธีปฏิบัติโดยการออกระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย 
พ.ศ. 2547 ประกาศใช ณ วันท่ี 6 กันยายน 2547 เปนระเบียบปฏิบัติท่ีใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ปฏิบัติเม่ือมีการรองเรียนขอพิพาทเกี่ยวกับประกันภัย  เพื่อกรมการประกันภัยจะไดดําเนินการระงับ
ขอพิพาทใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระเบียบ        
ดังกลาวไดนําวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียมาใช แตในทางปฏิบัติก็ยังเกิดปญหาดังท่ี      
ผูวิจัยไดกลาวมาแลว 
 
4.3  ปญหาเก่ียวกับการรับฟงพยานหลักฐาน 
  ในกระบวนการไกลเกล่ียจะตองมีการประชุมรวมกันระหวางคูพิพาทกับผูไกลเกล่ียโดย
นัดประชุมเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการเจรจาหาทางออกในการยุติขอพิพาท ในการประชุม   
บางคร้ังตองแยกประชุมระหวางผูไกลเกล่ียกับคูพิพาทแตละฝาย ท้ังนี้ ในการแยกประชุม               
ผูไกลเกล่ียตองดูในเร่ืองของบรรยากาศ เปนเร่ืองของการใชเทคนิค เปนเร่ืองของกลยุทธการ      
ไกลเกล่ีย  การแยกประชุมกับคูพิพาทแตละฝายจึงไมเปนการลดทอนความนาเช่ือถือของผูไกลเกล่ีย
ในสายตาของคูพิพาท  
   ผูวิจัยเห็นวา การแยกประชุมดังกลาวแลวมาประชุมรวมกันทีหลังกลับจะทําใหคูพิพาท
แตละฝายสามารถเปดอกพูดคุยถึงผลประโยชนและความตองการท่ีแทจริงของตนวาตองการอะไร 
ซ่ึงทําใหผูไกลเกล่ียสามารถเขาใจถึงความตองการของแตละฝายเพ่ือจะไดเจรจาหาทางใหทุกฝาย  
ตกลงประนีประนอมกันได ดังนั้น ในกระบวนการไกลเกล่ียหากผูไกลเกล่ียไมสามารถทําให         
คูพิพาทตกลงกันได ขอเท็จจริงท่ีผูไกลเกล่ียไดจากการสืบพยานหลักฐานตาง ๆ  จากคูพิพาทท้ังสอง
ฝายขอเท็จจริงนั้นสามารถจะนํามาเปนพยานหลักฐานในการฟองคดีตอศาลไดเพียงใด และศาลจะ
อาศัยขอเท็จจริงดังกลาวโดยพิจารณาแตขอกฎหมายจะไดหรือไม  
 
 

                                                        
  7  กองนิติการ  กรมการประกันภัย 
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  ในทางปฏิบัติขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานท่ีไดในช้ันของการพิจารณาเร่ืองรองเรียน
ตลอดจนเจาพนักงานผูดําเนินการไกลเกล่ียอาจถูกหมายเรียกไปสูการพิจารณาในช้ันศาล  และ       
คูกรณีสามารถยกขอเท็จจริงและหลักฐานในช้ันรองเรียนอางเปนขอตอสูในช้ันศาลได ซ่ึงรวมถึง
การพิจารณาท่ีมีการเจรจาไกลเกล่ียของคูกรณีมากอนแตไมสามารถตกลงกันไดก็อาจนําไปใชใน
ช้ันศาลไดเชนกัน 
    ผูวิจัยเห็นวากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการสมัครใจของ
คูกรณีท่ีจะเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียซ่ึงไมมีรูปแบบวิธีการท่ียุงยาก สลับซับซอน เชนการ
พิจารณาของศาลยุติธรรมและอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาความในการไกลเกล่ียเร่ิมตนเปดคดีดวย
การแนะนําตัวและอธิบายถึงข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการไกลเกล่ียและการดําเนินการ    
กระบวนการไกลเกล่ียตลอดจนวาระการประชุมตาง ๆ โดยมีการประชุมกับคูพิพาทแตละฝาย
แยกกัน และมีการประชุมรวมกันของคูพิพาททุกฝาย  
    เม่ือการเจรจาเสร็จส้ินคูพิพาทสามารถตกลงประนีประนอมกันไดขอพิพาทก็เปนอัน 
ยุติไป แตหากตกลงกันไมไดคูพิพาทก็สามารถนําคดีข้ึนฟองศาลหรืออนุญาโตตุลาการช้ีขาดไดอีก
ทางเลือกหนึ่ง และขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ ของคูพิพาทที่มีการเปดเผยตอผูไกลเกล่ียคูพิพาท
จะตองมั่นใจในตัวผูไกลเกล่ียและกระบวนการไกลเกล่ียวาจะสามารถพิจารณาคดีใหดวยความ       
เปนธรรมแกคูพิพาทวาจะไมไปบอกกลาวกับอีกฝายหน่ึงอันทําใหอีกฝายหน่ึงไดเปรียบและอีกฝาย
หนึ่งเสียเปรียบ ทําใหข้ันตอนการไกลเกล่ียของคูกรณีตกลงกันเปนไปไดยาก เพราะตางไมยอม  
เปดเผยขอไดเปรียบของฝายตน 
    ดังนั้น ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีคูพิพาทไดเปดเผยแกผูไกลเกล่ียหากการไกลเกล่ียไมสามารถ
ตกลงยุติขอพิพาทได ขอเท็จจริงเหลานั้นจะไมถูกนําไปใชในการพิจารณาของศาล เพราะตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คูความท้ังสองฝายตองนําสืบขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล โดยศาลจะมีการไตสวนพยานหลักฐานไมวาจะเปนพยานบุคคล 
พยานเอกสาร เพื่อใหไดความจริงแลวนําไปปรับเขากับขอกฎหมาย แลวจึงมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหฝายใดถูกฝายใดผิด  
    เม่ือขอเท็จจริงท่ีเปนท่ียอมรับกันในช้ันของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย หาก  
คูพิพาทไมพอใจผลการไกลเกล่ียและนําคดีไปฟองศาลขอเท็จจริงศาลก็ตองใหคูความนําสืบ
พยานหลักฐานใหม  ไมอาจใชขอเท็จจริงในช้ันของกระบวนการไกลเกล่ียเพ่ือใหศาลรับฟงได  และ
กรณีจะใหศาลพิจารณาแตขอกฎหมายก็ไมอาจดําเนินการไดเชนกัน เนื่องจากในการพิจารณา
พิพากษา 
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คดีของศาลตองอาศัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายประกอบกันจะอาศัยขอเท็จจริงโดยไมมีการ       
สืบพยานหลักฐานจากคูความไมได และหากจะใหศาลรับฟงขอเท็จจริงท่ีไดจากกระบวนการ    
ไกลเกล่ียโดยพิจารณาขอกฎหมายเพียงดานเดียว ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการขัดตอเร่ืองการรับฟง
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาอ่ืน ๆ ในกฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation (2002) 8 ท่ีบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองพยานหลักฐานไวใน Article 
10.(มาตรา 10) วา 
    (1)  คูพิพาทในกระบวนการไกลเกล่ีย  ผูไกลเกล่ีย  และบุคคลท่ีสาม รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ีย ตองไมอยูในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล         
ยุติธรรม  หรือกระบวนการอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน  ท้ังจะตองไมเปนพยาน หรือใหการเปนพยาน 
หรือไมอางหรือนําเอกสารหรือขอมูลตอไปนี้เปนพยานในกระบวนพิจารณอ่ืน ๆ เชนวานั้น 

(a) คําเชิญโดยคูพิพาทท่ีเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ีย หรือขอเท็จจริงท่ี   
คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกล่ีย 

(b) ทรรศคติหรือขอคิดเห็นของคูพิพาทท่ีจะระงับขอพิพาทในทางท่ีเปนไปได 
(c) คําแถลง หรือคํารับ ของคูพิพาทในระหวางดําเนินการไกลเกล่ีย 
(d) ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย 
(e) ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเสนอของผูไกลเกล่ีย 
(f) พยานเอกสารเฉพาะท่ีเจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกล่ีย 

(2) ใน (1) หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล หรือพยานหลักฐานในขอนั้น 
(3) การเปดเผยขอมูลตาม (1) ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ศาล

หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจ และหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอัน
เปนการกระทําท่ีตองหามตาม (1) พยานหลักฐานนั้นเปนอันรับฟงไมได แตขอมูล
อาจถูกเปดเผยหรือนําไปเปนพยานหลักฐานในขอบเขตของกฎหมาย หรือภายใต
บังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ 

(4) บทบัญญัติใน (1)  (2) และ (3) ไมใชบังคับกับการอนุญาโตตุลาการ ศาล และ
กระบวนการอื่นท่ีคลายคลึงกัน 

                                                        
   8  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก  หนา  192. 
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(5) ส่ิงท่ีกําหนดใน (1) นี้ พยานหลักฐานอันรับฟงไดท่ีมาจากการอนุญาโตตุลาการ 
ศาล หรือกระบวนการอ่ืนท่ีคลายคลึงกันนั้นใหรับฟงได เสมือนไดใชในการ    
ไกลเกล่ีย” 

    บทบัญญัติในเร่ืองการรับฟงพยานหลักฐานตาม UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation (2002) Article 10 ผูวิจัยเห็นวาเปนบทบัญญัติท่ีมุงประสงค
คุมครองเร่ืองการรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยการสงวนไวซ่ึง
พยานหลักฐานท่ีไดมีการใชหรือไดมาจากกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไมวาในศาลหรือนอก
ศาล   รวมถึงคํารับของคูพิพาทไมใหคูกรณีอีกฝายท่ีไมพอใจผลการไกลเกล่ียขอพิพาท สามารถ
นําไปใช    อางอิงเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาของศาลหรือของอนุญาโตตุลาการ ใน
สวนของประเทศไทยไดมีการออกขอบังคับรองรับตามบทบัญญัติของ UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation (2002) โดยมีการบัญญัติไวในขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม หมวด 6 การรักษาความลับ       
และการเปดเผยขอมูล ขอ 17  18 และ 19 โดยมีการเขียนหามมิใหผูไกลเกล่ียเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ      
ขอพิพาทจากคูพิพาทฝายหน่ึงใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงทราบ โดยถือวาขอมูลเปนความลับ ตลอดจน
หามอางเปนพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอ่ืน เชน ศาล หรืออนุญาโตตุลาการ ดังนั้น หาก   
ไมมีบทบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองในเร่ืองนี้ไวคูพิพาทที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียจะไม
เกิดความม่ันใจและไมกลาเปดเผยขอมูลบางอยางซ่ึงจะเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนิน
กระบวนการไกลเกล่ีย 
 
4.4  ปญหาเก่ียวกับอายุความการฟองรอง 
   สําหรับเร่ืองอายุความนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีการกําหนดเร่ืองอายุ
ความไวในบรรพ 1 วาดวยหลักท่ัวไป  นอกจากนี้ยังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพอ่ืน ๆ เชน บรรพ 2 มาตรา 419  บรรพ 3 มาตรา 481 และมาตรา 563  บรรพ 4 มาตรา 1428 
บรรพ 5 มาตรา 1447/2 บรรพ 6 มาตรา 1754 จะเห็นไดวาอายุความมีบัญญัติไวในประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพอ่ืน ๆ ดวย  ซ่ึงจะตองพิจารณาเปนเร่ือง ๆ ไป  เร่ืองใดไมมีการ
กําหนดอายุความไวโดยเฉพาะก็ใหใชอายุความตามบรรพ 1 อายุความท่ีกําหนดไวในบรรพ 1      
อันเปนหลักท่ัวไปนี้อาจแบงกําหนดอายุความเปน 3 ระยะคือ กําหนดอายุความ 2 ป  กําหนด       
อายุความ 5 ป  และกําหนดอายุความ 10 ป 
   สําหรับในเรื่องของการประกันภัยตามท่ีบัญญัติไวในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ก็ไมปรากฏในเร่ืองของอายุความไว แตเนื่องจากมาตรา 193/30 แหง
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไววา “อายุความนั้นถาประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอ่ืนมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหมีกําหนด 10 ป” ดังนั้น เม่ือมีขอพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองการ
ประกันภัยตามท่ีบัญญัติไวในบรรพ 3 จะตองใชอายุความ 10 ป 
  ในสวนของพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ก็ไมปรากฏวาไดมีการกําหนดอายุความไวเปนการเฉพาะ สําหรับการกระทําความผิดตาม          
พระราชบัญญัติท้ังสองฉบับนี้กอใหเกิดปญหาในการตีความวาจะใชอายุความท่ัวไปตามบทบัญญัติ
กฎหมายแพงหรืออายุความตามกฎหมายใด หลาย ๆ คร้ังจึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติของ
พนักงานเจาหนาท่ีของผูเอาประกันหรือบริษัทประกันภัย ในการฟองรองคดีอันสงผลกระทบใน
เร่ืองของคดีขาดอายุความ 
   ในสวนของอายุความการฟองรองอันเกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความ มาตรา 
193/32 ไดบัญญัติวา “สิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนโดยคําพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดหรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ใหมีกําหนดอายุความ 10 ป ท้ังนี้ ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุ
ความเทาใด” 
   จากมาตรานี้จะเห็นไดวา ไมวามูลหนี้เดิมจะมีอายุความเทาใด เม่ือไดมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความแลวยอมมีอายุความ 10 ป 
   นอกจ ากนี้ เ ม่ื อ มี ข อพิ พ าท เ กี่ ย ว กั บด านประกั นภั ย โดยก า ร ร อ ง เ รี ยนต อ                 
กรมการประกันภัยเพ่ือใหทําการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทและ
ยังไมแลวเสร็จอายุความเกี่ยวกับขอพิพาทนั้นก็เดินอยู หากผลดําเนินการไกลเกล่ียไมเปนท่ีพอใจ
ของผูเอาประกันก็ตองนําคดีขอพิพาทเหลานั้นไปฟองตอศาลเพื่อใหผูพิพากษาพิจารณาตัดสิน     
คดี หากคดีขาดอายุความเสียกอนในช้ันของการไกลเกล่ียคูกรณีก็ไมสามารถจะฟองรองตอศาลได 
ผูวิจัยเห็นวาในเร่ืองนี้  UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) 
Article X. Suspension of limitation period ไดวางหลักไววา 

(1) นับแตเวลาท่ีกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดเร่ิมข้ึน การนับอายุสิทธิเรียกรอง
ของขอพิพาทนั้นเปนอันสะดุดหยุดลง 

(2) เม่ือกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลง โดยปราศจากการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ใหเร่ิมตนนับอายุความใหมนับแตเวลาท่ีกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลงโดยปราศจากการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความ 
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   บทบัญญัติในมาตราดังกลาว กฎหมายมุงใหความคุมครองในเร่ืองของอายุความในการ
ใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีทางศาล กรณีกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลงโดยไมมี      
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ กลาวคือคูกรณีหรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจผลการ       
 
 
ไกลเกล่ียและนําคดีหรือขอพิพาทไปดําเนินการใชสิทธิฟองรองคดีทางศาลเพ่ือใหพิจารณาพิพากษา
คดี ซ่ึงในทางปฏิบัติกอใหเกิดปญหาคดีขาดอายุความไมสามารถดําเนินคดีทางศาลได ยังความให
เกิดความเสียหายแกคูกรณีเปนอยางมาก เพื่อเปนการแกไขหรืออุดชองวางทางกฎหมายในปญหา 
ดังกลาว UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) จึงไดมี      
การกําหนดเร่ืองอายุความไวใน Article X ใหเร่ิมนับอายุความใหมนับแตเวลาท่ีกระบวนการ     
ไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลงโดยปราศจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  
 
4.5  ปญหาเร่ืององคกร 
   ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวในบทท่ีสามวา องคกรท่ีทําหนาท่ีระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย
ดานประกันภัยในประเทศสิงคโปร (Insurance Disputes Resolution (IDRO)) ซ่ึงเปนองคกรอิสระ
ทําหนาท่ีระงับขอพิพาทดานประกันภัย มีความชํานาญดานการระงับขอพิพาทดานประกันภัย    
เปนมืออาชีพ  มีความโปรงใส  และใหบริการแกผูเอาประกัน มีข้ันตอนการดําเนินการคลายกับ 
ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ในประเทศไทย กลาวคือมี
ระบบการนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยคูความสามารถยื่นคํารองขอไกลเกล่ีย    
ขอพิพาทโดยตรงหรือคูความขอใหศาลสงคดีหรือศาลเห็นสมควรสงคดีใหศูนยไกลเกล่ียดําเนินการ
ก็ได นอกจากนี้บุคคลากรท่ีเกี่ยวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทก็เหมือนกันคือมีเจาหนาท่ี          
ศูนยไกลเกล่ียปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการแกคูพิพาทและประสานงานดานการไกลเกล่ียขอพิพาท
เพื่ออํานวยความสะดวกของคูพิพาทและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย แตอยางไรก็ตามองคกรระงับขอพิพาท
ดานประกันภัยในประเทศสิงคโปรก็มีความแตกตางจากองคกรไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัย
ของประเทศไทย  กลาวคือ  องคกรในประเทศสิงคโปรมีฐานะเปนบริษัทจํากัด ไมใชองคกรของ  
รัฐเหมือนกับกรมการประกันภัยของประเทศไทย จึงมีความอิสระและคลองตัวในการดําเนินการ   
ไกลเกล่ียขอพิพาทมากกวา  
  นอกจากนี้การดําเนินการขององคกรระงับขอพิพาทดานประกันภัยในประเทศสิงคโปร
ยังมีการเก็บคาธรรมเนียมในการดําเนินการดานการไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึงเรียกเก็บจากคูพิพาท 
ในขณะท่ีกรมการประกันภัยของประเทศไทยการไกลเกล่ียขอพิพาทไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม   
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ดังกลาวแตอยางใด เพราะถือวาเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองใหบริการแกประชาชนอยางมี           
ประสิทธิภาพโดยไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ  
 
 
 
  อยางไรก็ตามแมกรมการประกันภัยจะเปนองคกรของรัฐ ไมใชองคกรอิสระเหมือน 
เชนองคกรระงับขอพิพาทดานประกันภัยในประเทศสิงคโปรไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงไม
ควรจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการดําเนินการเหมือนเชนสิงคโปร  และเพ่ือเปนการสงเสริม
และยกระดับการไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยในประเทศไทยใหเทาเทียมกับตางประเทศ
ตลอดจนจัดใหมีการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธงานการไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยให
เปน     ท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน จึงควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทใหมีความชัดเจน
และสามารถบังคับใชในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับผลการไกลเกล่ียขอพิพาทดาน
ประกันภัยเพ่ือใหประชาชนหันมาใหกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยมากข้ึน 
  นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวา ควรมีกฎหมายกําหนดใหมีการนําคดีหรือขอพิพาทเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียกอนท่ีจะไปฟองศาล ท้ังนี้  เพ่ือจะไดลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลอันเปนการชวย
แบงเบาภาระของศาลในการพิจารณาคดี และหากมีการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัย
ท่ีกรมการประกันภัยสําเร็จก็สามารถจะทําใหปริมาณขอพิพาทดานประกันภัยท่ีนับวันจะมากข้ึน
เร่ือย ๆ ไมวาจะเปนปญหาดานของประกันภัยรถยนต ประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย และการ        
ประกันภัยอ่ืน ๆ ไดมีการไกลเกล่ียใหยุติขอพิพาทลงกอนท่ีจะมีการฟองรองคดีตอศาล มาตรการ
การไกลเกล่ียขอพิพาทนี้นาจะเปนวิธีการระงับขอพิพาทท่ีดีอีกวิธีหนึ่งท่ีมาเสริมการระงับขอพิพาท
โดยทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 
 4.5.1  การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียโดยองคกรของกรมการประกันภัย 
  ปจจุบันเม่ือมีขอพิพาทดานประกันภัย ผูรองเรียนสามารถยื่นรองเรียนตอศูนย รับเร่ือง
รองเรียนของกรมการประกันภัยไดโดยตรงหรือสงผานมาหนวยราชการ หรือหนวยงานอื่นท่ีมี  
หนาท่ีรับเร่ืองรองเรียนของประชาชนเพ่ือขอความเปนธรรม ในสวนของกรมการประกันภัย         
คํารองสามารถยื่นตอสํานักงานประกันภัยทุกเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือยื่นคํารองท่ีศูนยรับเร่ือง
รองเรียนกรมการประกันภัย ซ่ึงกรมการประกันภัยไดวางระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยวิธี
พิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2547 เปน
ตนมาสงผลใหเจาหนาท่ีอันไดแก ขาราชการ หรือลูกจาง สังกัดกรมการประกันภัยทุกระดับท่ีมี
หนาท่ีหรือไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมการประกันภัยใหมีหนาท่ีในการรับเร่ืองรองเรียนจาก     
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ผูรองเรียนและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีไดรับจากผูรองเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ซ่ึง
ระเบียบฯ  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
  1) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนจะตองตรวจสอบในเบ้ืองตนวาคํารองอยูในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองหรือไม หากพบวาไมอยูในเขตอํานาจก็จะสงตอใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตามเขตอํานาจพิจารณาดําเนินการตอไปพรอมแจงใหผูรองทราบ นอกจากน้ีจะตองตรวจสอบวา
ประเด็นท่ีผูรองเรียนไดยื่นคํารองมานั้นมีมูลเหตุท่ีจะตองดําเนินการตามกระบวนพิจารณาหรือไม  
ผูรองเรียนมีความสัมพันธอยางไรกับประเด็นท่ีรองเรียน หากพบวาประเด็นขอรองเรียนมีมูลเหตุ   
ก็ใหรับเร่ืองไวพิจารณาใหแจงกําหนดวัน เวลานัดหมาย ผลความคืบหนาให   ผูรองทราบ 
  2) ตรวจสอบเร่ืองอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หากปรากฏวา การใช
สิทธิเรียกรองใกลขาดอายุความตองแจงใหผูรองทราบทันทีเพื่อมิใหผูรองเรียนเสียสิทธิในการนํา
คดีสูการพิจารณาในช้ันศาล 
  3)  กรณีรับคํารองเรียนท่ีผูรองเรียนมาพบเจาหนาท่ีโดยตรง เจาหนาท่ีจะตองออกใบ
รับคํารองซ่ึงมีรายละเอียดตามแบบแนบทายระเบียบฯ  ดังกลาวของกรมการประกันภัย 
  4) เจาหนาท่ีจะตองมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปถึงกรรมการ          
ผูจัดการบริษัท หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทเพื่อใหไปพบเจาหนาท่ีโดยในหนังสือดังกลาว  
จะตองแนบสําเนาเอกสารคํารองเพื่อใหบริษัทไดรับทราบขอกลาวหาและเตรียมขอมูลประกอบการ
ช้ีแจง  โดยกําหนดเวลาการมาพบและช้ีแจงของบริษัทคร้ังแรกตองไมเกินกวา 12 วันทําการ  หาก
บริษัทไมมาพบตามกําหนดวันและเวลาท่ีนัดหมายโดยไมมีเหตุอันควร เจาหนาท่ีจะตองมีหนังสือ
เตือนอีกคร้ังหนึ่ง  หากพบวาบริษัทยังฝาฝนหรือเพิกเฉยตอการไปพบเจาหนาท่ีจะตองสรุปประเด็น
และพฤติกรรมของบริษัทดังกลาวสงใหกองนิติการกรมการประกันภัยพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมาย 
  5) การดําเนินการพิจารณาคํารองเจาหนาท่ีผูรับคํารองจะตองศึกษาคํารอง กําหนด
ประเด็นปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทตามคํารอง โดยแยกเปนปญหาขอกฎหมายและปญหา       
ขอเท็จจริง พรอมท้ังสรุปประเด็นและกําหนดภาระการนําสืบของฝายท่ีกลาวอางเพ่ือนําขอเท็จจริง
มาประกอบการพิจารณา 
  6) เม่ือมีการกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือขอโตแยง และบริษัทไดมาพบเพื่อช้ีแจง    
เจาหนาท่ีตองพิจารณาคํารองและคําใหการท้ังสองฝายตามประเด็นท่ีไดสรุปไว โดยการพิจารณา 
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เจาหนาท่ีจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังวา นอกจากประเด็นท่ีกําหนดบริษัทจะ  
ไมยกเอาประเด็นอ่ืนท่ีไมไดกลาวอางแตแรกมาเปนขอโตแยงใหมในภายหลัง จากน้ันใหเจาหนาท่ี
นําขออางและขอโตแยงมาพิจารณาตามลําดับ หากเปนท่ียอมรับของท้ังสองฝายก็ใหสรุปและบันทึก
ไววาประเด็นขอโตแยงนั้นเปนท่ียุติและนําประเด็นอ่ืนมาพิจารณาตอ 
  7) ในการดําเนินการพิจารณาเจาหนาท่ีจะตองวางตัวเปนกลาง ไมเขากับฝายใดฝายหน่ึง 
ใหโอกาสคูกรณีช้ีแจงเหตุผลเทาเทียมกัน เปดโอกาสใหคูกรณีแสดงหลักฐานขอเท็จจริงไดอยาง 
เต็มท่ีในการนัดช้ีแจงคร้ังแรก 
  8) ในการเรียกใหคูกรณีมาพบเจาหนาท่ีจะตองทําหนังสือใหมาพรอมกันเพื่อหา      
แนวทางประนอมขอพิพาท หากสามารถตกลงกันไดในประเด็นท่ีพิพาทขอใดก็ใหทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ การจัดทําเปนสัญญาประนีประนอมยอมความในประเด็นท่ีพิพาทนั้นตอง
ทําเปนลายลักษณอักษรโดยถือแนวทางตามนัย มาตรา 850 - 852 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเปนสําคัญ และในกรณีท่ีไมสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได ใหเจาหนาท่ี
พิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ถาเห็นวาขอเท็จจริงมีน้ําหนักพยานโนมเอียงไปทาง 
ฝายใดก็ใหวินิจฉัยขอพิพาทไปตามน้ําหนักพยานนั้น 
  9) ในการพิจารณาประเด็นขอพิพาทท่ีเปนปญหาขอเท็จจริง เจาหนาท่ีจะสามารถ    
สอบถามขอเท็จจริงจากผูรองและบริษัทแลวยังสามารถรับฟงคําพยานจากบุคคลภายนอก ไมวาจะ
เปนหนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืน และหากมีความจําเปนตองรับฟงคําพยานภายนอก         
เจาหนาท่ีสามารถสอบถามขอเท็จจริงเปนลายลักษณอักษรไปยังพยานภายนอกหรือหนวยงานนั้น ๆ 
เม่ือไดพยานหลักฐานครบถวนแลวใหสรุปประเด็นปญหาท้ังหมดและมีหนังสือเชิญผูรองเรียนมา
หารืออีกคร้ัง 
  10) กรณีคํารองเปนปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปนท่ียุติ เจาหนาท่ีสามารถเสนอ
นายทะเบียนออกคําวินิจฉัยใหปฏิบัติตามภายในกําหนดระยะเวลาไดทันท่ีโดยการวินิจฉัยขอพิพาท
ตองทําเปนหนังสือตามแบบแนบทายระเบียบนี้ และจะตองจัดใหมีการดําเนินการโดยลําดับ         
ดัง    ตอไปน้ี 
   (1)  กรณีมีคําวินิจฉัยใหบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใหใชจํานวนเงินตาม
สัญญาประกันภัยจะตองมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหเวลาแกบริษัทเพื่อ
ดําเนินการตามคําวินิจฉัย หรือหากไมเห็นดวยในคําวินิจฉัยใหช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร  ลงลายมือ
ช่ือกรรมการผูจัดการบริษัทพรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงตอเจาหนาท่ี ภายใน 15 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
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   (2) กรณีคํารองเรียนเปนปญหาขอเท็จจริงและไมสามารถหาขอยุติไดในช้ันของ
เจาหนาท่ีเนื่องจากขอเท็จจริงท่ีไดจากการพิจารณาแตกตางจากขอเท็จจริงท่ีไดจากคํารองเรียนหรือ
พยานหลักฐานท่ีไดจากการชี้แจงของบริษัท หรือเอกสารหลักฐานไมชัดเจนเพียงพอท่ีจะออก
หนังสือวินิจฉัยถึงบริษัท ใหมีหนังสือแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนไดทราบตามแบบแนบ
ทายระเบียบนี้ เพื่อผูรองเรียนจะไดใชสิทธิทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการตอไป 
   (3) กรณีท่ีไดพิจารณาแลวหากแตยังตองใชเวลาในการรับทราบขอมูลจาก     
หนวยงานอ่ืน ๆ หรือกรณีมีเหตุอันควรแตคํารองไดใชเวลาพิจารณามาระยะหน่ึงแลว  ใหเจาหนาท่ี
มีหนังสือแจงผลความคืบหนาในการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบเปนเบ้ืองตนวาบริษัทสามารถ
ปฏิเสธความรับผิดได  อยางไรก็ตามในหนังสือจะตองมีขอความใหผูรองเรียนสามารถใชสิทธิทาง
ศาลหรืออนุญาโตตุลาการไดหากไมเห็นดวยในหนังสือวินิจฉัยของนายทะเบียน 
  11) กรณีท่ีนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว แตบริษัทโตแยงคําวินิจฉัยภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาขอโตแยงของบริษัทตามคําโตแยงอยางละเอียด    
อีกคร้ังและหากเห็นวาประเด็นขอโตแยงไมมีเหตุและผลเพียงพอหรือเปนประเด็นขอกฎหมายที่  
ชัดเจนอยูแลวใหเจาหนาท่ียืนคําวินิจฉัยเดิมและแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบ 
  12) กรณีท่ีบริษัทยังคงยืนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและไดทําหนังสือ
โตแยงกลับมาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําวินิจฉัยคร้ังท่ีสองใหเจาหนาท่ีทําหนังสือ
แจงผูรองเรียนทราบพรอมสําเนาคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและหนังสือโตแยงของบริษัทเพื่อให   
ผูรองเรียนนําคดีข้ึนสูการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาล และใหเจาหนาท่ีติดตามผลคดีหาก
เปนท่ีสุดแลวใหแจงกองนิติการเพื่อใหกองนิติการ กรมการประกันภัยดําเนินการในสวนคดีกับ
บริษัทตอไป 
  13) กรณีบริษัทไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและไมทําหนังสือโตแยง     
คําวินิจฉัยหรือไดโตแยงคําวินิจฉัยแตเกินกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําวินิจฉัยใหสง
เร่ืองดังกลาวใหกองนิติการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป พรอมท้ังใหแจงผลการ
พิจารณาใหผูรองเรียนทราบเพ่ือใหผูรองเรียนนําคดีข้ึนสูการพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการหรือของ
ศาลตอไป 
  จากระเบียบดังกลาวขางตนผูวิจัยเห็นวา  กอใหเกิดปญหาดังนี้ 
  ก.  ไมสามารถแยกแยะไดวา กระบวนการดําเนินการข้ันตอนใดเปนเร่ืองการเขารับการ
เจรจาไกลเกล่ียโดยสมัครใจของคูกรณี ข้ันตอนใดเปนเร่ืองการใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน 
ของรัฐ พนักงานมิไดมีการแยกแยะการดําเนินการใหชัดเจนโดยเจาพนักงานจะดําเนินการท้ังสอง
รูปแบบพรอม ๆ กันไป แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของเจาหนาท่ีเปนการใช วิธีการระงับ        
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ขอพิพาทโดยมิไดตระหนักถึงความแตกตางระหวางการระงับขอพิพาทโดยการสมัครใจของคูกรณี
กับการใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาเปนคนละเร่ือง  และมีหลักเกณฑอันเปนสาระสําคัญซ่ึงจะ   
 
 
 
สงผลทางกฎหมายและสภาพบังคับแตกตางกัน ดังนั้น ผลของการดําเนินการเรื่องรองเรียนของ   
เจาหนาท่ี  จึงมีกรณีตกลงกันไดโดยทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และกรณี    ตกลงกันไมได 
  ข.  ไมสามารถหาสถานะของ “คําวินิจฉัย” ของกรมการประกันภัยไดวามีผลบังคับทาง
กฎหมายหรือไม  เนื่องจากหนังสือวินิจฉัยของกรมการประกันภัยดังกลาวมิใช “คําส่ังทางปกครอง” 
ในทางกฎหมายมหาชนเนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจใหนายทะเบียนโดยชัดแจง ในการออก   
คําวินิจฉัยดังกลาว  ซ่ึงหากพิจารณาในกรณีท่ีวาเปนการส่ังใหปฏิบัติโดยพิจารณาเขาขายการกระทํา
อันเปนการประวิงการจายเงินตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และ
มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาไมอาจนําบทบัญญัติ
มาตราดังกลาวมาปรับโดยถือวา “หนังสือวินิจฉัยของกรมการประกันภัย” เปนคําส่ังทางปกครองได 
เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือวินิจฉัยมิไดเปนเร่ืองการพิจารณาถึงพฤติกรรมหรือการกระทําของ
บริษัทอันจะเปนการประวิงการจายเงินหรือคาสินไหม แตเปนเร่ืองพิจารณาชี้ขาดตัดสินขอเท็จจริง
และขอกฎหมายทางแพง สําหรับบุคคลเฉพาะเจาะจงเฉพาะเร่ืองซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ี เชนเดียวกับ
ศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 
  แมคําวินิจฉัยของกรมการประกันภัยจะมิใชคําส่ังทางปกครอง แตเปนผลท่ีทําใหบริษัท
ตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง กลาวคือ ดําเนินการตามคําวินิจฉัย หรือโตแยงคําวินิจฉัยเปน
หนังสือภายใน 15 วัน แตการโตแยงคําวินิจฉัยนี้บริษัทประกันภัยจําเปนตองไตรตรองผลไดผลเสีย
จากการปฏิเสธการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย แมวารัฐไมอาจใชอํานาจริดรอนการใชสิทธิทางแพงของ
เอกชน บริษัทประกันภัยมีสิทธิเต็มท่ีท่ีจะขอตอสูคดีในศาล แตหากการดําเนินคดีในศาลมิไดเปน 
ไปตามแนวทางท่ีคาดการณไว ผลคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหชดใชเงินหรือจายคาสินไหมทดแทน   
พฤติกรรมดังกลาวจะเขาขายหลักเกณฑการประวิงการจายเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือวาเปนการประวิงการจายคาสินไหม
ทดแทนหรือประวิงการคืนเบ้ียประกันของบริษัทประกันวินาศภัย  ขอ 2 (2) ของบริษัทประกันชีวิต 
ขอ 2 (6) ประกาศ ณ วันท่ี 4 มกราคม 2548 
  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาคําวินิจฉัยของกรมการประกันภัย เปนเพียงความเห็นของ   
เจาพนักงานหรือผูเช่ียวชาญอยางหน่ึงท่ีไมมีสภาพบังคับ ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายตองนําคดี
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ข้ึนสูศาลในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ และแมวาจะไดมีคําวินิจฉัยใหบริษัทประกันภัย 
รับผิดชอบคาสินไหมทดแทน การนําคดีข้ึนสูศาลน้ันคําวินิจฉัยจะเปนเพียงเอกสารหลักฐาน        
ช้ินหนึ่งในการรับฟงและช่ังน้ําหนักพยานของศาล ไมมีบทบังคับใหศาลตองรับฟงเปนไปตาม 
ความเห็นของเจาพนักงาน 
  จากการใชอํานาจในรูปแบบของการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทนี้ทําใหผูเสียหายหรือ         
ผูเอาประกันภัยท่ีรองเรียนเกิดความเขาใจในทํานองท่ีวา หนวยงานของรัฐนาจะมีอํานาจตาม
กฎหมายบังคับใหบริษัทประกันภัยจายคาสินไหมสทดแทนในเร่ืองรองเรียนไดเม่ือเจาพนักงานตาง
ก็เห็นวาเร่ืองดังกลาวบริษัทควรตองรับผิดชอบตามสัญญา ซ่ึงหากวิเคราะหใหดีถึงอํานาจท่ี
กฎหมายใหไว การดําเนินการลงโทษบริษัทตามกฎหมายเปนเร่ืองท่ีตองมีการกระทําอันเปนการ
ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนเสียกอน และการลงโทษอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองนี้มิได
หมายความวาใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการจายคาสินไหมทดแทนในเร่ืองท่ีมีการ  
รองเรียนไดในท่ีสุดก็ตองนําคดีข้ึนสูศาล   
   จากท่ีไดกลาวมาแลวผูวิจัยเห็นวามาตรการทางกฎหมายดังกลาวเปนเพียงกลไกของรัฐ
ในการควบคุมพฤติกรรมของบริษัท นอกจากน้ีการดําเนินการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย   
ภายใตระเบียบดังกลาว สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเกรงใจในตัวบุคคลและตําแหนงหนาท่ีการงาน
ระหวางเจาพนักงานของรัฐกับบริษัทประกันภัย  ทําใหกระบวนการไกลเกล่ียท่ียุติลงไดมิไดเกิดจาก
ความสมัครใจของคูกรณีท่ีแทจริง 
 4.5.2 การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียโดยองคกรของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงาน   
ศาลยุติธรรม 
  แนวความคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาทเกิดจากศาลตาง ๆ ไมวาจะเปนศาลแพง         
ศาลอาญา  ประสบกับภาวะวิกฤตการณจํานวนคดีท่ีลนศาล ในป พ.ศ. 2537 ศาลแพงไดจัดใหมีการ
บรรยายพิเศษเร่ือง การไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลใหกับผูพิพากษา
ศาลแพงฟง โดยในคร้ังนั้นไดเชิญทานผูพิพากษา Clifford Warren อดีตผูพิพากษาศาลอุทธรณ   
ภาค 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาก็มีการจัดสัมมนาใหผูพิพากษาหัวหนาคณะและหัวหนา  
ธุรการในศาลแพง  งานไกลเกล่ียของศาลแพงจึงเร่ิมข้ึน  ซ่ึงกลาวไดวาศาลแพงเปนผูริเร่ิมใหมีการ
นําระบบไกลเกล่ียมาใชในศาลเปนแหงแรกในประเทศไทย ซ่ึงการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลแพงมี
การออกกฎหมายรองรับโดยการออกระเบียบศาลแพง วาดวยการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537  
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  ตอมามีการออกระเบียบแกไขเพิ่มเติมระเบียบศาลแพง วาดวยการไกลเกล่ียเพื่อยังให
เกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2540 โดย
เนื้อหาท่ีแกไขเพิ่มเติมคือ 
  (1)  กําหนดใหผูไกลเกล่ียจะตองไมเปนเจาของสํานวน  หรือองคคณะในคดีนั้น เวนแต
จะเปนความประสงคของคูความ 
  (2)  ไมวากระบวนการพิจารณาจะดําเนินอยูในช้ันใด  ผูพิพากษาเจาของสํานวน อธิบดี 
หรือรองอธิบดี อาจส่ังใหสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียได โดยการสงสํานวนใหทําการไกลเกล่ีย
จะตองเกิดความสมัครใจของคูความ ในกรณีท่ีผูพิพากษาเจาของสํานวนไมเห็นดวยกับการสง
สํานวนใหไกลเกล่ียใหนําสํานวนเขาปรึกษาอธิบดี หรือรองอธิบดีศาลแพง 
  (3) ใหดําเนินการไกลเกล่ียและดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอม ๆ กันได หาก            
ผูพิพากษาเจาของสํานวน, อธิบดี หรือรองอธิบดี เห็นวาการสงสํานวนเขาสูระบบไกลเกล่ียจะเปน
เหตุใหการพิจารณาคดีตองหยุดชะงักหรือลาชาเกินสมควร โดยตองคํานึงถึงประโยชนของคูความ
เปนสําคัญ 
  (4) ใหดําเนินการไกลเกล่ียในหองท่ีจัดไวเพื่อการไกลเกล่ียโดยเฉพาะเวนแตผูไกลเกล่ีย
เห็นสมควรจะทําการไกลเกล่ียในหองพิจารณาก็ได  แตหากผูไกลเกล่ียเห็นสมควรหรือ คูความ  
รองขอจะดําเนินการไกลเกล่ีย ณ สถานท่ีอ่ืนใดอันสมควรแกกรณีก็ได โดยไดรับอนุญาตจาก  
อธิบดีหรือรองอธิบดี 
  (5) ใหผูไกลเกล่ียหรือเจาหนาท่ีแจงใหคูความทราบวา ขอเท็จจริงและการดําเนินการใน
ช้ันไกลเกล่ีย คูความไมอาจนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ของ
ศาลได แลวใหคูความลงลายมือช่ือในบันทึกขอตกลงไวเปนพยานหลักฐาน 
  (6)  เม่ือไกลเกล่ียสําเร็จ หากคูความประสงคจะใหผูไกลเกล่ียเปนเจาของสํานวนเพ่ือมี
คําส่ังหรือคําพิพากษาตามยอมก็ใหผูไกลเกล่ียเปนเจาของสํานวนรวมกับองคคณะได 
  (7) ในกรณีตกลงกันไมได ผูไกลเกล่ียจดรายงานกระบวนการพิจารณาสงสํานวนคืน   
ผูพิพากษาเจาของสํานวนดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไป โดยผูไกลเกล่ียกําหนดวันนัดพรอม
หรือผูไกลเกล่ียอาจจะกําหนดวันพิจารณาไปเลยได หากผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นชอบ โดย
หากคูความตองการนําขอตกลงขอใด หรือการประนีประนอมในประเด็นใดซ่ึงไมขัดตอกฎหมาย
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ไปใชอางอิงในช้ันพิจารณา ก็ใหผูไกลเกล่ียบันทึกไวในรายงานกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด
ตามความประสงคของคูความ 
 
  ปจจุบันศาลแพงไดมีการออกระเบียบแกไขเพ่ิมเติมระเบียบศาลแพงวาดวยการ        
ไกลเกล่ียเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2543  ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 
2543  โดยมีสาระสําคัญท่ีไดรับการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (1) ผูไกลเกล่ียอาจมอบหมายใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคล หรือคณะบุคคลผูเช่ียวชาญ
พิเศษเฉพาะดานในสาขาตาง ๆ เปนผูชวยในการดําเนินการไกลเกล่ียคดีเร่ืองใดก็ไดโดยไดรับความ
ยินยอมจากคูความ 
  (2) จัดต้ังศูนยไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทของศาลแพง ซ่ึงมีหนาท่ีประสานงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทในศาลแพงโดยคูความสามารถรองขอใหมี
การไกลเกล่ียกอนวันนัดพิจารณาได โดยรองขอผานศูนยประสานการไกลเกล่ียและประนอม       
ขอพิพาทนี้ โดยกระบวนการไกลเกล่ียดังกลาวใหถือแยกตางหากจากการดําเนินคดีในศาลแต       
ไมเปนเหตุใหคูความนําไปใชอางอิงเพื่อการเล่ือนการพิจารณาคดีของศาล โดยผูไกลเกล่ียจะ  
ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง  หรือหลายคราวก็ได  แตตองกอนวันนัดสืบพยาน 
  สําหรับรูปแบบการไกลเกล่ียของศาลแพงนอกจากจะเปนเร่ืองของความสมัครใจของ  
คูความแลว ในการเขาสูระบบคูความสามารถขอใหศาลแพงดําเนินการไกลเกล่ียไดท้ังกอนถึง     
วันนัดพิจารณาและในระหวางพิจารณา การไกลเกล่ียของศาลแพงและระเบียบศาลแพงวาดวยการ
ไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537  (แกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ. 2540 และ 
2543) ไดเปนตนแบบใหกับศาลยุติธรรมอ่ืน เชน ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลแรงงาน ตลอดจนศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับ             
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม  ในการออกระเบียบรองรับการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล 
  ในสวนของการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม เปนการไกลเกล่ียในศาลและนอกศาล ในอดีตท่ีผานมาศูนยไกลเกล่ีย        
ขอพิพาทมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเกิดปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non – performing loan (NPL))    
เปนจํานวนมาก   
  ในสวนของกระทรวงยุติธรรมก็ไดนํารูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชกับการระงับ
ขอพิพาททางการเงินซ่ึงมีคดีท่ีคางพิจารณาของศาลจํานวนมากสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ
คดีของศาลทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีตาง ๆ ลาชา ศาลยุติธรรมเห็นวาระบบงานไกลเกล่ียจะ
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ชวยใหคดีเกี่ยวกับการขอพิพาททางการเงินสามารถยุติลงไดภายในเวลาอันรวดเร็วและสงผลดี    
ตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดจัดใหมีระบบงานไกลเกล่ียเพ่ือระงับขอพิพาททาง
การเงินข้ึนท่ีสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อแบงเบาภาระของศาลอีกทางเลือก
หนึ่ง โดยการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียเพ่ือระงับขอพิพาท
ทางการเงิน พ.ศ. 2544 แตหลังจากบังคับใชระเบียบฯ ดังกลาวมาระยะหนึ่งการไกลเกล่ียเปน      
ทางเลือกท่ีศาลยุติธรรมนํามาใชมากข้ึนแตหลักเกณฑและวิธีการยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน       
เพื่อใหการไกลเกล่ียในศาลยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมจึงไดมีการออก
ระเบียบแกไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 
2544 (แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547) เพื่อใหศาลยุติธรรมมีหลักเกณฑและวิธีการท่ีเปน      
มาตรฐานเดียวกัน  
   ผูวิจัยขอสรุปหลักเกณฑและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทขององคคณะผูพิพากษาและ      
ผูประนีประนอมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 
2544  และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  1.  การไกลเกล่ียขอพิพาทมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 
   (1) การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยองคคณะผูพิพากษา มีผูพิพากษาประจําศาลแตละแหง
ทําหนาท่ีไกลเกล่ียเพื่อชวยเจรจาหาแนวทางเสนอแนะใหคูความยุติขอพิพาทรวมกัน แตไมใช ผูทํา
หนาท่ีช่ัวคราว ซ่ึงการไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษาเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง 
   (2) การไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม ไดแก ผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม 
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหเปนผูประนีประนอมซ่ึงเปนผูมีความรูความเขาใจหรือ
ประสบการณในการไกลเกล่ียขอพิพาท  และมีคุณสมบัติตามท่ีระเบียบนี้กําหนดไว 
  2. ศาลสามารถส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกล่ียก็ไดโดย
คํานึงถึงประโยชนของคูความเปนสําคัญ 
  3. กระบวนการไกลเกล่ียจะตองดําเนินการเปนความลับ ไมมีการบันทึกรายละเอียด 
ของการไกลเกล่ียไวเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ
ส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการ      
ไกล เก ล่ียด วยค า ใช จ ายของ คู ความ  หากกรณีจํ า เปน เ พ่ือประโยชน ในการไกล เก ล่ี ย                           
ผูประนีประนอมอาจขออนุญาตใหเฉพาะตัวคูความท้ังสองฝาย หรือเพียงแตฝายหน่ึงฝายใดอยูใน
การประชุมการไกลเกล่ียก็ได 
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  4.  คูความและบุคคลท่ีเกี่ยวของจะตองตกลงเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการไกลเกล่ียและตกลงท่ีจะไมนําขอเท็จจริงและการดําเนินการไกลเกล่ียไปใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินการกระบวนพิจารณาใด ๆ ของศาลไมวาในสํานวนคดีท่ีทําการ      
ไกลเกล่ียหรือคดีอ่ืนหรือในกระบวนการพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการ 
  5.  ผูประนีประนอมจะตองดําเนินการไกลเกล่ียใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ ผูแตงต้ัง
กําหนด เม่ือเห็นสมควรหรือผูประนีประนอมรองขอ ผูแตงต้ังอาจขยายระยะเวลาการดําเนินการ
ไกลเกล่ียออกไปไดอีกหากเห็นวาการไกลเกล่ียใกลบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาทแลว 
  6. กําหนดหนาท่ีความรับผิดของผูประนีประนอม คือ จะตองเตรียมการไกลเกล่ียและ
ชวยเหลือ สนับสนุนการเจรจาระหวางคูความ ตลอดจนแนะนําแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือยุติ    
ขอพิพาท ไมออกความเห็นในลักษณะท่ีเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท  เวนแตคูความจะตกลงให  
ผูประนีประนอมออกความเห็นเชนนั้น ผูไกลเกล่ียจะตองไมขมขูบังคับหรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ 
อันกระทบตอความสมัครใจในการระงับขอพิพาทของคูความ ผูไกลเกล่ียจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ จริยธรรมหรือหลักเกณฑใด ๆ ท่ีออกตามระเบียบนี้  โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของคูความ ผูไกลเกล่ียไมตองรับผิดชอบตอคูความในการกระทําใดท่ีไดดําเนินการ
ไปเพ่ือการไกลเกล่ียขอพิพาท เวนแตการกระทําหรือละเวนการกระทําของผูไกลเกล่ียเปนไปโดย 
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย 
  7.  กําหนดคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอม คือ จะตองเปนผูสําเร็จ
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 5 ป หรือเปนผูมีประสบการณในการ
ทํางานสาขาตาง ๆ อันเปนประโยชนแกการไกลเกล่ียขอพิพาทไมนอยกวา 10 ป และตองผานการ 
อบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรใน
ลักษณะเดียวกันท่ีสถาบันอ่ืนจัด โดยสํานักงานศาลยุติธรรมใหการรับรองและมีประสบการณ
ปฏิบัติงานดานการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลหรือศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไมนอยกวา 10 คดี 
  สําหรับรูปแบบการไกลเกล่ียผานศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับพิพาท สํานักงาน
ศาลยุติธรรม ผูวิจัยเห็นวาไมมีรูปแบบท่ีแตกตางจากการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียประนอม       
ขอพิพาทศาลแพง ดวยเหตุวาเปนรูปแบบของความสมัครใจของคูความท่ีจะใชระบบไกลเกล่ีย
เหมือนกัน แตศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม  ก็มีขอแตกตาง
อยูบางคือใหบริการระงับขอพิพาทแมคดียังไมเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึงการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทของศาลจะตองมีการฟองรองคดีตอศาลกอนจึงจะทําการไกลเกล่ียได 
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  อยางไรก็ตามปจจุบันศาลยุติธรรม เชน ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดแมสอด ได
ออกไปดําเนินการไกลเกล่ียนอกศาลแทนท่ีจะดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลเพียงอยางเดียว      
ซ่ึงถือเปนกาวใหมของการดําเนินการไกลเกล่ียของศาล 
 
 
 
  ปจจุบันหนวยงานท่ีใหบริการเฉพาะการไกลเกล่ียหรือการประนอมขอขัดแยงนอกศาล
ท่ีสําคัญของไทย คือ “ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม”   ซ่ึงมี
โครงสรางกวาง ๆ คือ 
  ก.  อํานาจหนาท่ี 
  ศูนยไกลเกล่ียเปนหนวยงานระงับขอขัดแยงของศาลยุติธรรม ทําหนาท่ีไกลเกล่ีย       
ขอขัดแยงท้ังในศาลและนอกศาล  หากเปนการไกลเกล่ียขอขัดแยงในศาลภายหลังท่ีมีการฟองรอง
คดีหรือในระหวางเวลาใด ๆ ระหวางการพิจารณาคดีของศาล คูกรณีตกลงใหมีการไกลเกล่ีย        
ขอขัดแยงหรือศาลเห็นควรจัดใหมีการไกลเกล่ียท้ังกอนวันศาลนัดช้ีสองสถานหรือนัดสืบพยาน
หรือหลังวันดังกลาวได ประเภทคดีท่ีจะเขาสูการไกลเกล่ียของศูนยจะเปนดุลพินิจของศาลโดยศาล
จะพิจารณาจากสถิติคดีในศาลวาคดีประเภทหรือลักษณะใดท่ีมีอัตราความสําเร็จในการไกลเกล่ียสูง 
เชน คดีเกี่ยวกับขอขัดแยงทางการเงิน  คดีระหวางคนในครอบครัว  คดีท่ีมีทุนทรัพยไมสูง  และ   
คดีไมมีขอยุงยาก  เปนตน  แตหากเปนการไกลเกล่ียขอขัดแยงนอกศาล  ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทจะ
มีอํานาจหนาท่ีไกลเกล่ียขอขัดแยงใหแกคูกรณีก็ตอเม่ือคูกรณีมอบขอขัดแยงใหศูนยดําเนินการ  
ไกลเกล่ียให 
  ข.  ผูไกลเกล่ีย 
  ผูไกลเกล่ียประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทจะเปนผูพิพากษารวมทั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากศาล  เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียขอขัดแยง 
  ค.  ข้ันตอนในการไกลเกล่ีย 
  การดําเนินการไกลเกล่ียของผูไกลเกล่ีย  แบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 
  1) การเตรียมขอขัดแยงกอนการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียจะศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 
ขอขัดแยงกอน 
  2) การเร่ิมประชุมไกลเกล่ีย ในนัดแรกผูไกลเกล่ีย คูกรณี และบุคคลท่ีเกี่ยวของจะตอง
แนะนําตัวเอง รวมทั้งบทบาทหนาท่ีของตน ผูไกลเกล่ียมีหนาท่ีสรางบรรยากาศใหเกิดความไว   
วางใจ เชน แจงใหคูกรณีทราบวาผูไกลเกล่ียไมมีสวนไดเสียหรือสวนเกี่ยวของในขอขัดแยง และ 
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จะไมเปดเผยขอมูลในคดีนั้น เปนตน และตองอธิบายกระบวนการในการไกลเกล่ีย รวมถึงกฎเกณฑ
และมารยาทในการประชุมใหคูกรณีทราบดวย 
  3) การหาความตองการท่ีแทจริงของคูกรณี ผูไกลเกล่ียรวบรวมขอมูลท่ีไดจากคูกรณี
เพื่อหาความตองการที่แทจริงของคูกรณีแตละฝาย นอกจากการประชุมรวมกับทุกฝายแลว              
ผูไกลเกล่ียอาจแยกประชุมกับคูกรณีแตละฝายได 
  4) การหาทางแกปญหาความขัดแยง ผูไกลเกล่ียมีหนาท่ีชวยลดประเด็นขอขัดแยงและ
เสนอทางออกในการยุติขอขัดแยง 
  5) การตกลงยุติขอขัดแยง เม่ือคูกรณีตกลงกันไดแลวก็จะจัดทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ 
  ง.  การส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ีย 
  1)   คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกล่ีย 
  2) ผูไกลเกล่ียไมอาจดําเนินการไกลเกล่ียใหเปนผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว 
  3)  ผูไกลเกล่ียเห็นวาขอขัดแยงดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกล่ีย 
  4)  ผูไกลเกล่ียเห็นวาการไกลเกล่ียเปนไปโดยไมสุจริตและเปนการประวิงคดี 
  จากการสัมภาษณนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 9 ไดขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทฯ ดังนี้คือ 
  1.  ผูพิพากษาไมยอมรับระบบการไกลเกล่ียขอขัดแยง 
   ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการโดยผูพิพากษายังมีทัศนคติในแงลบท่ีวา การระงับ
ขอขัดแยงควรเปนหนาท่ีของศาลและผูพิพากษา เนื่องจากคูพิพาทมีความเชื่อและศรัทธาในองคกร
ศาลและตัวผูพิพากษา ดังนั้น การจะยุติขอขัดแยงดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะเปน
ศาลและผูพิพากษาเทานั้นท่ีจะมีบทบาทในการยุติขอขัดแยงดังกลาว การไกลเกล่ียขอขัดแยง      
โดยบุคคลภายนอกที่มิใชผูพิพากษาจึงไมสามารถสรางความเช่ือและความศรัทธาใหแกคูกรณีได  
อันจะสงผลใหการดําเนินการไกลเกล่ียไมสามารถหาขอยุติได แตในปจจุบันผูพิพากษาเร่ิมมีความ
เขาใจและเร่ิมยอมรับบทบาทของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาล      
ยุติธรรมมากข้ึน อันมีผลมาจากการท่ีเจาหนาท่ีของศูนยไกลเกล่ียไดสรางความเขาใจและสราง     
ทัศนคติท่ีดีใหแกผูพิพากษา 

                                                        
  9  พิเชษฐ  คงสิลา. นิติกร 6 ว ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม.  
สัมภาษณ 14 พฤศจิกายน 2548. 
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  2.  คูกรณีขาดความรูความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  ปญหานี้เกิดจากในอดีตหนวยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธการไกลเกล่ียขอพิพาท
ใหเปนท่ีรูจักในสังคมเชนปจจุบัน   เม่ือมีขอพิพาทคูกรณีจึงมักนําคดีไปฟองรองตอศาล แมเปนคดี
ท่ีมีทุนทรัพยเพียงเล็กนอยซ่ึงทําใหจํานวนคดีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมาก นําไปสูปญหาของคดี       
ลนศาลท่ีเปนอยูในปจจุบัน แตในปจจุบันคูกรณีเร่ิมมีความรูความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทและเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการไกลเกล่ียขอพิพาทมากข้ึน ซ่ึงนาจะเปนผลมาจาก
การสงเสริมและประชาสัมพันธใหคูกรณีเห็นถึงความสําคัญของการนําคดีเขาสูระบบการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทนอกศาล 
  3.  ทนายความขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนคูความมักนําขอพิพาทไปปรึกษาทนายความเพื่อใหทนายความ
ดําเนินการฟองรองแกตางคดีให  ซ่ึงสวนใหญทนายความมักจะแนะนําลูกความของตนเองให   
ฟองรองคดีตอศาลยุติธรรมเสมอ แมจะมีการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทเกิดข้ึนมาแลวก็ตาม      
ซ่ึงปญหานี้เกิดจากทนายความยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของศูนยไกลเกล่ีย         
ขอพิพาทวา  ประเภทคดีหรือขอพิพาทใดที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ีย และ 
ในการดําเนินการไกลเกล่ียนั้นศูนยไกลเกล่ียดําเนินการไกลเกล่ียขอขัดแยงอยางไร การไกลเกล่ีย
สามารถสรางความเช่ือถือและศรัทธาตอการระงับขอพิพาทไดจริงและปนประโยชนตอคูกรณี  
หรือไม   
  แตในปจจุบันทนายความไดมีความเขาใจในบทบาทของศูนยไกลเกล่ียและรายละเอียด
เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ียมากข้ึน โดยสภาทนายความเองก็ไดมีการจัดอบรม
ทนายความผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทหลาย ๆ รุน เพื่อใหทนายความท่ีไดรับการ อบรมมีความรู
ความเขาใจในการเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจูงใจใหคูกรณีมาใชบริการของศูนยไกลเกล่ีย        
ขอพิพาท และในสวนของทนายความเองก็มีการจัดต้ังคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทข้ึนเพื่อทํา
หนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลเชนเดียวกัน  
  อยางไรก็ตามแมการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยจะมีปญหาและอุปสรรค    
ท่ีกลาวมาแลวก็ตาม แตผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทตางเห็นพองตองกันวาศูนย   
ไกลเกล่ียขอพิพาทยังมีขอดีอยูเชนกัน หากคูกรณีสมัครใจจะใชบริการของศูนยไกลเกล่ียก็จะไดรับ
ประโยชนดังตอไปนี้คือ 
  1)  เกิดความสะดวกเนื่องจากมีรูปแบบท่ีไมเปนทางการหรือมีข้ันตอนมากเกินไป 
  2)  ไดรับความรวดเร็ว และลดข้ันตอนท่ียุงยากสลับซับซอน  
  3)  ชวยประหยัดคาใชจายในการดําเนินการ 
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  4)  ทําใหคูกรณีเกิดความพึงพอใจ 
  5)  รักษาสัมพันธภาพอันดีของคูกรณี  เพราะผลการไกลเกล่ียไมมีผูแพผูชนะ 
  6)  การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนความลับ 
 
 
  ปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดต้ังสํานักระงับขอพิพาทข้ึนมีอํานาจหนาท่ี 
ประการหนึ่งคือ การสงเสริม เผยแพร และดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย เพื่อให
เปนทางเลือกหนึ่งในการระงับขอพิพาทอันจะเปนการชวยลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาล โดยศาลได
ตราขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม 10 
  การไกลเกล่ียตามขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม เปนการดําเนินการโดยมีกฎหมายรองรับคือคูพิพาทสามารถยื่น คํารองขอ
ไกลเกล่ียตอศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ใหดําเนินการซ่ึง
ปจจุบันดําเนินการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยท่ัวไป การระงับขอพิพาททางอาญา             
ท่ีสามารถยอมความกันได และขอพิพาทอ่ืนท่ีสามารถยุติไดโดยการถอนฟอง แตเนื่องจาก           
ขอพิพาทดานประกันภัยมีปญหาขอพิพาทเพิ่มข้ึนทุกป บางเร่ืองจําเปนจะตองมีผูเช่ียวชาญเก่ียวกับ
ขอพิพาทดานประกันภัยใหความเห็นกอน บางเร่ืองเปนคดีเล็กนอยท่ีสามารถไกลเกล่ียขอพิพาทให
ยุติลงโดยเร็ว 
  ประกอบกับธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจเกี่ยวกับการออมเงินเชนเดียวกับสถาบันการเงิน  
เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนและตองใชระยะเวลาในการไกลเกล่ียยาวนาน จะกอใหเกิดผลเสียตอธุรกิจ
ประกันภัยและโดยเฉพาะในสวนของผูเอาประกันภัย เม่ือไดรับความเสียหายควรจะไดรับ            
คาสินไหมทดแทนในเวลาท่ีรวดเร็ว  เปนธรรม และทันทวงที  ซ่ึงกรมการประกันภัยไดมีหนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยอยูแลว 
  ดังนั้น เม่ือมีขอพิพาทดานประกันภัยเกิดข้ึนความเสียหายสวนใหญมักเกิดจาก           
มูลละเมิดหรือสัญญาประกันภัยพรอมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกันภัยรถยนตมูลเหตุจะเกิด
จากการกระทําละเมิดของรถคูกรณี นอกจากน้ียังเกี่ยวพันถึงการรับชวงสิทธิของบริษัทประกันภัย
มาฟองคดีไลเบ้ียเอากับผูทําละเมิด การยื่นคํารองไกลเกล่ียตอศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท สํานักระงับ
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการเพิ่มภาระแกศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทฯ  
เนื่องจาการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทฯ ในแตละปมีปริมาณ          

                                                        
  10  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม. 
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ขอพิพาทในเร่ืองตาง ๆ มากอยูแลว ควรจะแยกขอพิพาทดานประกันภัยมาใหดําเนินการโดย      
องคกรของกรมการประกันภัย ซ่ึงปจจุบันดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทเกี่ยวกับดานประกันภัยอยู
แลว 
 
 
  แมการดําเนินการของกรมการประกันภัยจะไมมีรูปแบบขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเหมือนเชนสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม แตก็สามารถท่ีจะดําเนินการ     
ไดโดยใหกรมการประกันภัยนํารูปแบบขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียนอกศาลของสํานักระงับ     
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม มาเปนตนแบบในการตราขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท
ดานประกันภัย  และมีการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยตอไป 
 
4.6  สภาพบังคับทางกฎหมายของการไกลเกล่ียภายใตการดําเนินการของกรมการประกันภัย 
   การระงับขอพิพาทในตางประเทศโดยวิธีอ่ืนนอกจากการดําเนินคดีฟองรองตอศาลเปน
แนวทางท่ีเกิดข้ึนจากความสมัครใจของคูกรณีเปนสําคัญแตก็มีขอยกเวน เชน สัญญากอสรางหรือ
การฟองรองหยา กฎหมายไดบังคับวาคูกรณีจะตองพยายามที่จะระงับขอขัดแยงโดยการไกลเกล่ีย
หรือประนอมขอพิพาทกอนท่ีจะระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือ       
กระบวนการทางศาลซ่ึงนับวาสงผลดีตอการระงับขอพิพาท  เนื่องจากสัญญาดังกลาวมีทุนทรัพยสูง
หรือเปนคดีท่ีเกี่ยวกับครอบครัว จึงจําเปนตองมีข้ันตอนในการระงับขอพิพาทเบ้ืองตนโดยการ  
ไกลเกล่ียเพื่อชวยกล่ันกรองประเด็นขอเท็จจริงขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในระดับหนึ่ง อันจะเปนการชวย
ใหอนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษาพิจารณาคดีขอพิพาทไดเร็วข้ึน 
  กระบวนการไกลเกล่ียหรือประนอมขอพิพาทของประเทศไทยโดยเฉพาะในสวนของ
กรมการประกันภัย  แมจะเปนกระบวนการท่ีข้ึนอยูกับความสมัครใจของคูกรณีเชนเดียวกัน  แตก็ยัง
ไมมีการบังคับใหสัญญาประกันภัยท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึนตองผานกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท
กอน ประกอบกับการไกลเกล่ียยังไมเปนท่ีนิยมของคนหมูมาก เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนจึงไมมี        
กฎเกณฑหรือกฎหมายใดบัญญัติรองรับหรือบังคับใหคูกรณีตองผานการไกลเกล่ียหรือประนอม 
ขอพิพาทกอน  เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนปญหาสวนใหญจึงถูกนําข้ึนไปสูการพิจารณาของศาลโดยตรง    
   ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาควรจะมีมาตรการทางกฎหมายมารองรับบังคับใหคูกรณีท่ีมี         
ขอพิพาทดานประกันภัยเกิดข้ึน ตองผานกระบวนการไกลเกล่ียหรือประนอมขอพิพาทกอนท่ีจะนํา
ขอพิพาทนั้นไปฟองรองเปนคดีตอศาลยุติธรรม  โดยอาจจะแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติท้ัง 3 ฉบับ 
คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ       
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พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วา เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนใหนําเขาสูการ  
ไกลเกล่ียกอนไปฟองศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 
 
 
  จากปญหาอุปสรรคของการไกลเกล่ียขอพิพาทดังท่ีผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขางตน    
เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ังกับการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท ไมวาจะเปนในสวนของ    
กรมการประกันภัย  สมาคมประกันวินาศภัย  และสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม    
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแกไขขอจํากัดของปญหาเหลานั้น การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงไดจะได 
รับการยอมรับ  ซ่ึงผูวิจัยจะไดสรุปผลการวิจัยและเสนอแนะในบทที่ 5 ตอไป 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
   จากการท่ีผูวิจัยไดนําเสนอสาระสําคัญของรูปแบบและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท    
เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยของประเทศญ่ีปุน  สิงคโปร  สหรัฐอเมริกา และไทย  โดยศึกษาวิเคราะห
ไวในบทท่ี 3 และวิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคของการนําหลักกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท
ดวยการไกลเกล่ียมาใชในประเทศไทยไวในบทท่ี 4 ดังกลาวขางตนแลวนั้น ผูวิจัยขอสรุปวิธีการ
และการดําเนินการไกลเกล่ียของแตละประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ดังนี้ 
 5.1.1  รูปแบบวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศญ่ีปุน 
  จากการศึกษาพบวาในประเทศญ่ีปุนเม่ือมีขอพิพาททางแพงเกิดข้ึนสามารถนําวิธีการ
ไกลเกล่ียมาใชระงับขอพิพาทไดทุกเร่ือง และการไกลเกล่ียขอพิพาทสามารถใชไดท้ังในศาลและ
นอกศาล  การระงับขอพิพาทในศาลกระบวนการไกลเกล่ียดําเนินการได 3 วิธี คือ การไกลเกล่ีย 
โดยมีผูพิพากษาทําหนาท่ีควบคุมดูแลเอง การไกลเกล่ียอาจทําในรูปของคณะกรรมการไกลเกล่ีย 
ประกอบดวยผูพิพากษา 1 คน และผูพิพากษาสมทบ 2 คน  และดําเนินการโดยบุคคลภายนอก   
   สําหรับการไกลเกล่ียนอกศาลจะดําเนินการโดยบุคคลภายนอก ผูไกลเกล่ียจะเปน      
คนกลางในการประสาน โดยนําความคิด ขอเสนอของแตละฝายไปใหอีกฝายหนึ่งทราบเพื่อให
บรรลุขอตกลง ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจเสนอความเห็น ซ่ึงเหมือนกับการไกลเกล่ียของประเทศไทย  
ท่ีมีการไกลเกล่ียในศาลและนอกศาลคือการไกลเกล่ียในศาลจะใชผูพิพากษาไกลเกล่ียซ่ึงเปนไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สวนการไกลเกล่ียนอกศาลก็เปดโอกาสใหบุคคล     
ภายนอกซ่ึงข้ึนทะเบียนผานการพิจารณาทําหนาท่ีไกลเกล่ียเชนเดียวกันกับศาลได โดยมีการออก
ระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 (แกไข 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2547) รองรับการทําหนาท่ีไกลเกล่ียของบุคคลภายนอก   
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 5.1.2   รูปแบบวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศสิงคโปร 
  จากการศึกษาพบวา ประเทศสิงคโปรไดนํารูปแบบวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใช
ระงับขอพิพาททางแพงท่ัวไป และนํามาใชกับการระงับขอพิพาทดานประกันภัย ซ่ึงการระงับ      
ขอพิพาททางแพงเปนการรองเรียนผานศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศสิงคโปร (Singapore 
Mediation Centre (SMC)) สวนขอรองเรียนเกี่ยวกับประกันภัยสามารถรองเรียนผานศูนยไกลเกล่ีย
ขอพิพาทดานประกันภัยของประเทศสิงคโปร (Insurance Disputes Resolution (IDRO)) ซ่ึงเปน 
องคกรอิสระ มีความชํานาญดานการระงับขอพิพาทดานประกันภัย เม่ือมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ    
ประกันภัย  ศูนยไกลเกล่ียจะพิจารณาภายใตเง่ือนไขสําคัญ 2 ประการคือ ผูเอาประกันไดติดตอกับ
บริษัทประกันภัยหรือไม และวงเงินคาสินไหมทดแทนอยูในขอบเขตอํานาจท่ีจะรับพิจารณาหรือไม 
ขอพิพาทท่ีมีการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมายของ IDRO จะผูกพันเฉพาะบริษัทประกันภัย ไมผูกพัน   
ผูเอาประกันภัย หากผูเอาประกันภัยไมพอใจในผลการตัดสินช้ีขาดทางกฎหมาย สามารถที่จะเลือก
ฟองคดีอีกก็ได  แตหากผลการพิจารณาไมอยูในเง่ือนไขท่ี IDRO รับผิดชอบ ก็จะมีการสงตอใหกับ
ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศสิงคโปร (SMC) ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป   
   รูปแบบและวิธีการพิจารณาของสิงคโปรมีลักษณะเหมือนกับศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท 
สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ของประเทศไทย คือมีข้ันตอนการดําเนินงานใกลเคียง
กัน มีระบบการนําคดีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท คูพิพาทสามารถยื่นคํารองขอไกลเกล่ีย
ขอพิพาทโดยตรงหรือขอใหศาลสงคดีใหศูนยไกลเกล่ียฯ ดําเนินการก็ได นอกจากน้ีบุคลากรท่ี  
เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียก็เหมือนกันคือมีเจาหนาท่ีใหบริการแกคูพิพาทและประสานงานไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเพื่ออํานวยความสะดวกแกคูพิพาทและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังมีการขึ้นทะเบียน        
ผูไกลเกล่ียเพื่อทําหนาท่ีเปนคนกลางในการเจรจายุติปญหาขอพิพาทใหกับคูพิพาทเหมือนกัน      
แตประเทศไทยจะมีขอแตกตางอยูบางคือไมมีการแยกแยะขอบเขตอํานาจของศูนยไกลเกล่ีย        
ขอพิพาทเหมือนสิงคโปร เนื่องจากศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของไทยสามารถไกลเกล่ียขอพิพาทได
ท้ังคดีแพงท่ัวไปและคดีอาญาท่ีเปนความผิดอันยอมความได 
 5.1.3  รูปแบบวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  จากการศึกษาวิจัยพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําระบบไกลเกล่ียขอพิพาทมา
ใชในศาลและนอกศาล ซ่ึงการไกลเกล่ียในศาลเปนการดําเนินการโดยผูพิพากษาและบุคคล        
ภายนอกท่ีไดข้ึนบัญชีเปนผูไกลเกล่ียไวกับศาล  ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับประเทศไทย ดังท่ีผูวิจัยได
กลาวมาในบทสรุปของประเทศญ่ีปุนและสิงคโปร สวนการไกลเกล่ียนอกศาลในประเทศ       
สหรัฐอเมริกาสวนใหญเปนการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยภาคเอกชนท่ีมีการจัดตั้ง         
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ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  เชน  ศูนยยุติธรรมฉันทเพื่อนบาน  เพื่อทําการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพง
ท่ัวไปรวมถึงขอพิพาทดานประกันภัยก็สามารถใชบริการของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไดดวย 
  อยางไรก็ตามการไกลเกล่ียนอกศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความแตกตางจากการ
ไกลเกล่ียนอกศาลของประเทศไทยอยูบางในเร่ืองของสถานะองคกรท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท 
คือขอพิพาทท่ีทําการไกลเกล่ียนอกศาลสวนใหญจะเปนการดําเนินการโดยศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท
ของเอกชน แตของประเทศไทยเปนการดําเนินการโดยองคกรของรัฐเปนสวนใหญ ไมวาจะเปน
ศาล อัยการ ตํารวจ ราชทัณฑ และองคกรวิชาชีพทนายความซ่ึงเปนบทบาทในการใหบริการ      
วิชาชีพดวยการไกลเกล่ียแกคูพิพาทในคดีแพง   
   ในปจจุบันสภาทนายความเห็นวาทนายความไมควรมีบทบาทเพียงผูวาความเทานั้น  
แตควรจะมีบทบาทในฐานะทนายความผูทําหนาท่ีเปนคนกลางไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อหาทาง   
ระงับขอพิพาทใหกับประชาชนในสังคม ดวยเหตุนี้สภาทนายความจึงไดจัดต้ังสํานักงานไกลเกล่ีย
ขอพิพาท สภาทนายความ โดยมีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทเปนหนวยงานในการรับเร่ืองราวรองทุกข
จากประชาชนที่มาขอความชวยเหลือ ในขณะเดียวกันสภาทนายความไดจัดอบรมหลักสูตรการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาทมาแลว 5 รุน จากผลการดําเนินการท่ีผานมาทนายความผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงใหเปนท่ีพอใจของคูกรณีท้ังสองฝาย และทําใหขอพิพาทยุติลง
อยางรวดเร็วกอนท่ีขอพิพาทจะข้ึนไปสูศาล 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายของประเทศญ่ีปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา  ผูวิจัยเห็นวา  กระบวนการระงับ
ขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียเปนวิธีการท่ีดี ไดรับการยอมรับในการระงับขอพิพาททางแพงและ     
ขอพิพาทดานประกันภัย  เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย  รักษาสัมพันธภาพท่ี
ดีตอกัน เปนท่ีพอใจของคูพิพาท เพราะชนะดวยกันท้ังคู แตแนวทางระงับขอพิพาทดวยการ       
ไกลเกล่ียของประเทศหน่ึง ๆ  ก็มีความแตกตางและความเหมาะสมกับการแกไขขอขัดแยงประเทศ
นี้มาเพ่ือใหการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยลดปริมาณขอพิพาทดานประกันภัยท่ีจะข้ึนไปสูศาล ผูวิจัยขอเสนอ   
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวดังน้ี 
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 5.2.1 การไกลเกล่ียขอพิพาทของกรมการประกันภัย กฎหมายท่ีใหอํานาจกํากับดูแลธุรกิจ    
ประกันภัย คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ไมมีขอกําหนดวาดวยการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
ในพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับเพื่อใหอํานาจของกรมการประกันภัยเกิดความชัดเจน ไมกอใหเกิด
ปญหาการตีความในภายหลัง จึงควรเพ่ิมขอกําหนดการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทดาน          
ประกันภัยไวในพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับดังนี้ 
  1) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 36/1 และมาตรา 36/2 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย  พ.ศ. 2535 
   “ มาตรา 36/1 ในกรณีท่ีมีขอโตแยง หรือขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัย การจาย       
คาสินไหมทดแทน การชดใชเงินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกรมธรรมประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนหรือทายาทบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนรองขอ   
ใหนายทะเบียนดําเนินการไกลเกล่ีย หรือวินิจฉัยขอโตแยง หรือขอพิพาทนั้นได 
   หากการดําเนินการไกลเกล่ียไมอาจยุติลงได หรือบริษัทมีขอโตแยงในคําวินิจฉัย          
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนอาจจะใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับกรมการประกันภัยวา
ดวยอนุญาโตตุลาการก็ได 
  มาตรา 36/2 ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิ
ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนอาจระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับ
กรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ โดยไมตองดําเนินการตามมาตรา 36/1 ก็ได” 
  2)  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 37/1 และมาตรา 37/2 แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 
  “ มาตรา 37/1 ในกรณีท่ีมีขอโตแยง หรือขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัย การจาย       
คาสินไหมทดแทน การชดใชเงินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกรมธรรมประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนหรือทายาทบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนรองขอให
นายทะเบียนดําเนินการไกลเกล่ีย หรือวินิจฉัยขอโตแยง หรือขอพิพาทนั้นได 
  หากการดําเนินการไกลเกล่ียไมอาจยุติลงได หรือบริษัทมีขอโตแยงในคําวินิจฉัย          
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนอาจจะใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับกรมการประกันภัย 
วาดวยอนุญาโตตุลาการก็ได 
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  มาตรา 37/2 ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้ หรือผูมีสิทธิ
ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนอาจระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และใชขอบังคับ
กรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ โดยไมตองดําเนินการตามมาตรา 37/1 ก็ได” 
 5.2.2  ในการกระทําความผิดโดยท่ัวไป กฎหมายจะมีการกําหนดอายุความเพื่อใหผูเสียหายไป
ใชสิทธิเรียกรองทางศาลภายในกําหนดเวลา แตการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไมมีบทบัญญัติเร่ืองอายุความกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด เพื่อใหคูพิพาทสามารถใชสิทธเรียกรองตอการกระทํา    
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยตรง ผูวิจัยเห็นควรใหมีการเพิ่มขอกําหนดเร่ืองอายุความไว
เปนการเฉพาะสําหรับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับดังนี้ 
  1) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 5/1 อายุความ มาตรา 83/7 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

“หมวด 5/1  อายุความ 
  มาตรา 83/7 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับแตเพียงสถานเดียว  
ถามิไดฟองศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา 111 ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบ
การกระทําความผิด  หรือเกินกวา 5 ป  นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 
  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษจําคุก ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการ
เปรียบเทียบ ตามมาตรา 111 ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบการกระทําความผิด หรือเกิน
กวา 10 ป นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ” 
  2) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 5/2 อายุความ มาตรา 88/7 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 

“หมวด 5/2  อายุความ 
  มาตรา 88/7 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับแตเพียงสถานเดียว  
ถามิไดฟองศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา 117 ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบ
การกระทําความผิด หรือเกินกวา 5 ป นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 
  การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษจําคุกอยูดวย ถามิไดฟองตอศาลหรือ
มิไดมีการเปรียบเทียบ ตามมาตรา 117 ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนพบการกระทําความผิด 
หรือเกินกวากําหนด 10 ป นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ” 
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 5.2.3 ในระหวางดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทและคดียังไมแลวเสร็จ อายุความการฟองรองเร่ิม
นับแลวและจะนับตอเนื่องตลอดไปโดยไมหยุดจนกระท่ังขาดอายุความ และเม่ือขาดอายุความแลว
ลูกหนี้มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมชําระหนี้โดยอางเหตุหนี้ขาดอายุความได ในทางปฏิบัติกอใหเกิด 
ปญหาคดีขาดอายุความอยูเสมอ เพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอวาเม่ือนําขอพิพาทเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ีย ใหอายุความการฟองรองสะดุดหยุดลง คือ ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับ
เขาในกําหนดอายุความและเม่ือเหตุดังกลาวส้ินสุดลงในเวลาใด อายุความก็ใหเร่ิมต้ังตนนับใหม  
ตั้งแตเวลานั้นเปนตนไปโดยนับตามกําหนดอายุความเดิม ควรเพิ่มเร่ืองอายุความสะดุดหยุดลงใน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2537 ดังนี้ 
  1) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 36/3 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  
2535 
  “มาตรา 36/3 เม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้หรือ 
ผูมีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน มอบขอพิพาทใหกรมการประกันภัยดําเนินการไกลเกล่ีย
หรือวินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาท ใหอายุความเกี่ยวกับขอพิพาทนั้นสะดุดหยุดลง” 
  2)  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 37/3 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
  “มาตรา 37/3 เม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของบุคคลเหลานี้หรือ 
ผูมีสิทธิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน มอบขอพิพาทใหกรมการประกันภัยดําเนินการไกลเกล่ีย
หรือวินิจฉัยขอโตแยงหรือขอพิพาท  ใหอายุความเกี่ยวกับขอพิพาทนั้นสะดุดหยุดลง” 
 5.2.4 การไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัยของกรมการประกันภัย  เปนการไกลเกล่ียขอพิพาท
นอกศาล ดําเนินการโดยสํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัยท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคประจํา
จังหวัดตาง ๆ  นอกจากนี้ยังมีกองนิติการ กลุมงานคุมครองสิทธิประโยชน ทําการไกลเกล่ีย          
ขอพิพาทท่ีมีการรองเรียนตอกรมการประกันภัย รูปแบบและวิธีการไกลเกล่ียเปนการปฏิบัติตาม
ระเบียบภายในวาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 แตในทางปฏิบัติไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวควรจะจัดต้ังเปนศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัย
เชนเดียวกับการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม โดยนํา
รูปแบบการจัดต้ังศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทขององคกรระงับขอพิพาทดานประกันภัย (Insurance 
Disputes Resolution (IDRO)) ของประเทศสิงคโปรมาเปนรูปแบบดําเนินการ แตเนื่องจากการจัดต้ัง
ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดานประกันภัย กรมการประกันภัย เปนองคกรของรัฐท่ีดําเนินการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทมาตั้งแตแรก มีบุคลากรที่มีความรูดานประกันภัย นอกจากน้ียังเปนองคกรท่ีกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยโดยตรง จึงมีความสามารถบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากกวาในภาคเอกชน
เหมือนเชนประเทศสิงคโปร 
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   แตอยางไรก็ตามผูทําการไกลเกล่ียควรจะตองเปนผูท่ีไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถ มีเทคนิคในการไกลเกล่ียขอพิพาท ซ่ึงในประเทศไทยมีศูนยไกลเกล่ีย         
ขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม จัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ      
ไกลเกล่ียขอพิพาทแกบุคคลภายนอก และเม่ือผานการอบรมจะออกใบประกาศนียบัตรใหเพ่ือเปน
การรับรอง นอกจากน้ีผูผานการฝกอบรมสามารถขึ้นบัญชีรายช่ือเปนผูไกลเกล่ียประจําศาลหรือ
ประจําสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม 
   ในสวนของทนายความก็เปนองคกรหนึ่งที่จัดใหมีการอบรมทนายความเพ่ือทําหนาท่ี
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล ทนายความท่ีผานการฝกอบรมจะไดใบประกาศรับรองใหเปน
ทนายความผูไกลเกล่ียขอพิพาท โดยทนายความเหลานี้จะไดรับการขึ้นบัญชีรายช่ือเปนผูไกลเกล่ีย
ของสภาทนายความ 
  อยางไรก็ตามการจัดอบรมบุคคลภายนอกผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย องคกรท่ีจัดจะตองทําให
มีประสิทธิภาพจริงจัง  เพื่อการไกลเกล่ียขอพิพาทจะไดมีผลสมดังวัตถุประสงค  ดังนั้น  ผูวิจัยเห็น
วาผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียของกรมการประกันภัยสามารถเขารับการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาวได  
เนื่องจากเปนสถาบันท่ีไดรับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชน 
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พระราชบัญญัติ 
ประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

----------------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบัุน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกนัชีวิต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ    

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี ้
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕” 
มาตรา  ๒ [๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราช

กิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา  ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ

ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัท” หมายความวา บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดท่ีไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกัน
ชีวิตตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวย 

“สํานักงานใหญ” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
ดวย 

“การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจประกนัตอ
                                                 
๑ รก. ๒๕๓๕/๔๖/๑/๑๐ เมษายน ๒๔๒๔ 

DPU



 112 

ดวย 
“เงินกองทุน” หมายความวา ทรัพยสินสวนท่ีเกินกวาหนีสิ้นของบริษัทตามราคา

ประเมินทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทท่ีประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความวา ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนให

บุคคลทําสัญญาประกันชีวติกับบริษัท 
“นายหนาประกันชีวิต” หมายความวา ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญา

ประกันชีวิตกบับริษัท โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพฒันาธุรกิจประกันชีวิต 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม       

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูซ่ึงอธิบดี       

กรมการประกนัภัยมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราในบัญชี
ทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับออกประกาศ
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 
บริษัท 

 

------------------------------- 
                                                                                       

มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘ การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําไดเม่ือ
ไดจัดต้ังข้ึนในรูปบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตจาก        
รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การจัดต้ังบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดตามวรรคหน่ึงตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการนีจ้ะกําหนดเง่ือนไขใหปฏิบัตกิอนใหความ
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เห็นชอบกไ็ด 
เม่ือไดจดทะเบียนเปนบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดและไดวางหลักทรัพย

ประกันตามมาตรา ๒๐ กับท้ังไดดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แลว จึงใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด แตท้ังนี้ ตอง
ไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ีไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลว 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการ
อนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

มาตรา ๘  บริษัทประกันชีวติตางประเทศจะต้ังสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนมัุติคณะรัฐมนตรี 
ในการนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตโดยต้ังเปนสาขาของบริษัทประกันชีวติตางประเทศตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนั
ชีวิต ตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด จํานวนทรัพยสินท่ีรัฐมนตรีกําหนดตองไมต่ํากวาจํานวนเงินกองทุนท่ีบริษัทตองดํารงตาม
มาตรา ๒๗ 

รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงก็ตอเม่ือบริษัทไดวาง
หลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และดํารงไวซ่ึงทรัพยสินในประเทศไทยตามวรรคสามแลว 

บริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะเปดสาขา  ณ  ท่ีใด ๆ มิได 
สาขาใหหมายความรวมถึงสํานักงานท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไม

วาจะเรียกช่ืออยางใด  และไดรับเงินคาใชจายจากบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  แต 
ท้ังนี้ ไมรวมถึงสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหใชเปนท่ีตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล 
สถานท่ีเก็บเอกสาร และสถานท่ีฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับกิจการของบริษัท 

มาตรา ๙  หุนของบริษัทจะตองเปนหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือ มีมูลคาของหุนไม
เกินหุนละหนึง่รอยบาท และขอบังคับของบริษัทตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุน 

มาตรา ๑๐ บริษัทตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามใน 
ส่ีของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวา
สามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
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มาตรา ๑๑  บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวน

หุนหรือบุคคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา ๑๐ และไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒  บุคคลนั้นจะยก
เอาการถือหุนในสวนท่ีเกินจํานวนท่ีถือไวข้ึนใชยันตอบริษัทนั้นมิได  และบริษัทจะจายเงินปนผล
หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถือ
หุนตามจํานวนหุนสวนท่ีเกนิมิได 

มาตรา ๑๒  เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ใหบริษัท
ตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนไมนอยกวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนทุกคราว และแจงผลการ
ตรวจสอบตอนายทะเบียนตามรายการและภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ในกรณีท่ีพบวามี
จํานวนหุนท่ีผูถือหุนถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหบริษทัแจงใหผูนั้นทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีตรวจพบและใหผูนั้นดาํเนินการแกไขภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับแจง 

มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มิให
นํามาใชบังคับแกบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันชีวติตางประเทศตามมาตรา ๘ 

มาตรา ๑๔ บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะควบกับบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนมิได เวนแตจะควบกบับริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตดวยกัน 

การควบบริษทัตามวรรคหนึ่งเขากัน ใหกระทําไดเม่ือไดรับความเหน็ชอบจาก   
รัฐมนตรี ในการใหความเหน็ชอบรัฐมนตรีจะกําหนดเงือ่นไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบกไ็ด 

เม่ือไดจดทะเบียนควบบริษทัเขากันตามกฎหมายแลว บริษัทใหมท่ีควบเขากันตอง
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามมาตรา ๗  ภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด แต
ตองไมเกินสามเดือนนับแตวันจดทะเบียนบริษัทใหมท่ีควบเขากันนั้น ในระหวางขอรับใบอนุญาต 
ใหประกอบธุรกิจประกนัชีวิตไปพลางไดตามใบอนุญาตเดิม หากไมขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดดังกลาวหรือควบบริษัทเขากันโดยฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนั
ชีวิตเดิมท่ีออกใหแกบริษัทกอนควบเขากนันั้นเปนอันส้ินอายุ 

มาตรา ๑๕  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัท
ตองเสียคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกป เวนแตปท่ีออกใบอนุญาต 

บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมภายในสามเดือนนับแตวนัส้ินปปฏิทินให
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นส้ินอายุ 

มาตรา ๑๖  เพือ่ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทใดส้ินอายุ ใหถือวาบริษัทนั้นถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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ประกันชีวิต 
มาตรา ๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ท่ีจะเปดสาขาหรือยายท่ีตั้งสํานักงานใหญ หรือ

สํานักงานสาขา ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนและใหนําความในมาตรา ๘ วรรคหก มาใช
บังคับโดยอนโุลม 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันชีวิตกับ
บุคคลใด ๆ เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ประกันชีวิต” หรือ   
คําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน นอกจากบุคคลดังตอไปนี ้

(๑) บริษัท 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนบริษทัหรือสมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปน

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
(๓) สมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต 
(๔) สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือ   

ลูกจางของบริษัท 
(๕) ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตท่ีใชเพื่อเปนคําแสดงช่ือใน

ธุรกิจการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของตน แลวแตกรณ ี
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกนั

ชีวิตซ่ึงใชเพื่อเปนคําแสดงช่ือของสถาบันนั้น 
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือผูมีฐานะ มีตาํแหนง หรือหนาท่ีใด ๆ 

ในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจประกันชีวิตตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซ่ึงใชเพื่อแสดงความเปนกรรมการ พนักงาน      
ลูกจาง สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหนง หรือหนาท่ีของตนในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน
หรือสถาบันดังกลาว 

มาตรา ๒๐ บริษัทตองมีหลักทรัพยของบริษัทวางไวกับนายทะเบียนเปน
หลักทรัพยประกันมีมูลคาตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

หลักทรัพยของบริษัทท่ีตองวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พนัธบัตรรัฐบาล
ไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได 

บริษัทอาจขอเปล่ียนแปลงหลักทรัพยประกันท่ีวางไวได  ท้ังนี้ ภายใตบังคับวรรค
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หนึ่งและวรรคสอง 
มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาลดตํ่าลงกวาท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ ใหนายทะเบียนส่ังใหบริษัทนั้นนําหลักทรัพยประกัน
มาเพิ่มจนครบจํานวนท่ีกําหนดภายในสองเดือนนับแตวนัไดรับคําส่ัง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาเพิ่มข้ึนกวาท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังถอนหลักทรัพยประกันสวนท่ีมี
มูลคาเพิ่มข้ึนนั้นได ตามคําขอของบริษัทซ่ึงสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาท่ีเพิ่มข้ึน 

มาตรา ๒๓ ใหบริษัทจัดสรรเบ้ียประกนัภยัไวเปนเงินสํารองประกันภยั สําหรับ
กรมธรรมประกันภยัท่ียังมีความผูกพันอยู ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

นอกจากกรณตีามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหบริษัทจดัสรรเงิน
สํารองอ่ืนอันจําเปนดวยก็ได 

มาตรา ๒๔ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองประกันภัยเปนมูลคา
ไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๓ ไวกับนายทะเบียน 

เงินสํารองประกันภัยท่ีวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดกไ็ด และใหนําความในมาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันท่ีบริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา 
๒๐ และเงินสํารองท่ีบริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เปนทรัพยสินท่ีการโอนหรือการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินนั้นจะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย หรือตองกระทําตอ
บุคคลอ่ืนซ่ึงเกี่ยวของกับการโอนหรือการไดมาซ่ึงทรัพยสินนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของนั้นทราบ และหามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของนั้นโอนหรือใหไปซ่ึงทรัพยสินนัน้ จนกวานายทะเบียนจะมีหนังสือแจงการถอนหรือการ
เปล่ียนแปลงทรัพยสินนั้น 

มาตรา ๒๖ หลักทรัพยประกันท่ีบริษัทวางไวตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตาม
มาตรา ๒๓ ท่ีบริษัทวางไวกบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  
ท้ังนี้ ตลอดเวลาท่ีบริษัทยังมิไดเลิกกนั 

ในกรณีท่ีบริษทัเลิกกัน ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการ 
เอาประกันภัย มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินท่ีวางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และ  
เงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสิทธิไดรับชําระหนีจ้าก
ทรัพยสินดังกลาวกอนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอ่ืน 
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ในกรณีท่ีบริษทัลมละลาย ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกดิจากการ         

เอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินท่ีวางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และ   
เงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก  
ทรัพยสินดังกลาวอยางเดยีวกันกับเจาหนีมี้ประกันตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ทรัพยสินของบริษัทนอกจากหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารอง
ตามมาตรา ๒๓ ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิด
จากการเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๗ บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกนั
ชีวิตเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสองของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ แตท้ังนี้ ตองไมต่ํากวาหาสิบ
ลานบาท 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมบริษัท 

 

---------------------------------- 
 

มาตรา ๒๘ นอกจากการประกันชีวิต บริษทัจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนใดได
เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการนีรั้ฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจ
นั้น ๆ ใหบริษทัปฏิบัติดวยกไ็ด 

มาตรา ๒๙ กรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไป
ตามแบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเหน็ชอบ ท้ังนี้ รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบ
ทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เม่ือ
นายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวนหรือท้ังหมดกไ็ด 

ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ีนาย
ทะเบียนไดใหความเหน็ชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภยัมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภยั
หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
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แลวก็ได  และไมวาผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาว
นี้ประการใดหรือไมยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียน
มิไดใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภยันัน้  หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและใหบริษัทคืนเบ้ียประกนัภยั
ท้ังส้ินท่ีไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได  และไมวาผูเอาประกันภยัจะใชสิทธิดังกลาวนีป้ระการใด 
หรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ อัตราเบ้ียประกนัภัยท่ีบริษัทกําหนด จะตองไดรับความเหน็ชอบจาก
นายทะเบียน 

อัตราเบ้ียประกันภยัท่ีนายทะเบียนเหน็ชอบไวแลว เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควร
หรือเม่ือบริษทัรองขอ  นายทะเบียนจะส่ังใหเปล่ียนอัตรานั้นเสียใหมกไ็ด การเปล่ียนอัตราใหมไมมี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอตัราเบ้ียประกนัภัยท่ีนายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบไวกอนแลว 

มาตรา ๓๑  หามมิใหบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยระบุจํานวนเงินอันจะพึง
ใชใหเปนเงินตราตางประเทศแกผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชน 

มาตรา ๓๒  การคํานวณผลกําไรของบริษทัวามีหรือไมและเทาใดเพื่อประโยชน
ในการจายเงินปนผลแกผูถือหุน บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

มาตรา ๓๓  หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัย 
(๒) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรี 
(๓) ฝากเงินไวท่ีอ่ืนนอกจากท่ีธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย 
(๔) เก็บเงินสดไวท่ีอ่ืนนอกจากเก็บไวท่ีสํานักงานของบริษัท 
(๕) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา พนกังาน หรือ

ลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากธุรกิจหรือการกระทําใด 
ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอ่ืนท่ีพึงจายตามปกต ิ

(๖) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกัน
ชีวิต นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จท่ีพึงจายตามปกติ 

(๗) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคานายหนา หรือ
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คาตอบแทนสําหรับงานท่ีจะทําใหแกบริษทั 
(๘) จายบําเหน็จใหแกบุคคลท่ีชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต ซ่ึงมิใชตัวแทน

ประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของบริษัท 
(๙) ซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพย เวนแต 
(ก) เพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพื่อสวัสดกิารของ

พนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร 
(ข) เพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๒๘ 
(ค) เปนอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้หรือจากการบังคับ

จํานอง 
การซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพยตาม (ก) หรือ (ข) หรือการไดอสังหาริมทรัพย

มาจากการรับชําระหนี้ตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากนายทะเบียน ในการอนุญาตนาย
ทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 

(๑๐) ใหประโยชนเปนพิเศษแกผูเอาประกนัภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

(๑๑) รับชําระเบ้ียประกนัภยัจากผูเอาประกนัภัยลดลงตํ่ากวาจํานวนท่ีตองชําระ 
(๑๒) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน

ชีวิต หรือพนกังานของบริษทัซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงินเปนผูรับชําระเบ้ียประกนัภัย 
(๑๓) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน

บริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือช่ือของผูจัดการ
สาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
ไมไดประทับตราของบริษัทนั้นดวย ถามี 

(๑๔) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกนิความจริงเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกนั
ชีวิตของบริษทั 

(๑๕) ต้ังหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไป
ชักชวนช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวติกับบริษัท ท้ังนี้ เวนแตเปนการกระทําของ
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจางของบริษัทซ่ึงกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๖) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคารวมกันสูงกวา
ท่ีนายทะเบียนกําหนดแกกรรมการ หรือซ้ือทรัพยสินจากกรรมการ ท้ังนี้ เวนแตจะไดรับความ     
ยินยอมจากคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
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มาตรา ๓๔ บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนของบริษัทตามมาตรา  

๓๓ (๙) ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจ หรือ

สําหรับใชเพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือเพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอ่ืนตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลว ใหจําหนายภายใน
เกาปนับแตวันท่ีเลิกใช 

(๒) อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือจากการบังคับจํานอง
ตามมาตรา ๓๓ (๙) (ค) ใหจาํหนายภายในเกาปนับแตวันท่ีไดมา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) 

กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) นายทะเบียนอาจขยายใหอีกไดไม
เกินสามปเม่ือบริษัทรองขอกอนส้ินระยะเวลานั้นโดยมีเหตุผลอันสมควรในการอนุญาตนาย
ทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหปฏิบัตไิวดวยก็ได 

มาตรา ๓๕  หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี เปนหรือ
ทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาของบริษัท 

(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ท่ีกระทําโดยทุจริต 
(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทใน

ชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติหรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวนิาศภัย 

(๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอ่ืนท่ี
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี       
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ      
จัดการของบริษัทตามมาตรา ๕๔ 

(๖) เปนขาราชการการเมือง 
(๗) เปนขาราชการซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแตเปนกรณีของ

บริษัทท่ีเปนรัฐวิสาหกจิ หรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของ
บริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๔ 
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มาตรา ๓๖ หามมิใหบริษัทแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลใดนอกจากกรรมการ 

พนักงาน หรือลูกจางของบริษัททําการรับประกันชีวิต รับเบ้ียประกันภยั และชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยไมวาบางสวนหรือท้ังหมด นอกจากการประกันตอ 

มาตรา ๓๗ หามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันภยั หรือประวิงการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีตองจาย หรือคืนโดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

การกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทท่ีจะถือวาเปนการฝาฝนตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
ประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการใด ๆ ในเร่ืองตอไปนีไ้ด 

(๑) การเก็บเบ้ียประกนัภยั 
(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 
(๓) การประกนัตอ 
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย 
(๕) อัตราเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยและเง่ือนไขในการจายเงินนั้น 
(๖) อัตราคาจางหรือบําเหนจ็สําหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต 
(๗) แบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาท่ีใช และขอความของหนังสือมอบอํานาจของ

บริษทัรวมท้ังเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
(๘) การใหกูยมืเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
(๙) การจายเงินปนผลแกผูเอาประกันภัย 
มาตรา  ๓๙ ในการติดตอกบัประชาชน บริษัทตองเปดทําการตามวันและเวลาท่ี

นายทะเบียนประกาศกําหนด  แตท้ังนี้ บริษทัจะเปดทําการเกินกวาท่ีกําหนดก็ได 
มาตรา ๔๐ ใหบริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกีย่วกับธุรกิจของบริษัท

ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
เม่ือมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัท ใหบริษัทลงรายการที่เกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
ท้ังนี้ ไมชากวาเจ็ดวนันับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองลงรายการนั้น 

มาตรา ๔๑ ใหบริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๐ ไวท่ี
สํานักงานของบริษัทไมนอยกวาสิบปนับแตวันท่ีลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุด
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บัญชีนั้น หรือนับแตวนัท่ีบริษัทพนจากความรับผิดตามรายการท่ีมีความรับผิดหลังสุด ท้ังนี้ แลวแต
อยางใดจะยาวกวา 

มาตรา ๔๒ ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะ
รายการท่ีตนเกี่ยวของหรือจะขอใหบริษัทคัดสําเนารายการดังกลาวโดยรับรองวาถูกตองดวยก็ได 
ท้ังนี้ ตองเสียคาบริการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

มาตรา ๔๓ บริษัทตองจัดสงรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของ
บริษัทสําหรับรอบปปฏิทินท่ีลวงแลวตอนายทะเบียน ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด
ภายในหาเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

สําหรับบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ตองสงรายงาน    
ประจําปของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศท่ีตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันส้ินปบัญชี
ของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศนั้น 

รายงานประจําปตามมาตราน้ี ตองมีการรับรองโดยผูสอบบัญชีดวย 
มาตรา ๔๔  ถาปรากฏวารายงานประจําปท่ีบริษัทสงตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง  

ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทแกไขเพิ่มเติมให   
ถูกตองหรือครบถวนบริบูรณภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีท่ีบริษทัไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหน่ึง ใหถือวาบริษัทมิไดสงรายงาน
ประจําปตามมาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๕  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใด ๆ ตาม
ระยะเวลาหรือเปนคร้ังคราว ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนดก็ได และนายทะเบียนจะ
ใหทําคําช้ีแจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

รายงานหรือเอกสารท่ียื่นหรือแสดงหรือทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความตาม
วรรคหนึ่งบริษัทตองทําใหครบถวนตรงตอความเปนจริง 

มาตรา ๔๖ ใหบริษัทประกาศรายการยอตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดแสดง   
สินทรัพยและหนี้สินท่ีมีอยูในวันส้ินปปฏิทินภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีสงรายงานประจําปตาม
มาตรา ๔๓ ในหนังสือพิมพรายวนัท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีสํานักงานใหญของบริษัทต้ังอยูอยาง
นอยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไมนอยกวาสามวนั และใหปดประกาศไวในท่ีท่ีเปดเผย ณ สํานักงาน
ใหญและสํานกังานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย 

มาตรา ๔๗ ใหบริษัทสงรายงานการตรวจสอบฐานะการเงินรวมท้ังการคํานวณ
ความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยตอนายทะเบียนทุกรอบหนึ่งป ซ่ึงรับรองโดยบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและความรูตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด รายงานนั้นใหทําตามแบบและรายการท่ีนาย
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ทะเบียนกําหนดและตองยื่นตอนายทะเบียนไมชากวาสิบเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 
ไมวาในระยะเวลาใดเม่ือเห็นสมควร  นายทะเบียนจะส่ังใหบริษัทปฏิบัติการ

ตรวจสอบและสงรายงานตามความในวรรคหน่ึงก็ได ในกรณีดังวานี้ ใหนํากําหนดระยะเวลาการยืน่    
รายงานตอนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงมาใชบังคับ โดยใหเร่ิมนับแตวนัท่ีบริษัทไดรับคําส่ังจาก  
นายทะเบียน 

มาตรา ๔๘ ใหนายทะเบียนและพนกังานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของบริษัทและเพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาทําการเพ่ือทราบขอเท็จจริง ใน
การนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ จากกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทและสอบถามบุคคลดังกลาวได 

(๒) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืนอันเกีย่วกับกิจการสินทรัพยและหนี้สิน
ของบริษัท เพือ่ตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการหรือในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

(๓) ส่ังใหบริษัทหรือผูท่ีเกีย่วของกับธุรกจิของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐาน   
อ่ืน ๆ 

(๔) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๑) หรือ (๓) มาใหถอยคําหรือจะส่ังใหบุคคลดังกลาว
ยื่นคําช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงตามท่ีตองการก็ได 

ในการปฏิบัตหินาท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึงใหผูท่ี
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเม่ือผูท่ีเกี่ยวของรองขอ 

มาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียชอบท่ีจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารท่ีเกี่ยวแก
สมุดทะเบียนท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว และขอคัดสําเนาโดยมีคํารับรองของนายทะเบียนได โดย
ยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

มาตรา ๕๑ เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกจิการ ใหบริษทันั้นแจงความประสงคท่ี
จะเลิกกิจการตอนายทะเบียนใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามเดือนกอนเลิกกิจการ 

ในกรณีท่ีบริษทัซ่ึงเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศเลิกกจิการใหมี
การชําระบัญชี ในการชําระบัญชีนั้นใหนําความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช
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บังคับโดยอนโุลม 
มาตรา ๕๒ จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม      

ประกันภัยหรือทายาทของผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรอง
จากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ใหบริษัทนําสงเงินดงักลาวเขากองทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต
วันท่ีครบกําหนดอายุความ 

มาตรา ๕๓ เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะ หรือการ
ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน    
นายทะเบียนดวยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหบริษัทนัน้แกไขฐานะหรือการ      
ดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกาํหนด ในการนี้จะส่ังใหเพิ่มทุนหรือลดทุน
ดวยก็ได 

ในกรณีท่ีบริษทัใดไมเพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาท่ีนายทะเบียนส่ังตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาตาม
คําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนท่ีจะตองใหบริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพื่อให
บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนนิการตอไปได นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของ       
รัฐมนตรีจะส่ังใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได โดยใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว
เปนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิใหนํามาตรา ๑๒๒๐ 
มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณีมาใชบังคับ 

มาตรา ๕๔ เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือการ 
ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน หรือ
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของ          
นายทะเบียนตามมาตรา ๕๓ นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนส่ังถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทนัน้แตงต้ังบุคคล
อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งเดอืนนับแตวัน
ถอดถอน 

ในกรณีท่ีบริษทัใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง
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บุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มี
อํานาจส่ังถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไปดํารงตําแหนง
เปนเวลาไมเกนิสามป และมิใหนําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใชบังคับ 

ใหผูซ่ึงนายทะเบียนแตงต้ังตามวรรคสามไดรับคาตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทนั้น และในระหวางเวลาท่ีบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือ
หุนของบริษัทจะมีมติเพกิถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังของนายทะเบียนมิได 

บุคคลซ่ึงถูกถอดถอนตามคําส่ังของนายทะเบียนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการ
ใด ๆ ในบริษทันั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม 

ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนท่ีใหถอดถอนหรือแตงต้ังตามมาตราน้ีเปนมติของ
ท่ีประชุมผูถือหุน 

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แลว แต
ฐานะการเงินและการดําเนนิงานของบริษัทก็ยังไมดีข้ึน รัฐมนตรีจะส่ังใหมีการควบคุมบริษัทนั้น 
หรือจะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นเสียก็ได 

มาตรา ๕๖ เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยังบริษัท 
และใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผย ณ สํานกังานของบริษทันั้น กับท้ังประกาศในราชกิจจานเุบกษา
และหนงัสือพิมพรายวนัท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีสํานักงานใหญของบริษัทต้ังอยูอยางนอยสอง
ฉบับ 

มาตรา ๕๗ เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ใหรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุม
บริษัทนั้นประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน 
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดําเนนิกิจการของบริษัทนั้นไดทุกประการและใหประธาน
กรรมการเปนผูแทนของบริษัทนั้น  ท้ังนี้ มิใหนําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใชบังคับ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการ
คนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการ พนักงานและลูกจางของบริษัทท่ี
ถูกควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ของบริษัทได 

การตั้งคณะกรรมการและการแตงต้ังกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธาน
กรรมการใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา ๕๘  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด หามมิใหกรรมการและพนกังานของบริษทั
ดําเนินกิจการของบริษัทนั้น เวนแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมบริษัท 

มาตรา ๕๙ เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ใหกรรมการ พนกังานและลูกจางของ
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บริษัทนั้นจดัการตามควร เพือ่ปกปองรักษาทรัพยสินและประโยชนของบริษัทไว และรีบรายงาน 
กิจการและมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา และส่ิงอ่ืนอันเกีย่วกับกิจการและ
ทรัพยสินของบริษัทใหแกคณะกรรมการควบคุมบริษัทนัน้โดยมิชักชา 

มาตรา ๖๐  คณะกรรมการควบคุมบริษัทมีอํานาจส่ังใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา 
หรือใหแสดง หรือสงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอ่ืนอันเกีย่วกับกิจการและทรัพยสิน
ของบริษัทท่ีถูกควบคุม 

มาตรา ๖๑  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทท่ีถูกควบคุมจะดําเนิน
กิจการของตนเองตอไปได ใหรายงานตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีคําส่ังใหเลิกการ
ควบคุมเสียก็ได เม่ือรัฐมนตรีมีคําส่ังเชนวานั้น ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยังบริษัทและให
ประกาศคําส่ังในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวนัท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีสํานักงาน
ใหญของบริษทัต้ังอยูอยางนอยสองฉบับ 

มาตรา ๖๒  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทท่ีถูกควบคุมไมอาจ
ดําเนินกิจการตอไปได และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา 
๖๔ ใหรายงานตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเหน็วามีเหตุอันสมควรจะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิประกันชีวิตของบริษัทนั้นเสียตามมาตรา ๖๔ ก็ได 

มาตรา ๖๓  คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัท 
 

หมวด ๓ 
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

 

---------------------------------- 
 

มาตรา ๖๔  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
เม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท 

(๑) มีหนี้สินเกนิกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมม่ันคงอันอาจเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๒) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
กําหนด หรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
รัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในเม่ืออาจทํา
ใหเกดิความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
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(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) ประวิงการจายเงินท่ีตองใชตามกรมธรรมประกันภัย หรือประวิงการคืนเบ้ีย

ประกันภัยท่ีตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 
(๕) ถาประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอา

ประกันภัย หรือประชาชน 
มาตรา ๖๕  เม่ือบริษัทใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตให

บริษัทนั้นเลิกกันนับแตวนัท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและใหมีการชําระบัญชี ในการชําระบัญชีนั้น
ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูชําระบัญชี การใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ผูถือหุนใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของนายทะเบียน 

มาตรา ๖๖  เพือ่ประโยชนแกการชําระบัญชี ใหถือวาบริษัทซ่ึงเปนสาขาของบริษัท
ประกันชีวิตตางประเทศเปนบริษัทจํากัด  และเพื่อประโยชนแกการนี้ ใหถือวานายทะเบียนและ
กรมการประกนัภัยเปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลวแตกรณี และการเสนอรายงานตอท่ีประชุมใหญผูถือหุน ให
เสนอตอนายทะเบียน แตท้ังนี้ ไมกระทบถึงสิทธิเรียกรองใด ๆ ท่ีมีตอบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศนัน้ 

มาตรา ๖๗  ผูชําระบัญชีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๖๕ อาจไดรับเงิน
คาตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษทั 
 

หมวด ๔ 
ตัวแทนประกนัชีวิตและนายหนาประกันชีวิต 

 

----------------------------------- 
 

มาตรา ๖๘  หามมิใหผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกัน
ชีวิต เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต  ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทใด 
 
มาตรา ๖๙  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
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(๑) บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกับ

ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๕) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนนายหนาประกนัชีวิต 
(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวติหรือใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๘) ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียนประกาศ

กําหนดหรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียนประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๗๐  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตของ
บริษัทใด ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษทันั้นตอนายทะเบียน พรอม
ดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิต 

เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึงเปนท่ีพอใจแลว ใหออก
ใบอนุญาตใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวติของบริษัทท่ีแสดงความตองการ เม่ือไดออกใบอนุญาต
แลวใหแจงใหบริษัททราบ 

ผูท่ีเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว อาจขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนอีกได  คําขอรับใบอนุญาตเชนวานี้ ผูขอตองยื่นหนังสือแสดงความ
ยินยอมของบริษัทท่ีผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูแลวพรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของ
บริษัทใหมท่ีตองมีขอความแสดงไวดวยวาบริษัทใหมนัน้ไดทราบแลววาผูขอเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษทัใดอยูแลว เม่ือนายทะเบียนไดออกใบอนญุาตแลวใหแจงบริษัทท่ีเกีย่วของทราบ 

หนังสือแสดงความตองการตามวรรคหน่ึงและหนงัสือแสดงความยินยอมตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

มาตรา ๗๑  ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทได
เม่ือไดรับมอบอํานาจเปนหนงัสือจากบริษทั 

ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการรับเงิน อาจรับเบ้ียประกนัภยัในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจาก
บริษัท 
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หนังสือมอบอํานาจของบริษทัตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษทั แมมิไดทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดก็ไมเปน

เหตุใหเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกเพราะเหตุท่ีมิไดทําตามแบบท่ีกําหนดนัน้ 
มาตรา ๗๒  บุคคลธรรมดาซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตได 

ตองไมเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทใด  
และใหนําความในมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใชบังคับโดยอนโุลม 

นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตไดเม่ือ 
(๑) นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
(๒) กิจการดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 
(๓) นิติบุคคลนั้นมีพนกังานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และ 
(๔) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกนัชีวิตใน

ระยะเวลาสามปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 
มาตรา ๗๓  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๒ประสงค

จะเปนนายหนาประกันชีวิต ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน 
การออกใบอนญุาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวติ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนด 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตราน้ี ใหทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 
มาตรา ๗๔  นายหนาประกนัชีวิตตองมีสํานักงานตามท่ีระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต ในกรณียายสํานักงาน ตองแจงตอนายทะเบียนเปนหนังสือ
ภายในหาวันนบัแตวันท่ียาย 

มาตรา ๗๕  ใหนายหนาประกันชีวิตจดัทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
เกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 

เม่ือมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหน่ึงให
นายหนาประกันชีวิตลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเชนวานัน้
ภายในเจด็วนันับแตวนัท่ีมีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

มาตรา ๗๖  ใหนายหนาประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และ
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เอกสารเกี่ยวกบัธุรกิจของตนรวมท้ังเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไวท่ี
สํานักงานของตนไมนอยกวาหาปนับแตวนัลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชี
นั้น 

 
มาตรา ๗๗  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันชีวิตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวนัท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตอ
อายุใบอนุญาต  ใหยืน่คําขอตออายุใบอนญุาตตอนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดภายใน
กําหนดสองเดอืนกอนใบอนญุาตส้ินอายุ 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกัน
แลวและไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอไป ใหใบอนุญาตท่ีออกใหในคราวตอไปนัน้มีอายุหาป 

มาตรา ๗๘  นายหนาประกนัชีวิตผูใด ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ ผูจัดการ 
พนักงานหรือลูกจางในบริษทัใด ใหใบอนญุาตเปนนายหนาประกันชีวิตของผูนั้นส้ินสุดลง 

มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีบริษทัไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนัน้แลวก็ดี หรือไดสงมอบแกนายหนาประกันชีวิตเพือ่
สงมอบแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภยันั้นก็ดี ใหสันนิษฐานไวกอน
วาผูเอาประกนัภัยรายนัน้ไดชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทแลว 

มาตรา ๘๐  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหนาประกันชีวิต 
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกใหนายหนาประกันชีวิตมาใหถอยคําหรือส่ังใหสง
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ หรือใหสงรายงานตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
กําหนดเพ่ือตรวจสอบหรือจะเขาไปในสํานักงานของบุคคลดังกลาวในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
และพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบดังกลาวกไ็ด ในการนี้นายหนาประกนัชีวิตตองอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๘๑  นายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหนาประกันชีวิต 

(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แลวแตกรณ ี
(๓) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกดิความเสียหายแกผูเอาประกันภยั ผูรับ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภยัหรือประชาชน 
เม่ือนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว ใหแจงคําส่ังนั้นไปยังผู
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ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๘๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี

ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๘๓  หามมิใหผูใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อให

บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตางประเทศหรือกับบุคคลใด ๆ 
นอกจากผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีนายหนาประกันชีวิตซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนใหทําการช้ีชองหรือจัดการใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ทําสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตใน
ตางประเทศ 

 
หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวติ 
 

-------------------------------- 
 

มาตรา ๘๔  ใหจัดต้ังกองทนุข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิต” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการพฒันาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและ
เสถียรภาพ 

มาตรา ๘๕  บริษัทใดไมนําเงินสงเขากองทุนใหถูกตองตามมาตรา ๕๒ ตองเสีย
เงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินท่ีไมไดนําสงดังกลาว 

มาตรา ๘๖  ใหกองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินท่ีไดรับตามมาตรา ๑๒๖ 
(๒) เงินท่ีไดรับตามมาตรา ๕๒ 
(๓) เงินเพิ่มท่ีไดรับตามมาตรา ๘๕ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูมอบให และ 
(๕) ดอกผลของกองทุน 
มาตรา ๘๗  เงินและทรัพยสินตามมาตรา ๘๖ ใหเปนของกรมการประกันภยัและ

ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๘๘  การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนใหเปนไป
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ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

------------------------------ 
 

มาตรา ๘๙  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหา มาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๗ 
วรรคส่ี มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกาํหนดตามมาตรา ๓๓ (๙) วรรคสอง หรือ
มาตรา ๓๔ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และถาเปนกรณี
กระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๐  บริษัทใดไมตรวจสอบทะเบียนผูถือหุน หรือไมแจงผูถือหุนอันเปน
การไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทในกรณีท่ีเปน
การกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาปหรือ
ปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไมเกนิวนัละสองหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไมวางเงินสํารอง
ประกันภัยตามมาตรา ๒๔ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณกีารกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกิน
วันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
มาตรา ๙๕  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทาย

กรมธรรมประกันภยัโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบ้ียประกนัภัยโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ 
หรือฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๙๖  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืน
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บาท 
มาตรา ๙๗  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 
มาตรา ๙๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๙๙  บริษัทใดไมยอมใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไมยอมคัด
สําเนารายการใหตามท่ีผูมีสวนไดเสียรองขอตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 

มาตรา ๑๐๐  บริษัทใดจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตอง
บอกใหแจงในการยื่นรายการหรือใหคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืน
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๐๑  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘  หรือฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงส่ังตามมาตรา ๔๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่น
บาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๒  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๐๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๖  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมไดรับมอบ
อํานาจเปนหนงัสือจากบริษทัตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกนั
ชีวิต หรือพนกังานของบริษทัผูใดรับเบ้ียประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐๗  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมมีสํานักงานตามท่ีระบุไวในคําขอรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต หรือตามท่ีไดแจงการยายสํานักงานไวตอนายทะเบียนตาม
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มาตรา ๗๔  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึง่หม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๐๘  นายหนาประกันชีวิตผูใดยายสํานักงานโดยไมแจงตอนายทะเบียน

ตามมาตรา ๗๔  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๐๙  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 

หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกนิวนัละสองพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๑๑๐  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๑๑  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังเรียกตามมาตรา ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   มาตรา ๑๑๔  ในกรณีท่ีบริษทัใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๖ หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตองบอกให
แจงหรือใหทําคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ
บริษัทนั้น ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึง่ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวน
แตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี ้

(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในบริษัท
กระทําความผิดเกี่ยวกบัทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ 
ของลักษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แหง
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา ๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) ในการสอบบัญชีของบริษัท ผูสอบบัญชีผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ 
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แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกีย่วกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
(๓) ผูใดเปนผูใชใหกระทําความผิดหรือเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม 

(๑) หรือ (๒) 
ใหถือวากรมการประกันภัยเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 
ในความผิดตามมาตราน้ี เม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนกังานอัยการมี

อํานาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแทนผูไดรับความเสียหาย
ดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงท่ีเกีย่วเนื่องกับคดอีาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนโุลม 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติไว
ในมาตรา ๑๑๕ และกรมการประกันภัยเหน็วาหากปลอยเน่ินชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชนใหกรมการประกนัภัยมีอํานาจส่ังยึดหรืออายดัทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสินซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้น แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกนิกวาหก
เดือนไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลใหคําส่ังยดึหรืออายัดดังกลาวคงมีผลตอไปจนกวา
ศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน ในกรณีมีเหตจุําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหกเดือน ศาลท่ีมีเขตอํานาจ
จะส่ังขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของกรมการประกันภัยก็ได 

ใหกรมการประกันภัยมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการประกันภัย 
เปนผูดําเนนิการยึดหรืออายดัทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เม่ือกรมการประกันภัยรองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออก
นอกราชอาณาจักรไวกอนได ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน เม่ืออธิบดีกรมการประกันภัย
หรือบุคคลท่ีอธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายแจงใหอธิบดีกรมตํารวจทราบ ใหอธิบดีกรม
ตํารวจมีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการช่ัวคราวไดเปนเวลาไม
เกินสิบหาวันจนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ผูใดฝาฝนคําส่ังของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจทีส่ั่งตามวรรคส่ีตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 
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มาตรา ๑๑๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเวนมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๖ ให
คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหน่ึง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง
ตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด  และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนัน้เปนอันเลิกกัน 

 
บทเฉพาะกาล 

 

------------------------- 
 

มาตรา ๑๑๘  ใหถือวาบรรดาบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนบริษัทท่ีไดรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยู
กอนหรือในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทท่ีไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกาํหนดไวในการอนุญาต 

มาตรา ๑๑๙  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดไดออกหุนไวแลวโดยไมเปนไป
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษัทนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๙ แหง  
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๒๐  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดมีผูถือหุนหรือกรรมการที่เปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทยตํ่ากวาอัตราท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ใหคงมีผูถือหุน
หรือกรรมการที่เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยในอัตราท่ีเปนอยูไดตอไป 

มาตรา ๑๒๑   ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ท่ีมีสํานักงานแยกออกจากสํานกังาน
ใหญและประกอบการใด ๆ เพื่อประโยชนของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ยื่นขอรับอนุญาตเปนสาขา
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือเลิกสํานักงานนัน้เสีย ท้ังนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และภายในระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๘ ฝาฝนมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๒๒  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ วางหลักทรัพยประกันใหถูกตองตาม
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวนัท่ีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๒๓  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ จดัใหมีการดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนให
ถูกตองตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๔  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

แกบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และตองจําหนายไปตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาปนับแตวันท่ีเลิกใชหรือ
วันท่ีไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้น แลวแตกรณี เวนแตอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ 
ไดมาหรือมีอยูกอนวนัท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 

มาตรา ๑๒๕  มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
แกผูท่ีเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๘ อยูแลวโดยชอบกอนหรือในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๒๖  เงินท่ีผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
หรือทายาทของผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงสิทธิเรียกรองเงินนั้นขาด
อายุความแลวและอยูในครอบครองของบริษัทในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัท
ตรวจสอบและนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในสามเดือนนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และใหนําความในมาตรา ๘๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๗  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยอยูแลวกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหบริษัทนั้นประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัตามใบอนุญาตนัน้ตอไปไดภายใตเง่ือนไข
ดังนี ้

(๑) หลักทรัพยประกันท่ีบริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนและเงนิกองทุนท่ีบริษัท
ดํารงไวตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตองเปนหลักทรัพย
ประกันและเงินกองทุนตางหากจากหลักทรัพยประกันและเงินกองทุนท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ตอง
วางและดํารงไวตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(๒) ตองแยกรายรับและรายจายของธุรกิจประกันวินาศภัยออกเปนสวนหนึ่ง
ตางหากจากรายรับและรายจายของธุรกิจประกันชีวิต 

(๓) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ นั้นดวย 

ใหบริษัทตามวรรคหน่ึง จดัต้ังบริษัทข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย โดยรับโอนบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน ความ
รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดท้ังพนักงานและลูกจางในสวนของธุรกิจประกันวินาศ
ภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ เปนของบริษัทท่ีตั้งข้ึนใหมนั้นใหแลวเสร็จภายในแปดปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมจัดต้ังบริษัทข้ึนใหมเพือ่ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวหรือปฏิบัติฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท
ตามมาตรา ๑๑๘ นั้นเปนอันส้ินอายุ 

มาตรา ๑๒๘  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันจําเปน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดเม่ือ
บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ รองขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเปนใหปรากฏ แตระยะเวลาท่ีขยายให
ดังกลาวตองไมเกินสองปนบัแตวันครบกาํหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ 
มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

มาตรา ๑๒๙  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนผูไดรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณ ี

มาตรา ๑๓๐  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกันแจงการเลิก
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกนัชีวิตอยางใดอยางหนึ่งตอนายทะเบียน   
ภายในสองเดือนนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือพนระยะดังกลาวหากผูใดมิได    
แจงการบอกเลิกการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวติอยางใดอยางหน่ึงตอ        
นายทะเบียน ใหถือวาใบอนญุาตเปนนายหนาประกันชีวิตของผูนั้นส้ินสุดลงต้ังแตวันส้ินระยะ  
เวลาใหแจงการบอกเลิกดังกลาว 

มาตรา ๑๓๑  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนญุาตท่ีออก
หรือกําหนดซ่ึงใชบังคับอยูกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่อนไขท่ีออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         อานันท ปนยารชุน 
            นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 

--------------------------- 
 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๔) การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา ๕,๐๐๐  บาท 
(๕) คาสมัครสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาต 

เปนตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต ๒๐๐  บาท 
(๖) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ๔๐๐  บาท 
(๗) ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๘) ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชีวิต ๔๐๐  บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนดิ ๒๐๐  บาท 
(๑๐) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ 

ประกันชีวิต ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๑๑) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

ประเภท ๑ ป ๒๐๐ บาท 
(๑๒) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

ประเภท ๕ ป ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๓) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 

ประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป ๖,๐๐๐  บาท 
(๑๔) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 

ประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป ๓๐,๐๐๐  บาท 
(๑๕) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 

เปนนายหนาประกันชีวิต  ประเภท ๑ ป   ๒๐๐  บาท 
(๑๖) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 

เปนนายหนาประกันชีวิต  ประเภท ๕ ป ๑,๐๐๐  บาท 
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(๑๗) การขอตรวจดูเอกสาร คร้ังละ ๕๐  บาท 
(๑๘) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หนาละ ๕๐   บาท 
(๑๙) คําขอรับความเหน็ชอบในแบบและขอความแหง 

กรมธรรมประกันภยั เอกสารประกอบหรือแนบทาย 
กรมธรรมประกันภยั แบบละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๒๐) คําขอรับความเหน็ชอบการกําหนด 
อัตราเบ้ียประกันภยั แบบละ ๑,๐๐๐  บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิตฉบับปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับ
กาลสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําลังขยายตัวในปจจุบันและใน
อนาคต ประกอบกับไดมีการเปล่ียนฐานะของสํานักงานประกันภัยเปนกรมการประกันภยั  ดังนั้น 
เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกีย่วกับการ
ดําเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิตใหมีความคลองตัวและสามารถอํานวยประโยชนแกผูเอา  
ประกันภัยเพิ่มข้ึน  ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของนายทะเบียนและพนกังาน
เจาหนาท่ีเสียใหม เพื่อใหสามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันชีวิตใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
ประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบัุน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกนัวินาศภัย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันวนิาศภยั พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒ [๑ ]พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันวนิาศภยั พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วินาศภยั” หมายความวา ความเสียหายอยางใด ๆ บรรดาท่ีจะพึงประมาณเปนเงิน

ได และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน หรือรายไดดวย 

                                                 

๑ รก. ๒๕๓๕/๔๖/๓๓/๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ 
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“บริษัท” หมายความวา บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัท
ประกันวินาศภัยตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัยในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

“สํานักงานใหญ” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวย 

“การประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัย” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจ
ประกันตอดวย 

“เงินกองทุน” หมายความวา ทรัพยสินสวนท่ีเกินกวาหนีสิ้นของบริษัทตามราคา
ประเมินทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทท่ีประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ตัวแทนประกันวนิาศภยั” หมายความวา ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวน
ใหบุคคลทําสัญญาประกันภยักับบริษัท 

“นายหนาประกันวนิาศภยั” หมายความวา ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญา
ประกันภัยกับบริษัท โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพฒันาธุรกิจประกันวินาศภัย 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมการ

ประกันภัยมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ

ใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราในบัญชี
ทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กับออกประกาศ
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 
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หมวด ๑ 
บริษัท 

   
 
มาตรา ๖  ภายใตบังคับมาตรา ๗ การประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัจะกระทําได

เม่ือไดจัดต้ังข้ึนในรูปบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ตามกฎหมายวาดวยบรษิัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การจัดต้ังบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดตามวรรคหน่ึงตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการนีจ้ะกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัตกิอนใหความ
เห็นชอบกไ็ด 

เม่ือไดจดทะเบียนเปนบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดและไดวางหลักทรัพย
ประกันตามมาตรา ๑๙ กับท้ังไดดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แลว จึงใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด แตท้ังนี้ 
ตองไมเกินหกเดือนนับแตวนัท่ีไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดแลว 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัยและการออกใบอนญุาต
ประกอบธุรกจิประกันวินาศภัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๗  บริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะต้ังสาขาของบริษัทเพื่อประกอบ

ธุรกิจประกันวนิาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ในการนี้ รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัยและการออกใบอนญุาต
ประกอบธุรกจิประกันวินาศภัยโดยต้ังเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนดิ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด จาํนวนทรัพยสินท่ีรัฐมนตรีกาํหนดตองไมต่ํากวาจํานวนเงินกองทุนท่ี
บริษัทตองดํารงตามมาตรา ๒๗ 
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รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงก็ตอเม่ือบริษัทไดวาง
หลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙  และดํารงไวซ่ึงทรัพยสินในประเทศไทยตามวรรคสามแลว 

บริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะเปดสาขา ณ ท่ีใด ๆ   
มิได 

สาขาใหหมายความรวมถึงสํานักงานท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไม
วาจะเรียกช่ืออยางใด และไดรับเงินคาใชจายจากบรษิัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  แต
ท้ังนี้ ไมรวมถึงสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหใชเปนท่ีตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล 
สถานท่ีเก็บเอกสาร และสถานท่ีฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับกิจการของบริษัท 

 
มาตรา ๘  หุนของบริษัทจะตองเปนหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือ มีมูลคาของหุนไม

เกินหุนละหนึง่รอยบาท  และขอบังคับของบริษัทตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุน 
 
มาตรา ๙  บริษัทตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในส่ี

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวา
สามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวน

หุนหรือบุคคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา ๙ และไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ บุคคลนั้นจะยก
เอาการถือหุนในสวนท่ีเกินจํานวนท่ีถือไวข้ึนใชยันตอบริษัทนั้นมิได  และบริษัทจะจายเงินปนผล
หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถือ
หุนตามจํานวนหุนสวนท่ีเกนิมิได 

 
มาตรา ๑๑  เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหบริษัท

ตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนไมนอยกวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนทุกคราว  และแจงผลการ
ตรวจสอบตอนายทะเบียนตามรายการและภายในเวลาท่ีนายทะเบียนกาํหนดในกรณท่ีีพบวามี
จํานวนหุนท่ีผูถือหุนถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๙ ใหบริษัทแจงใหผูนั้นทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีตรวจพบ  และใหผูนั้นดาํเนินการแกไขภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับแจง 

 
มาตรา ๑๒  บทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มิใหนํา มาใช

บังคับแกบริษทัท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันวนิาศภยัตางประเทศตามมาตรา ๗ 
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มาตรา ๑๓  บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะควบกับ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนมิได  เวนแตจะควบกับบริษัทท่ีไดรับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจประกันวนิาศภัยดวยกนั 

การควบบริษทัตามวรรคหนึ่งเขากัน ใหกระทําไดเม่ือไดรับความเหน็ชอบจาก   
รัฐมนตรี ในการใหความเหน็ชอบรัฐมนตรีจะกําหนดเงือ่นไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบกไ็ด 

เม่ือไดจดทะเบียนควบบริษทัเขากันตามกฎหมายแลว บริษัทใหมท่ีควบเขากันตอง
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยตามมาตรา ๖ ภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
แตตองไมเกนิสามเดือนนับแตวันจดทะเบียนบริษัทใหมท่ีควบเขากันนัน้ ในระหวางขอรับ
ใบอนุญาต ใหประกอบธุรกจิประกันวินาศภัยไปพลางไดตามใบอนุญาตเดิม หากไมขอรับ
ใบอนุญาตภายในกําหนดดังกลาว  หรือควบบริษัทเขากนัโดยฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิประกันวินาศภัยเดิมท่ีออกใหแกบริษัทกอนควบเขากนันั้นเปนอันส้ินอายุ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัย 

บริษัทตองเสียคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยทุกป  เวนแตปท่ีออก
ใบอนุญาต 

บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมภายในสามเดือนนับแตวนัส้ินปปฏิทิน ให
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นส้ินอายุ 

 
มาตรา ๑๕  เพือ่ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันวนิาศภัยของบริษัทใดส้ินอายุ ใหถือวาบริษทันั้นถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวนิาศภัย 

 
มาตรา ๑๖  บริษัทตามมาตรา ๖ ท่ีจะเปดสาขาหรือยายท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือ

สํานักงานสาขา ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๗ วรรคหก มาใช
บังคับโดยอนโุลม 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันภยักับ

บุคคลใด ๆ เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

DPU



 148 

มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดใชช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจวา “ประกันวนิาศภัย” 
หรือคําอ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกนั นอกจากบุคคลดังตอไปนี ้

(๑) บริษัท 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนบริษทัหรือสมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปน

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
(๓) สมาคมท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกัน

วินาศภัย 
(๔) สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือ   

ลูกจางของบริษัท 
(๕) ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยท่ีใชเพื่อเปนคําแสดง

ช่ือในธุรกิจการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของตน แลวแตกรณ ี
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยหรือสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวของกบัธุรกิจ

ประกันวินาศภัยซ่ึงใชเพื่อเปนคําแสดงช่ือของสถาบันนั้น 
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือผูมีฐานะ มีตาํแหนงหรือหนาท่ีใด ๆ 

ในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันวินาศภัย หรือสถาบันอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจประกนัวนิาศภัย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซ่ึงใชเพื่อแสดงความเปน
กรรมการ พนกังาน ลูกจาง สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหนงหรือหนาท่ีของตนในบริษัท 
สมาคม สหภาพแรงงาน หรือสถาบันดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙  บริษัทตองมีหลักทรัพยของบริษัทวางไวกับนายทะเบียนเปน

หลักทรัพยประกันตามประเภทของการประกันภัย 
การกําหนดประเภทของการประกันภัยและมูลคาของหลักทรัพยท่ีวางไวกับนาย

ทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
หลักทรัพยของบริษัทท่ีตองวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พนัธบัตรรัฐบาล

ไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได 
บริษัทอาจขอเปล่ียนแปลงหลักทรัพยประกันท่ีวางไวได  ท้ังนี้ ภายใตบังคับวรรค

สองและวรรคสาม 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาลดตํ่าลงกวาท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๙ ใหนายทะเบียนส่ังใหบริษัทนั้นนําหลักทรัพยประกัน
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มาเพิ่มจนครบจํานวนท่ีกําหนดภายในสองเดือนนับแตวนัไดรับคําส่ัง 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาเพิ่มข้ึนกวาท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๙ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังถอนหลักทรัพยประกันสวนท่ีมี
มูลคาเพิ่มข้ึนนั้นได ตามคําขอของบริษัทซ่ึงสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาท่ีเพิ่มข้ึน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีบริษทัเลิกประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัยในประเภทใดอัน 

มีผลใหหลักทรัพยประกันท่ีไดวางไวแลวมีมูลคาสูงกวามูลคาของหลักทรัพยประกนัท่ีกําหนดไว
สําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีคงดําเนินการตอไป  บริษัทมีสิทธิไดรับคืนทรัพยสินท่ี
ไดวางไวเปนหลักทรัพยประกันเฉพาะสวนท่ีเกินมูลคาของหลักทรัพยประกันท่ีกําหนดไวสําหรับ
การประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยประเภทท่ีคงดําเนินการตอไปนั้น ท้ังนี้ เม่ือบริษัทไดแสดง
หลักฐานใหเปนท่ีพอใจนายทะเบียนวา ไดปลดเปล้ืองหนี้สินและไมมีความรับผิดเหลืออยูสําหรับ
การประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยประเภทท่ีเลิกนั้นแลว 

 
มาตรา ๒๓  ใหบริษัทจัดสรรเงินสํารองดังนี้ 
(๑) เงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
(๒) เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน และ 
(๓) เงินสํารองเพ่ือการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การจัดสรรทรัพยสินไวเปนเงินสํารองตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนเงินสํารองตามวรรคหน่ึง จะเปนเงินสด หรือพันธบัตร

รัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได 
 
มาตรา ๒๔  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองตามมาตรา 

๒๓ (๑) ไวกับนายทะเบียนตามประเภทของการประกันภยั และตามอัตราหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในประกาศ 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีหลักทรัพยประกันท่ีบริษัทวางไวกับนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๙ และเงินสํารองท่ีบริษัทวางไวกบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เปนทรัพยสินท่ีการโอน
หรือการไดมาซ่ึงทรัพยสินนัน้จะตองจดทะเบียนตอพนกังานเจาหนาท่ีตามกฎหมายหรือตองกระทํา
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ตอบุคคลอ่ืนซ่ึงเกี่ยวของกับการโอนหรือการไดมาซ่ึงทรัพยสินนัน้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของนั้นทราบ และหามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของนั้นโอนหรือใหไปซ่ึงทรัพยสินนัน้ จนกวานายทะเบียนจะมีหนังสือแจงการถอนหรือการ
เปล่ียนแปลงทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๒๖  หลักทรัพยประกันท่ีบริษัทวางไวตามมาตรา ๑๙  และเงินสํารองตาม

มาตรา ๒๓ ท่ีบริษัทวางไวกบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  
ท้ังนี้ ตลอดเวลาท่ีบริษัทยังมิไดเลิกกนั 

ในกรณีท่ีบริษทัเลิกกัน ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอา
ประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงิน
สํารองตามมาตรา ๒๓ (๑) ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสิทธิไดรับชําระหนีจ้าก
ทรัพยสินดังกลาวกอนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอ่ืน 

ในกรณีท่ีบริษทัลมละลาย ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกดิจากการเอา
ประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงิน
สํารองตามมาตรา ๒๓ (๑) ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสิทธิไดรับชําระหนีจ้าก
ทรัพยสินดังกลาวอยางเดยีวกันกับเจาหนีมี้ประกันตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ทรัพยสินของบริษัทนอกจากหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงินสํารองตาม
มาตรา ๒๓ (๑) ท่ีวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจาก
การเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนอยางเดยีวกนักับผูทรงบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๒๗  บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกนั

วินาศภัยเปนจาํนวนไมนอยกวารอยละสิบของเบ้ียประกนัภัยสุทธิท่ีไดรับท้ังหมดสําหรับปปฏิทินท่ี
ลวงแลว  แตท้ังนี้ตองไมต่ํากวาสามสิบลานบาท 
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หมวด ๒ 
การควบคุมบริษัท 
    

 
มาตรา ๒๘  นอกจากการประกันวินาศภัย บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนใดได

เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการนีรั้ฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจ
นั้น ๆ ใหบริษทัปฏิบัติดวยกไ็ด 

 
มาตรา ๒๙  กรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไป

ตามแบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเหน็ชอบ  ท้ังนี้ รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบ
ทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เม่ือ
นายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 

ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ีนาย
ทะเบียนไดใหความเหน็ชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภยัมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภยั
หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
แลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีบริษทัออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียน
มิไดใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภยัจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภยันัน้ หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันภยันั้นเสียและใหบริษัทคืนเบ้ียประกนัภยั
ท้ังส้ินท่ีไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภยัจะใชสิทธิดังกลาวนีป้ระการใด 
หรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐  อัตราเบ้ียประกนัภัยท่ีบริษัทกาํหนด จะตองไดรับความเหน็ชอบจาก

นายทะเบียน 
อัตราเบ้ียประกันภยัท่ีนายทะเบียนเหน็ชอบไวแลว เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควร

หรือเม่ือบริษทัรองขอ นายทะเบียนจะส่ังใหเปล่ียนอัตรานั้นเสียใหมกไ็ด การเปล่ียนอัตราใหมไมมี
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ผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอตัราเบ้ียประกนัภัยท่ีนายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบไวกอนแลว 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
(๒) รับประกันวินาศภัยเกินกวาจํานวนดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับอนญุาตเปน

หนังสือจากนายทะเบียน 
(ก) รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัเพื่อวนิาศภัยอันเดยีวกัน

ภายในเขตท่ีนายทะเบียนกําหนด ท้ังนี้ โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสิบของ
เงินกองทุน 

(ข) รับประกันวินาศภัยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และบุคคลหรือ
ทรัพยสินท่ีอยูในยานพาหนะน้ัน และการประกันภัยคํ้าจนุเพื่อวนิาศภยัอันเดียวกนั ท้ังนี้ โดยมี
จํานวนเงินเอาประกันภัยแตละยานพาหนะเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน 

(ค) รับประกันวินาศภัยอ่ืนนอกจาก (ก) หรือ (ข) โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
รายหนึ่งเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน 

ในกรณีท่ีมีการประกันตอซ่ึงวินาศภัยตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยมีผลบังคับพรอม
กับการรับประกันวนิาศภยั มิใหนับจํานวนเงินท่ีเอาประกนัตอเขาอยูในจํานวนท่ีกําหนดตาม (ก) 
(ข) หรือ (ค) 

(๓) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 

(๔) ฝากเงินไวท่ีอ่ืนนอกจากท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
(๕) เก็บเงินสดไวท่ีอ่ืนนอกจากเก็บไวท่ีสํานักงานของบริษัท 
(๖) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา พนกังานหรือ

ลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากธุรกิจหรือการกระทําใด 
ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอ่ืนท่ีพึงจายตามปกต ิ

(๗) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกตวัแทนประกันวนิาศภัยหรือนายหนา
ประกันวินาศภัย นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จท่ีพึงจายตามปกต ิ

(๘) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคานายหนาหรือ
คาตอบแทนสําหรับงานท่ีจะทําใหแกบริษทั 

(๙) จายบําเหน็จใหแกบุคคลท่ีชวยใหมีการทําสัญญาประกันภยั ซ่ึงมิใชตัวแทน
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ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของบริษทั 
(๑๐) ซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพย  เวนแต 
(ก) เพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพื่อสวัสดกิารของ

พนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร 
(ข) เพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๒๘ 
(ค) เปนอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้หรือจากการบังคับ

จํานอง 
การซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพยตาม (ก) หรือ (ข) หรือการไดอสังหาริมทรัพย

มาจากการรับชําระหนี้ตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากนายทะเบียน ในการอนุญาตนาย
ทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 

(๑๑) ใหประโยชนเปนพิเศษแกผูเอาประกนัภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

(๑๒) รับชําระเบ้ียประกันภยัจากผูเอาประกนัภัยลดลงตํ่ากวาจํานวนท่ีตองชําระ 
(๑๓) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันวนิาศภยั นายหนา

ประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหนาท่ีเกีย่วกับการรับเงินเปนผูรับชําระเบ้ียประกันภยั 
(๑๔) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน

บริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือช่ือของผูจัดการ
สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศ
ภัยและไมไดประทับตราของบริษัทนั้นดวย ถามี 

(๑๕) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกนิความจริงเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกนั
วินาศภัยของบริษัท 

(๑๖) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทไป
ชักชวนช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ท้ังนี้ เวนแตเปนการกระทําของ
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจางของบริษัทซ่ึงกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๗) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคารวมกันสูง
กวาท่ีนายทะเบียนกําหนดแกกรรมการ หรือซ้ือทรัพยสินจากกรรมการ ท้ังนี้ เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๓๒  คําส่ังของนายทะเบียนท่ีไมอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๒) ใหอุทธรณตอ
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รัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับแตวนัทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
มาตรา ๓๓  บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนของบริษัทตามมาตรา 

๓๑ (๑๐) ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือ

สําหรับใชเพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือเพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอ่ืนตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดงักลาวแลว ใหจําหนาย
ภายในเกาปนบัแตวันท่ีเลิกใช 

(๒) อสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือจากการบังคับจํานอง
ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ค) ใหจําหนายภายในเกาปนับแตวนัท่ีไดมา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข) 

กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) นายทะเบียนอาจขยายใหอีกไดไม
เกินสามป เม่ือบริษัทรองขอกอนส้ินระยะเวลานั้นโดยมีเหตุผลอันสมควร ในการอนญุาตนาย
ทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหปฏิบัตไิวดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือ

ทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท 
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ท่ีกระทําโดยทุจริต 
(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทใน

ชวงเวลาที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต 

(๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอ่ืนท่ี
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัย เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการของบริษัทตามมาตรา ๕๓ 

(๖) เปนขาราชการการเมือง 
(๗) เปนขาราชการซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เวนแตเปนกรณีของ

บริษัทท่ีเปนรัฐวิสาหกจิ หรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของ
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บริษัทหรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๓๕  หามมิใหบริษัทแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลใดนอกจากกรรมการ 

พนักงาน หรือลูกจางของบริษัททําการรับประกันวินาศภัย รับเบ้ียประกันภยั และชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยไมวาบางสวนหรือท้ังหมดนอกจากการประกันตอ 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหบริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืน

เบ้ียประกันภยัท่ีตองจายหรือคืนแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือ
จายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทท่ีจะถือวาเปนการฝาฝนตามวรรคหน่ึง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมี

อํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติการใด ๆ ในเร่ืองตอไปนี้ได 
(๑) การเก็บเบ้ียประกนัภยั 
(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 
(๓) การประกนัตอ 
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย 
(๕) การจัดสรรเงินสํารองเพ่ือการเส่ียงภยัไวเปนประเภท ๆ 
(๖) อัตราคาจางหรือบําเหนจ็สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกัน

วินาศภัยตามประเภทของการประกันวินาศภัย 
(๗) แบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาท่ีใช และขอความของหนังสือมอบอํานาจของ

บริษัท รวมท้ังเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
 
มาตรา ๓๘  ในการติดตอกบัประชาชน บริษัทตองเปดทําการตามวันและเวลาท่ี

นายทะเบียนประกาศกําหนด แตท้ังนี้ บริษทัจะเปดทําการเกินกวาท่ีกําหนดก็ได 
 
มาตรา ๓๙  เพือ่ประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เม่ือบริษทัทําสัญญา

ประกันอัคคีภยัรายใด ใหบริษัทยื่นรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบท่ีนายทะเบียน
กําหนดตอพนกังานเจาหนาท่ีภายในเจด็วนันับแตวันท่ีไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
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มาตรา ๔๐  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับรายการตามมาตรา ๓๙ และเหน็สมควร

จะกระทําการตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ก็ใหกระทําได  ในการนี้ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและ
พระอาทิตยตกไดตามท่ีเหน็สมควร และใหมีอํานาจตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมท้ังหลักฐานใด 
ๆ เพื่อประโยชนแกการท่ีจะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนัน้ 

ผูเอาประกันภยัหรือผูท่ีเกีย่วของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาท่ีผูตรวจสอบตามวรรคหน่ึง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูท่ีเกีย่วของไมใหความสะดวกตามวรรคสองจนเปนเหตุให
ไมสามารถทําการตรวจสอบได ใหพนกังานเจาหนาท่ีรายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณี
เชนวานี้ เม่ือนายทะเบียนเหน็สมควร นายทะเบียนจะมีคําส่ังใหสัญญาประกันอัคคีภยัรายนัน้เปน
อันระงับส้ินไปก็ได คําส่ังของนายทะเบียนใหกําหนดวนัท่ีใหสัญญาประกันอัคคีภยัระงับส้ินไป ซ่ึง
ตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําส่ัง และใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยงั
บริษัทและผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําส่ังเชนวานีใ้หสัญญาประกันอัคคีภยัราย
นั้นระงับส้ินไปในวนัท่ีนายทะเบียนกําหนดนั้น 

ในกรณีท่ีสัญญาประกันอัคคีภัยระงับส้ินไปตามวรรคสาม ในสวนท่ีเกี่ยวกับนิติ
สัมพันธระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวาการระงับส้ินไปแหงสัญญาประกัน
อัคคีภัยนัน้ไดระงับส้ินไปเพราะผูเอาประกนัภัยบอกเลิกสัญญา 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีปรากฏแกพนกังานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบตามมาตรา 

๓๙ วา ทรัพยสินที่เอาประกนัภัยมีราคาตํ่ากวาจํานวนเงินท่ีเอาประกนัภัยมากถึงขนาดท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีเห็นวาตํ่าเกนิสมควร ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน
ภายในเจด็วนันับแตวนัท่ีปรากฏผลการตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ถานายทะเบียนเหน็เปนการสมควร 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยลงเทาท่ีนายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังบริษัทและผูเอาประกนัภัยภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีไดรับรายงานจากพนักงาน
เจาหนาท่ี  แตจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคาทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย
ตามท่ีปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๔๒  เม่ือไดมีคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ แลว 
(๑) ผูเอาประกนัภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภยัรายนั้นเสียไดภายในสาม
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วันนับแตวนัท่ีไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน และเม่ือไดบอกเลิกแลวใหบริษัทคืนเบ้ียประกนัภยั
ใหแกผูเอาประกันภัยตามสวนเฉล่ียของระยะเวลาท่ีเอาประกันภัยนั้น 

(๒) ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (๑) ใหถือวาการ
ประกันภัยรายนั้น มีจํานวนเงินท่ีเอาประกนัภัยตามท่ีนายทะเบียนไดมีคําส่ังใหลดลงแลวนั้น ท้ังนี้ 
นบัแตวนัท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังและใหบริษัทกําหนดเบ้ียประกนัภยัสําหรับระยะเวลาท่ีเหลืออยูตาม
จํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยเทาท่ีไดลดลงแลวนั้น และใหคืนเบ้ียประกันภัยสวนท่ีเกนิใหแกผูเอา
ประกันภัยภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําส่ัง 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีวินาศภัยเกิดแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภยัและพนกังาน

สอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรสงสัยวาวนิาศภยั
นั้นเกดิข้ึนดวยความทุจริตของผูเอาประกนัภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภยั ให
พนักงานสอบสวนแจงเหตุท่ีสงสัยนั้นไปยงันายทะเบียน ในกรณีเชนนีใ้หนายทะเบียนมีอํานาจออก
คําส่ังไปยังบริษัทใหงดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยรายท่ีสงสัยนั้นไว เม่ือเหตุอัน
ควรสงสัยนั้นหมดไปแลว ใหนายทะเบียนถอนคําส่ังนั้นเสีย และแจงการถอนคําส่ังนั้นไปยังบริษัท
และผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนออกคําส่ังใหงดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง ใหถือ
วาสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนระงับอยูนับแตวันท่ีนายทะเบียนออกคําส่ังจนถึงวันถอนคําส่ัง
นั้น 

 
มาตรา ๔๔  ใหบริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
เม่ือมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัท ใหบริษัทลงรายการที่เกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  
ท้ังนี้ ไมชากวาเจ็ดวนันับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองลงรายการนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ใหบริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๔ ไวท่ี

สํานักงานของบริษัทไมนอยกวาสิบปนับแตวันท่ีลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุด
บัญชีนั้น หรือนับแตวนัท่ีบริษัทพนจากความรับผิดตามรายการท่ีมีความรับผิดหลังสุด ท้ังนี้ แลวแต
อยางใดจะยาวกวา 
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มาตรา ๔๖  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๔ เฉพาะ

รายการท่ีตนเกี่ยวของหรือจะขอใหบริษัทคัดสําเนารายการดังกลาวโดยรับรองวาถูกตองดวยก็ได
ท้ังนี้ ตองเสียคาบริการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  บริษัทตองจัดสงรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของ

บริษัทสําหรับรอบปปฏิทินท่ีลวงแลวตอนายทะเบียน ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด
ภายในหาเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 

สําหรับบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตอง สงรายงาน
ประจําปของบริษัทประกันวนิาศภัยตางประเทศท่ีตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนบัแตวันส้ินป
บัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศน้ัน 

รายงานประจําปตามมาตราน้ี ตองมีการรับรองโดยผูสอบบัญชีดวย 
 
มาตรา ๔๘  ถาปรากฏวารายงานประจําปท่ีบริษัทสงตามมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึงไม

ถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองหรือครบถวนบริบูรณภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีท่ีบริษทัไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหน่ึง ใหถือวาบริษัทมิไดสงรายงาน
ประจําปตามมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๔๙  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใด ๆ ตาม

ระยะเวลาหรือเปนคร้ังคราว ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนดก็ได  และนายทะเบียนจะ
ใหทําคําช้ีแจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

รายงานหรือเอกสารท่ียื่นหรือแสดงหรือทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความตาม
วรรคหนึ่ง บริษัทตองทําใหครบถวนตรงตอความเปนจริง 

 
มาตรา ๕๐  ใหบริษัทประกาศรายการยอตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดแสดง

สินทรัพยและหนี้สินท่ีมีอยูในวันส้ินปปฏิทินภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีสงรายงานประจําปตาม
มาตรา ๔๗ ในหนังสือพิมพรายวนัท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีสํานักงานใหญของบริษัทต้ังอยูอยาง
นอยหนึ่งฉบับ มีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน และใหปดประกาศไวในท่ีท่ีเปดเผย ณ สํานักงาน
ใหญและสํานกังานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย 
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มาตรา ๕๑  ใหนายทะเบียนและพนกังานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจสอบกิจการและ

ฐานะการเงินของบริษัท และเพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียนและพนกังานเจาหนาท่ี
มีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาทําการเพ่ือทราบขอเท็จจริง ใน
การนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ จากกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทและสอบถามบุคคลดังกลาวได 

(๒) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืนอันเกีย่วกับกิจการ สินทรัพยและหนี้สิน
ของบริษัท เพือ่ตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการหรือในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

(๓) ส่ังใหบริษัทหรือผูท่ีเกีย่วของกับธุรกจิของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐาน   
อ่ืน ๆ 

(๔) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๑) หรือ (๓) มาใหถอยคําหรือจะส่ังใหบุคคลดังกลาว
ยื่นคําช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงตามท่ีตองการก็ได 

ในการปฏิบัตหินาท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึงใหผูท่ี
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวา บริษัทใดมีฐานะหรือการ

ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน    
นายทะเบียนดวยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหบริษัทนัน้แกไขฐานะหรือการ
ดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกาํหนด  ในการนี้จะส่ังใหเพิ่มทุนหรือลดทุน
หรือ  จะส่ังใหบริษัทหยดุรับประกันวินาศภัยเปนการช่ัวคราวดวยก็ได 

ในกรณีท่ีบริษทัใดไมเพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาท่ีนายทะเบียนส่ังตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาตาม
คําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนท่ีจะตองใหบริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุน เพื่อให
บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนนิการตอไปได นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีจะส่ังใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ไดโดยใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว
เปนมติท่ีประชุมผูถือหุน 
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ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  มิใหนํามาตรา ๑๒๒๐ 

มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากดั 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณีมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวา บริษัทใดมีฐานะหรือการ

ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชนหรือ
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหบริษทันั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนส่ังถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทนัน้แตงต้ังบุคคล
อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งเดอืนนับแตวัน
ถอดถอน 

ในกรณีท่ีบริษทัใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง
บุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมี
อํานาจส่ังถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไปดํารงตําแหนง
เปนเวลาไมเกนิสามป และมิใหนําความในมาตรา ๓๔ (๔) มาใชบังคับ 

ใหผูซ่ึงนายทะเบียนแตงต้ังตามวรรคสามไดรับคาตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทนั้น และในระหวางเวลาท่ีบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยูผูถือ
หุนของบริษัทจะมีมติเพกิถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังของนายทะเบียนมิได 

บุคคลซ่ึงถูกถอดถอนตามคําส่ังของนายทะเบียนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการ
ใด ๆ ในบริษทันั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม 

ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนท่ีใหถอดถอนหรือแตงต้ังตามมาตราน้ีเปนมติของ
ท่ีประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังใหบริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเปน

การชั่วคราวตามมาตรา ๕๒ หามมิใหกรรมการ พนักงาน และลูกจางของบริษัทส่ังจายเงินของ
บริษัท หรือทําการเคล่ือนยายหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท เวนแตเปนการจายเงินเดือนหรือ
คาจางแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามปกติ  สําหรับการจายเงินอ่ืนใหเปนไปตามท่ีนาย
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ทะเบียนกําหนด 
ใหบริษัทท่ีไดรับคําส่ังของนายทะเบียนใหหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการ

ช่ัวคราวตามมาตรา ๕๒ รายงานเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบถึงบรรดาเจาหนี้และลูกหนี้
ท้ังหมดของบริษัทภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนกังาน

เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเม่ือผูท่ีเกี่ยวของรองขอ 
 
มาตรา ๕๖  ผูมีสวนไดเสียชอบท่ีจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวแก

สมุดทะเบียนท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว และขอคัดสําเนาโดยมีคํารับรองของนายทะเบียนได โดย
ยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๗  เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการใหบริษทันั้นแจงความประสงคท่ี

จะเลิกกิจการตอนายทะเบียนใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามเดือนกอนเลิกกิจการ 
ในกรณีท่ีบริษทัซ่ึงเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเลิกกิจการให

มีการชําระบัญชี ในการชําระบัญชีนั้นใหนาํความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ มาใช
บังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๕๘  คาสินไหมทดแทนท่ีผูเอาประกันภยั หรือผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภยัหรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจน
ลวงพนอายุความแลว ใหบริษัทนําสงเงินดงักลาวเขากองทุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวนัท่ีครบ
กําหนดอายุความ 

 
หมวด ๓ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
   

 
มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ

ภัยเม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท 
(๑) มีหนี้สินเกนิกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมม่ันคงอันอาจเกิดความ
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เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
(๒) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี

กําหนด หรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
รัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในเม่ืออาจทํา
ใหเกดิความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภยัท่ีตองจาย

หรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 
(๕) ถาประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัยตอไปจะทําใหเกดิความเสียหายแกผูเอา

ประกันภัยหรือประชาชน 
 
มาตรา ๖๐  เม่ือบริษัทใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยั 

ใหบริษัทนัน้เลิกกันนับแตวนัท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต และใหมีการชาํระบัญชี ในการชําระบัญชี
นั้นใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูชําระบัญชีการใดที่เปนอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญผูถือหุนใหเปน
อํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๑  เพือ่ประโยชนแกการชําระบัญชี ใหถือวาบริษัทซ่ึงเปนสาขาของบริษัท

ประกันวินาศภัยตางประเทศเปนบริษัทจํากัด และเพื่อประโยชนแกการนี้ใหถือวานายทะเบียนและ
กรมการประกนัภัยเปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวแตกรณี  และการเสนอรายงานตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนให
เสนอตอนายทะเบียนแตท้ังนีไ้มกระทบถึงสิทธิเรียกรองใด ๆ ท่ีมีตอบริษัทประกันวนิาศภัย
ตางประเทศนัน้ 

 
มาตรา ๖๒  ผูชําระบัญชีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๖๐ อาจไดรับเงิน

คาตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษทั 
 

หมวด ๔ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวนิาศภยั 
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มาตรา ๖๓  หามมิใหผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนา
ประกันวินาศภัย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต  ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวนิาศภยัใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัย

ของบริษัทใด 
 
มาตรา ๖๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกับ

ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๕) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวนิาศภยัในระยะเวลาสามปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 
(๘) ไดรับการศึกษาวิชาประกันวนิาศภยัจากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียน

ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนาย
ทะเบียนประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๕  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๔  ประสงคจะเปนตัวแทนประกันวนิาศภยั

ของบริษัทใด ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน
พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนัน้เปนตัวแทนประกันวินาศภัย 

เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึงเปนท่ีพอใจแลว ใหออก
ใบอนุญาตใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษทัท่ีแสดงความตองการ เม่ือไดออก
ใบอนุญาตแลวใหแจงใหบริษัททราบ 

ผูท่ีเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษทัใดอยูแลว อาจขอรับใบอนญุาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอ่ืนอีกได คําขอรับใบอนุญาตเชนวานี้ ผูขอตองยื่นหนังสือแสดง
ความยินยอมของบริษัทท่ีผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัยอยูแลวพรอมดวยหนังสือแสดงความ
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ตองการของบริษัทใหมท่ีตองมีขอความแสดงไวดวยวาบริษัทใหมนัน้ไดทราบแลววาผูขอเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยูแลว  เม่ือนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงบริษทั
ท่ีเกี่ยวของทราบ 

หนังสือแสดงความตองการตามวรรคหน่ึงและหนงัสือแสดงความยินยอมตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๖๖  ตัวแทนประกันวนิาศภัยอาจทําสัญญาประกันวินาศภัยในนามของ

บริษัทได เมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมี

หนาท่ีเกีย่วกับการรับเงิน อาจรับเบ้ียประกนัภัยในนามของบริษัทได เม่ือไดรับมอบอํานาจเปน
หนังสือจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษทัตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทําตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบอํานาจของบริษทั แมมิไดทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดก็ไมเปน
เหตุใหเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกเพราะเหตุท่ีมิไดทําตามแบบท่ีกําหนดนัน้ 

 
มาตรา ๖๗  บุคคลธรรมดาซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยได

ตองไมเปนตัวแทนประกันวนิาศภัย หรือเปนกรรมการ ผูจัดการพนกังาน หรือลูกจางของบริษัทใด 
และใหนําความในมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใชบังคับโดยอนโุลม 

นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดเม่ือ 
(๑) นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
(๒) กิจการดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 
(๓) นิติบุคคลนั้นมีพนกังานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และ 
(๔) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกนัวินาศภัย

ในระยะเวลาสามปกอนวนัขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖๘  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติมาตรา ๖๗ ประสงคจะ 

เปนนายหนาประกันวินาศภัย ใหยืน่คําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน 
การออกใบอนญุาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย  ใหเปนไปตาม
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หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนด 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตราน้ี  ใหทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 
 
มาตรา ๖๙  นายหนาประกันวินาศภัยตองมีสํานักงานตามที่ระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ในกรณียายสํานักงาน ตองแจงตอนายทะเบียนเปนหนังสือ
ภายในหาวันนบัแตวันท่ียาย 

 
มาตรา ๗๐  ใหนายหนาประกันวินาศภัยจดัทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และ

เอกสารเกี่ยวกบัธุรกิจของตนตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
เม่ือมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหน่ึง ให

นายหนาประกันวนิาศภยัลงรายการเกีย่วกบัเหตุนั้นในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเชนวา
นั้นภายในเจ็ดวันนับแตวนัท่ีมีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ใหนายหนาประกันวินาศภัยเก็บรักษาสมุดทะเบียนสมุดบัญชี และ

เอกสารท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของตน รวมท้ังเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไวท่ี
สํานักงานของตนไมนอยกวาหาปนับแตวนัลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชี
นั้น 

 
มาตรา ๗๒  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะ
ขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  
ภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกัน
แลวและไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอไป  ใหใบอนุญาตท่ีออกใหในคราวตอไปนั้นมีอายหุาป 

 
มาตรา ๗๓  นายหนาประกนัวินาศภัยผูใด ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ ผูจัดการ 

พนักงาน หรือลูกจางในบริษทัใด ใหใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยของผูนั้นส้ินสุดลง 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีบริษทัไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกันภัย
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หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนัน้แลวก็ดี หรือไดสงมอบแกนายหนาประกันวินาศภัย
เพื่อสงมอบแกผูเอาประกันภยัหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็ดี ใหสันนิษฐานไว
กอนวาผูเอาประกันภัยรายนัน้ไดชําระเบ้ียประกันภัยแกบริษัทแลว 

 
มาตรา ๗๕  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหนาประกันวินาศ

ภัย นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกใหนายหนาประกันวนิาศภยัมาใหถอยคําหรือ
ส่ังใหสงสมุดทะเบียนสมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ หรือใหสงรายงานตามแบบและรายการท่ีนาย
ทะเบียนกําหนดเพื่อตรวจสอบ หรือจะเขาไปในสํานักงานของบุคคลดังกลาวในเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบดังกลาวกไ็ด ในการนี้นายหนาประกันวินาศภัยตอง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๗๖  นายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศ

ภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกันวินาศ
ภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย 

(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๗ แลวแตกรณ ี
(๓) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกดิความเสียหายแกผูเอาประกันภยัผูรับ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภยั หรือประชาชน 
เม่ือนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว ใหแจงคําส่ังนั้นไปยังผู

ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๗๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๗๖ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี

ภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๘  หามมิใหผูใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อให

บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัยในตางประเทศหรือกบับุคคลใด ๆ 
นอกจากผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีนายหนาประกันวนิาศภยัซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนใหทําการช้ีชองหรือจัดการใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ทําสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัใน
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ตางประเทศ 
หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย 
   

 
มาตรา ๗๙  ใหจัดต้ังกองทนุข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ประกันวินาศภัย” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความ
ม่ันคงและเสถียรภาพ 

 
มาตรา ๘๐  บริษัทใดไมนําสงเงินเขากองทุนใหถูกตองตามมาตรา ๕๘ ตองเสีย

เงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินท่ีไมไดนําสงดังกลาว 
 
มาตรา ๘๑  ใหกองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินท่ีไดรับตามมาตรา ๑๒๐ 
(๒) เงินท่ีไดรับตามมาตรา ๕๘ 
(๓) เงินเพิ่มท่ีไดรับตามมาตรา ๘๐ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูมอบให และ 
(๕) ดอกผลของกองทุน 
 
มาตรา ๘๒  เงินและทรัพยสินตามมาตรา ๘๑ ใหเปนของกรมการประกันภยัและ

ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๘๓  การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนใหเปนไป

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๘๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคหา มาตรา ๘ มาตรา 
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๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖ 
วรรคส่ี มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกาํหนดตามมาตรา ๓๑ (๑๐) วรรคสอง 
หรือมาตรา ๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และถาเปน
กรณีกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๕  บริษัทใดไมตรวจสอบทะเบียนผูถือหุน หรือไมแจงผูถือหุนอันเปน

การไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท ในกรณีท่ีเปน
การกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาปหรือ

ปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  และปรับอีกไมเกนิวนัละสองหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่ง

แสนบาท  และปรับอีกไมเกนิวันละหาพนับาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 
มาตรา ๘๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง 
หรือไมวางเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๔ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา ๓๗ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓  ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละ
สองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๐  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทาย

กรมธรรมประกันภยัโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบ้ียประกนัภัยโดยฝาฝนมาตรา ๓๐  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๙๑  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืน
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บาท 
มาตรา ๙๒  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 
 
มาตรา ๙๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙  ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๔  บริษัทใดไมยอมใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไมยอมคัด

สําเนารายการใหตามท่ีผูมีสวนไดเสียรองขอตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 
 
มาตรา ๙๕  บริษัทใดจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตอง

บอกใหแจงในการยื่นรายการ หรือใหคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืน
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๙๖  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๕๑ หรือฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
ส่ังตามมาตรา ๕๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจาํ
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป 

หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๘  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๙๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกนิหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐  ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดทําสัญญาประกันภัยโดยไมไดรับมอบ
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อํานาจเปนหนงัสือจากบริษทัตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง หรือตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทผูใดรับเบ้ียประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปน
หนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๖๖ วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๑  นายหนาประกันวนิาศภยัผูใดไมมีสํานักงานตามท่ีระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย  หรือตามท่ีไดแจงการยายสํานักงานไวตอนายทะเบียนตาม
มาตรา ๖๙  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึง่หม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๒  นายหนาประกันวนิาศภยัผูใดยายสํานกังานโดยไมแจงตอนาย

ทะเบียนตามมาตรา ๖๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  นายหนาประกันวนิาศภยัผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๐  วรรคหนึ่ง 

หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหม่ืนบาท และปรับอีกไมเกนิวนัละสองพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๑๐๔  นายหนาประกันวนิาศภยัผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกนิหาหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๐๕  นายหนาประกันวนิาศภยัผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของนาย

ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังเรียกตามมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๗๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีบริษทัใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๕ หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองบอกให
แจงหรือใหทําคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๙ หรือไมหยดุรับประกันวินาศภัยเปนการช่ัวคราวตามมาตรา 
๕๒ วรรคหนึง่ กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีท่ีปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึง 

ดังตอไปนี ้
(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในบริษัท

กระทําความผิดเกี่ยวกบัทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ 
ของลักษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แหง
พระราชบัญญัติ กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บริษัท จํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙  หรือมาตรา ๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๒) ในการสอบบัญชีของบริษัท  ผูสอบบัญชีผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกีย่วกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากดัสมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙ 

(๓) ผูใดเปนผูใชใหกระทําความผิดหรือเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม 
(๑) หรือ (๒) 

ใหถือวากรมการประกันภัยเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

ในความผิดตามมาตราน้ี เม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนกังานอัยการมี
อํานาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแทนผูไดรับความเสียหาย
ดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงท่ีเกีย่วเนื่องกับคดอีาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติไว

ในมาตรา ๑๐๙  และกรมการประกันภัยเหน็วาหากปลอยเน่ินชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
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ประโยชนของประชาชนใหกรมการประกนัภัยมีอํานาจส่ังยึดหรืออายดัทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสินซ่ึงตามกฎหมาย อาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้น แตจะยดึหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาหก
เดือนไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลใหคําส่ังยดึหรืออายัดดังกลาวคงมีผลตอไปจนกวา
ศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน ในกรณีมีเหตจุําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหกเดือน ศาลท่ีมีเขตอ
อํานาจจะส่ังขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของกรมการประกันภัยก็ได 

ใหกรมการประกันภัยมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีของกรมการประกันภัย
เปนผูดําเนนิการยึดหรืออายดัทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เม่ือกรมการประกันภัยรองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออก
นอกราชอาณาจักรไวกอนได ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน เม่ืออธิบดีกรมการประกันภัย
หรือบุคคลท่ีอธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายแจงใหอธิบดีกรมตํารวจทราบ ใหอธิบดีกรม
ตํารวจมีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการช่ัวคราวไดเปนเวลาไม
เกินสิบหาวันจนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ผูใดฝาฝนคําส่ังของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจทีส่ั่งตามวรรคส่ี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๑๑๑  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเวนมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๑๐ ให

คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 
คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหน่ึง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง

ตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
เม่ือคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม

คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนัน้เปนอันเลิกกัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๒  ใหถือวาบรรดาบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาต ประกอบธุรกจิประกัน
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วินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวนิาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทท่ีไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายดังกลาวอยูกอนหรือในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทท่ีไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๓  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดไดออกหุนไวแลวโดยไมเปนไป

ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษัทนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัตินี้ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๔  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดมีผูถือหุนหรือกรรมการที่เปน

บุคคลผูมีสัญชาติไทยตํ่ากวาอัตราท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคงมีผูถือหุน
หรือกรรมการที่เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยในอัตราท่ีเปนอยูไดตอไป 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ท่ีมีสํานักงานแยกออกจากสํานักงานใหญ

และประกอบการใด ๆ เพื่อประโยชนของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ยื่นขอรับอนุญาตเปนสาขาให
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือเลิกสํานักงานนั้นเสีย  ท้ังนี้ ตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และภายในระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๒ ฝาฝนมาตรา ๑๖ 

 
มาตรา ๑๑๖  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ วางหลักทรัพยประกันใหถูกตองตาม

มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๗  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ จดัใหมีการดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนให

ถูกตองตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๑๘  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

แกบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ไดมาหรือมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และตองจําหนายไปตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาปนับแตวันท่ีเลิกใชหรือ
วันท่ีไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้น แลวแตกรณี  เวนแตอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ 

DPU



 174 

ไดมาหรือมีอยูกอนวนัท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๑๙  มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

แกผูท่ีเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๒ อยูแลวโดยชอบกอนหรือในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๒๐  คาสินไหมทดแทนท่ีผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ตาม
กรมธรรมประกันภยัหรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิไดรับ ซ่ึงสิทธิเรียกรอง
เงินนั้นขาดอายุความแลวและอยูในครอบครองของบริษัทในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
บริษัทตรวจสอบและนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในสามเดือนนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และใหนําความในมาตรา ๘๐ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๒๑  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกนัชีวิตอยูแลวกอนหรือในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหบริษัทนัน้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามใบอนุญาตนั้นตอไปไดภายใตเง่ือนไขดงันี้ 

(๑) หลักทรัพยประกันท่ีบริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนและเงนิกองทุนท่ีบริษัท
ดํารงไวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี ตองเปนหลักทรัพย
ประกันและเงินกองทุนตางหากจากหลักทรัพยประกันและเงินกองทุนท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๒  
ตองวางและดาํรงไวตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

(๒) ตองแยกรายรับและรายจายของธุรกิจประกันชีวิตออกเปนสวนหนึ่งตางหาก
จากรายรับและรายจายของธุรกิจประกนัวนิาศภัย 

(๓) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยั
ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ นั้นดวย 

ใหบริษัทตามวรรคหน่ึง จดัต้ังบริษัทข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกนัชีวิต โดยรับโอนบรรดาทรัพยสินหนี้สิน ความ
รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดท้ังพนักงานและลูกจางในสวนของธุรกิจประกันชีวิต
ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ เปนของบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหมนั้นใหแลวเสร็จภายในแปดปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมจัดต้ังบริษัทข้ึนใหมเพือ่ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวหรือปฏิบัติฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๒ นั้นเปนอันส้ินอายุ 
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มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันจําเปน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดเม่ือ
บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ รองขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเปนใหปรากฏ แตระยะเวลาท่ีขยายให
ดังกลาวตองไมเกินสองปนบัแตวันครบกาํหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ 
มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ 

 

มาตรา ๑๒๓  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวนิาศภยัหรือนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณ ี

 

มาตรา ๑๒๔  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกันแจง
การเลิกกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวนิาศภัยอยางใดอยางหนึ่งตอ
นายทะเบียนภายในสองเดือนนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือพนระยะดังกลาวหาก
ผูใดมิไดแจงการบอกเลิกการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยอยางใด
อยางหนึ่งตอนายทะเบียนใหถือวาใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของผูนั้นส้ินสุดลงต้ังแต
วันส้ินระยะเวลาใหแจงการบอกเลิกดังกลาว 

 

มาตรา ๑๒๕  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนญุาตท่ีออก
หรือกําหนด ซ่ึงใชบังคับอยูกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่อนไขท่ีออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราช

โองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยทุกประเภท    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัยไมครบทุกประเภท 

๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา ๕,๐๐๐ บาท 
(๖) คาสมัครสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาต 

เปนตัวแทนหรือนายหนาประกันวินาศภัย  ๒๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ๔๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันวินาศภัย ๔๐๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๒๐๐ บาท 
(๑๑) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ 

ประกันวินาศภัยทุกประเภท ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ 

ประกันวินาศภัยไมครบทุกประเภท ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 

ประเภท ๑ ป ๒๐๐ บาท 
(๑๔) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 

ประเภท ๕ ป ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๕) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 

ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป ๖,๐๐๐ บาท 
(๑๖) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 

ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๑๗) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 

เปนนายหนาประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป ๒๐๐ บาท 
(๑๘) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 
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เปนนายหนาประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๙) การขอตรวจดูเอกสาร คร้ังละ ๕๐ บาท 
(๒๐) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หนาละ ๕๐ บาท 
(๒๑) คําขอรับความเหน็ชอบในแบบและขอความแหง 

กรมธรรมประกันภยั เอกสารประกอบหรือแนบทาย 
กรมธรรมประกันภยั แบบละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒๒) คําขอรับความเหน็ชอบการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภยั       
แบบละ ๑,๐๐๐ บาท DPU
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หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ประกันวินาศภัยฉบับปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสม
กับกาลสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังขยายตัวในปจจุบันและ
ในอนาคต ประกอบกับไดมีการเปล่ียนฐานะของสํานักงานประกันภยัเปนกรมการประกันภัย  
ดังนั้น เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการดําเนินการประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัใหมีความคลองตัวและสามารถอํานวย
ประโยชนแก ผูเอาประกันภยัเพ่ิมข้ึน  ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของนาย
ทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเสียใหม  เพื่อใหสามารถควบคุมและกํากับดูแลกจิการธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกรมการประกันภยั 
วาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย 

พ.ศ. 2547 
……………………………….. 

 
 เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิประโยชนตามสัญญาประกันภัย  และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมการประกันภัยใหมีคุณภาพที่ดีกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 วรรคทายแหงพระราชกฤษฎีกา  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  กรมการประกันภัยจึงออกระเบียบ
กรมการประกันภัย  วาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย พ.ศ. 2547 ไวดังนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการประกันภัย  วาดวยวิธีพิจารณาขอพิพาทการ
ประกันภัย พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

หมวด  1 
ขอความท่ัวไป 

 
 ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 
 “ขอพิพาทการประกันภัย”  หมายความวา  ขอโตแยงเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหม
ทดแทน  หรือการใชจํานวนเงินตามสัญญาประกันภัย 
 “กรมการประกันภัย”  หมายความวา  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  และ
หนวยงานในสังกัด 
 “เจาหนาท่ี”  หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางสังกัดกรมการประกันภัย  ทุกระดับท่ี
มีหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหมีหนาท่ีในการรับเร่ืองจากผูรองเรียนและดําเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีไดรับจากผูรองเรียน 

DPU



 181 

 “ผูรองเรียน”  หมายความวา  บุคคลที่ยื่นคํารองตอกรมการประกันภัย ไมวาจะยื่น
โดยตรงหรือสงผานมาทางหนวยราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียนของ
ประชาชน 
 “บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  และบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจดังกลาวในราชอาณาจักรดวย 
 “คํารอง” หมายความวา หนังสือรองเรียนท่ีผูรองเรียนยื่นขอความเปนธรรมตอ 
กรมการประกันภัยไมวาจะยื่นโดยตรงหรือสงผานมาทางหนวยราชการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมี   
หนาท่ีรับเร่ืองรองเรียนของประชาชน 
 “คําใหการ”  หมายความวา  การกระทําดวยวิธีการใด ๆ ของบริษัท  เพ่ือใหขอเท็จจริง
หรือเอกสารหลักฐาน หรือแนวทางเพื่อการสอบหาขอมูลเพิ่มเติมตอเจาหนาท่ี 
 “การพิจารณา”  หมายความวา  การดําเนินการใด ๆ ของเจาหนาท่ีกรมการประกันภัย 
เพื่อยุติปญหาขอพิพาทท่ีเกิดมีข้ึนระหวางผูรองเรียนกับบริษัท 
 

หมวด 2 
การรับคํารอง 

 
 ขอ 4. เวนแตในกรณีท่ีจะมีบทบัญญัติเปนอยางอ่ืน 
  4.1 คํารองใหเสนอตอกรมการประกันภัยไดในทุกเขตพื้นท่ี 
  4.2 ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาคํารองเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  ซ่ึงมูลคดีเกิดข้ึนหรือซ่ึงผูรองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในปจจุบัน 
  4.3 นอกจากท่ีกําหนดในขอ 4.2 เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นเปนการสมควรให
เจาหนาท่ีดําเนินการไปได หากแตจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาเบ้ืองตนทราบถึงเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาว 
  4.4 คํารองท่ียื่น ณ ศูนยรับเร่ืองรองเรียน กรมการประกันภัย ใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการไดในทุกกรณี 
 
 ขอ 5. การรับคํารองใหเจาหนาท่ีดําเนินการโดยลําดับดังตอไปนี้ 
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  5.1 กรณีท่ีผูรองเรียนมาพบเจาหนาท่ีโดยตรง 
   5.1.1 ใหสอบทานขอมูลในเบ้ืองตนในทันทีท่ีรับคํารองวาประเด็นท่ีผู
รองเรียนไดยื่นคํารองมานั้นมีมูลเหตุท่ีจะตองดําเนินการตามกระบวนพิจารณาหรือไมอยางไร และ
หากพบวาเปนเพียงความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน ถาเจาหนาท่ีสามารถอธิบายทําความเขาใจกับผู
รองเรียน หรือสามารถประสานกับบริษัทได  ใหดําเนินการบริการแกผูรองเรียนโดยไมชักชาและ
ใหบันทึกไว เชนผูรองเรียนยังไมเคยแจงบริษัททราบถึงการเกิดความเสียหายก็ใหประสานบริษัท
และแจงผลเบ้ืองตนใหผูรองเรียนทราบทันที  เปนตน 
   5.1.2 ในกรณีท่ีจะตองรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณา  ใหตรวจสอบถึง
ความสัมพันธของผูรองเรียนกับประเด็นปญหารองเรียนไวประกอบการพิจารณาดวย  และใหแจง
กําหนดวัน  เวลานัดหมาย  ผลความคืบหนาของการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายในเวลาอัน
สมควร 
   5.1.3 ใหตรวจสอบอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายดวย และ
หากปรากฏวาการใชสิทธิเรียกรองใกลขาดอายุความ ใหเจาหนาท่ีแจงใหผูรองเรียนทราบในทันที
เพ่ือมิใหผูรองเรียนตองเสียสิทธิในการนําคดีสูการพิจารณาในช้ันศาล แตถาผูรองเรียนยืนยันท่ีจะ
ยื่นคํารองดังกลาวก็ใหเจาหนาท่ีรับเร่ืองไวและดําเนินการใหโดยไมชักชาแตตองบันทึกไวเปน  
หลักฐาน 
   5.1.4 ตรวจสอบความประสงคของผูรองเรียนวาประสงคจะใหกรมการ
ประกันภัยดําเนินการอยางไรเพ่ือกรมการประกันภัยจะไดดําเนินการแกไขประเด็นพิพาทไดถูกตอง
ตามคํารอง 
   5.1.5 หากเจาหนาท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนแลวเห็นวา คํารองดังกลาวไมมี
ประเด็นเปนขอพิพาท และไดพยายามช้ีแจงแลวแตผูรองเรียนยังประสงคท่ีจะใหกรมการประกันภัย
รับเร่ืองไว ใหเจาหนาท่ีรับเร่ืองดังกลาวไวและเรงดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ
โดยไมชักชา 
   5.1.6 ในกรณีผูรองเรียนมายื่นคํารองและพบวาไมอยูในเขตอํานาจตาม  
ขอ 4 เม่ือเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑในขอ 5 แลวใหรับคํารองและสงตอใหพนักงาน  
เจาหนาท่ีตามเขตอํานาจในขอ 4 ดําเนินการตอไปโดยแจงใหผูรองเรียนทราบและบันทึกไวเปน
หลักฐาน 
  5.2 ในกรณีท่ีผูรองเรียนมิไดมาพบเจาหนาท่ีโดยตรง แตไดรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษรไมวาจะยื่นโดยตรงหรือยื่นผานหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหดําเนินการเชนเดียวกับ   
ขอ 5.1  และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรทุกกรณี 
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 ขอ 6. กรณีรับคํารองเรียนตามขอ 5.1 เจาหนาท่ีตองออกใบรับคํารองซ่ึงมีรายการ  
อยางนอย  ดังนี้ 
 
  6.1 เลขรับคํารอง  วันเวลา และสถานท่ี  รับคํารอง 
  6.2 ช่ือ  ท่ีอยูของผูรองเรียน  และบริษัทท่ีถูกรองเรียน 
  6.3 ช่ือ  นามสกุล  ตําแหนง  ของเจาหนาท่ีผูรับคํารอง  และหมายเลขโทรศัพท
ของหนวยงานท่ีรับเร่ือง  เพื่อผูรองเรียนจะไดใชติดตามเร่ือง 
 
 ขอ 7. ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับถึงกรรมการผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท เพ่ือใหไปพบ    
เจาหนาท่ี  พรอมท้ังแนบสําเนาเอกสารคํารอง  เพื่อบริษัทจะไดทราบขอกลาวหา  และเตรียมขอมูล
ประกอบการชี้แจง  ท้ังนี้เจาหนาท่ีจะตองดําเนินการโดยไมชักชา  ภายหลังจากท่ีไดรับคํารอง  
โดยรวมเวลาท้ังหมดถึงการมาพบและช้ีแจงของบริษัทคร้ังแรกตองไมเกินกวา 12 วันทําการ 
 กรณีท่ีบริษัทใดไมมาพบเจาหนาท่ีตามกําหนดวัน  เวลาท่ีนัดหมายโดยไมมีเหตุอันควร
ใหเจาหนาท่ีออกหนังสือเตือนอีกคร้ังหนึ่ง และหากปรากฏวาบริษัทยังคงฝาฝน หรือเพิกเฉย ตอการ
ไปพบเจาหนาท่ีอันเปนผลใหการพิจารณาลาชาและเกิดความเสียหายแกประชาชน ใหเจาหนาท่ี
สรุปประเด็น และพฤติกรรมของบริษัทดังกลาว แลวสงใหกองนิติการ  กรมการประกันภัยพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 

หมวด 3 
การดําเนินการพิจารณาคํารอง 

 
 ขอ 8. เจาหนาท่ีผูรับคํารองจะตองทําการศึกษาคํารอง อยางละเอียดรอบคอบและ
จะตองกําหนดประเด็นปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทตามคํารองใหไดวากรณีใดเปนปญหา             
ขอกฎหมายซ่ึงไดแกปญหาการตีความบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ การตีความกรมธรรม 
ประกันภัยไมวาจะเปนความคุมครองเง่ือนไข หรือขอยกเวนแหงกรมธรรมประกันภัย  การตีความ
ปญหาตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือกรณีใดเปนปญหาขอเท็จจริง เจาหนาท่ีจะตองสรุป
ประเด็นและกําหนดภาระการนําสืบของฝายท่ีกลาวอางเพื่อนําขอเท็จจริงมาประกอบการพิจารณา
ใหได 
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 ขอ 9. เม่ือมีการกําหนดประเด็นอยางชัดเจน  และบริษัทไดมาพบเพ่ือช้ีแจง  หาก
เห็นสมควรเจาหนาท่ีอาจแสวงหาหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายดวยก็ได  ให
เจาหนาท่ีพิจารณาคํารองและคําใหการของท้ังสองฝายตามประเด็นท่ีไดสรุปไวโดยการพิจารณา
จะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังและท่ีสําคัญจะตองระบุในบันทึกวา  นอกจาก
ประเด็นท่ีกําหนดเพื่อการพิจารณาแลวบริษัทจะไมยกเอาประเด็นอ่ืนท่ีมิไดกลาวอางแตแรกมาเปน
ขอโตแยงใหมในภายหลัง  จากน้ันใหนําขออางและขอโตแยงข้ึนพิจารณาโดยลําดับ  หากเปนท่ี
ยอมรับของท้ังสองฝายก็ใหสรุปและบันทึกไววาประเด็นขอโตแยงนั้นเปนท่ียุติและนําประเด็นอ่ืน
เขาพิจารณาตอไป 
 
 ขอ 10.  เจาหนาท่ีจะตองวางตัวเปนกลางไมเขากับฝายใด ในการดําเนินการพิจารณา
ประเด็นพิพาท ขอโตแยง  จะตองใหโอกาสแกคูกรณีช้ีแจงแสดงเหตุผลอยางเทาเทียมกัน  เจาหนาท่ี
ไมควรใหความเห็นช้ีขาดขณะท่ียังไมมีขอสรุปท่ีเพียงพอและควรใหคูกรณีแสดงหลักฐาน           
ขอเท็จจริงไดอยางเต็มท่ีในการนัดช้ีแจงคร้ังแรก 
 ในการมาพบเจาหนาท่ีของคูกรณีหรือฝายหนึ่งฝายใด จะตองมีการจดบันทึกคําช้ีแจง
หรือการใหขอมูลไวอยางละเอียดและลงลายมือช่ือทุกคร้ังเพื่อเปนหลักฐานและนํามาใชเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ซ่ึงจะสงผลใหการวิเคราะหเปนไปอยางถูกตองใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด
หรือเพื่อลดประเด็นท่ีจะตองพิจารณาลงซ่ึงโดยท่ัวไปในการดําเนินการพิจารณาไมควรเกิน 2 
ประเด็น 
 
 ขอ 11. ใหเจาหนาท่ีแจงคูกรณีทุกฝายเปนหนังสือใหมาพรอมกันเพ่ือหาแนวทาง
ประนอมขอพิพาท  หากสามารถตกลงกันไดในประเด็นท่ีพิพาทขอใดก็ใหทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ การจัดทําเปนสัญญาประนีประนอมยอมความในประเด็นท่ีพิพาทน้ันตองทําเปนลาย
ลักษณอักษรโดยถือแนวทางตามนัย มาตรา 850 – 852  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปน
สําคัญและในกรณีท่ีไมสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันไดใหเจาหนาท่ีพิจารณาจาก     
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ถาเห็นวาขอเท็จจริงมีน้ําหนักพยานโนมเอียงไปทางฝายใดก็ให
วินิจฉัยขอพิพาทไปตามน้ําหนักพยานนั้น 
 
 ขอ 12.  กรณีพิจารณาประเด็นขอพิพาทที่เปนปญหาขอเท็จจริง  ใหเจาหนาท่ีสอบถาม
ขอเท็จจริงจากผูรองและบริษัทเพ่ือหาขอยุติ หากจําเปนตองรับฟงคําพยานภายนอก หรือจาก  
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หนวยงานราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนใหเจาหนาท่ีสอบถามขอเท็จจริงไปยังพยานภายนอก หรือ
หนวยงานนั้น ๆ  เปนลายลักษณอักษรและหากไดพยานหลักฐานเอกสารครบแลวใหสรุปประเด็น
ปญหาท้ังหมดและเชิญผูรองมาหารืออีกคร้ัง 
 ในกรณีท่ีการแสวงหาหลักฐานจะตองใชระยะเวลา  ใหช้ีแจงใหผูรองเรียนรับทราบถึง
ข้ันตอนการดําเนินการและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  หรือแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ไดรับทราบไวเปนเบ้ืองตน 
 

หมวด 4 
การออกคําวินจิฉัย 

 
 ขอ 13. กรณีคํารองเปนปญหาขอกฎหมาย และขอเท็จจริงเปนท่ียุติเจาหนาท่ีสามารถ
เสนอนายทะเบียนออกคําวินิจฉัยใหบริษัทปฏิบัติภายในกําหนดระยะเวลาไดทันที 
 
 ขอ 14. กรณีคํารองเปนปญหาขอเท็จจริงและยังไมเปนท่ียุติ เจาหนาท่ีไมควรออก      
คําวินิจฉัย  แตถาขอเท็จจริงฟงไดและมีแนวโนมวา  บริษัทควรจะตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
เจาหนาท่ีจะออกเปนหนังสือแสดงความเห็นของเจาหนาท่ีไวช้ันหนึ่งกอนก็ได 
 
 ขอ 15.  การวินิจฉัยขอพิพาท  จะตองทําเปนหนังสือตามแบบแนบทายระเบียบนี้  และ
จะตองจัดใหมีการดําเนินการโดยลําดับดังตอไปนี้ 
  15.1 กรณีมีคําวินิจฉัยใหบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใหใชจํานวนเงิน
ตามสัญญาประกันภัยจะตองสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหเวลาแกบริษัทเพื่อ
ดําเนินการตามคําวินิจฉัย  หรือหากไมเห็นดวยในคําวินิจฉัยใหช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร  ลง
ลายมือช่ือกรรมการผูจัดการบริษัทพรอมท้ังเอกสาร หลักฐานประกอบการชี้แจงตอเจาหนาท่ีภายใน 
15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
  15.2 กรณีคํารองเรียนเปนปญหาขอเท็จจริงและไมสามารถหาขอยุติไดในช้ัน
ของเจาหนาท่ีเนื่องจากขอเท็จจริงท่ีไดจากการพิจารณาแตกตางจากขอเท็จจริงท่ีไดจากคํารองเรียน
หรือพยานหลักฐานท่ีไดจากการชี้แจงของบริษัท หรือเอกสารหลักฐานไมชัดเจนเพียงพอท่ีจะออก
หนังสือวินิจฉัยถึงบริษัท ใหมีหนังสือแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนไดทราบตามแบบ       
แนบทายระเบียบนี้  เพื่อผูรองเรียนจะไดใชสิทธิทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการตอไป 
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  15.3 กรณีท่ีไดพิจารณาแลวหากแตยังตองใชเวลาในการรับทราบขอมูลจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ หรือกรณีมีเหตุอันควรแตคํารองไดใชเวลาพิจารณามาระยะหน่ึงแลว  ใหเจาหนาท่ี
มีหนังสือแจงผลความคืบหนาในการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบเปนเบ้ืองตนวาบริษัทสามารถ
ปฏิเสธความรับผิดได  อยางไรก็ตามในหนังสือจะตองมีขอความใหผูรองเรียนสามารถใชสิทธิทาง
ศาลหรืออนุญาโตตุลาการได  หากไมเห็นดวยในหนังสือวินิจฉัยของนายทะเบียน 
 
 ขอ 16. กรณีท่ีนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว แตบริษัทโตแยงคําวินิจฉัยภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาขอโตแยงของบริษัทตามคําโตแยงอยางละเอียดอีก
คร้ังและหากเห็นวาประเด็นขอโตแยงไมมีเหตุและผลเพียงพอหรือเปนประเด็นขอกฎหมายท่ีชัดเจน
อยูแลวใหเจาหนาท่ียืนคําวินิจฉัยเดิมและแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบ 
 
 ขอ 17. กรณีท่ีบริษัทยังคงยืนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและไดทํา
หนังสือโตแยงกลับมาภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทไดรับคําวินิจฉัยคร้ังท่ีสองใหเจาหนาท่ีทํา
หนังสือแจงผูรองเรียนทราบ พรอมสําเนาคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและหนังสือโตแยงของบริษัท
เพื่อใหผูรองเรียนนําคดีข้ึนสูการพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการหรือศาล  และใหเจาหนาท่ีติดตามผล
คดีหากเปนท่ีสุดแลวใหแจงกองนิติการเพื่อใหกองนิติการ  กรมการประกันภัยดําเนินการในสวนคดี
กับบริษัทตอไป 
 
 ขอ 18.  กรณีบริษัทไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและไมทําหนังสือโตแยง
หรือโตแยงคําวินิจฉัยหรือไดโตแยงคําวินิจฉัยแตเกินกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทไดรับคํา
วินิจฉัยใหสงเร่ืองดังกลาวใหกองนิติการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป พรอมท้ังให
แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบเพื่อใหผูรองเรียนนําคดีข้ึนสูการพิจารณาช้ันอนุญาโต      
ตุลาการหรือของศาลตอไป 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี 6 กันยายน 2547 
       ลงช่ือ    พจนีย  ธนวรานิช 
             (นางสาวพจนีย  ธนวรานิช) 
               อธิบดีกรมการประกันภัย 
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UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation (2002) 

 
Article 1. Scope of application and definitions 

(1) This Law applies to international a  commercial b conciliation 
(2) For the purposes of this Law, “conciliator” means a sole conciliator or two or more 
conciliators, as the case may be. 
(3) For the purposes of this Law, “ conciliation” means a process, whether referred to by 
the expression conciliation, mediation or an expression of similar import, whereby parties 
request a third person or persons (“the conciliator”) to assist them in their attempt to reach 
an amicable settlement of their dispute arising out of or relation to a contractual or other 
legal relationship. The conciliator does not have the authority to impose upon the parties a 
solution to the dispute. 
(4) A conciliation is international if: 

(a) The parties to an agreement to conciliate have, at the time of the conclusion of that 
Agreement, their  places of business in different States; or 

(b) The State in which the parties have their places of business is different from either: 
(i)  The State in which a substantial part of the obligations of the commercial 

relationship is to be performed; or 

                                                           
a States wishing to enact this Model Law to apply to domestic as well as international conciliation may 

wish to consider the following changes to the text: 
Delete the word “international” in paragraph (1) of article 1; and 
Delete paragraphs (4), (5) and (6) of article 1. 
b The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all 
relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature 
include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange  
of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; 
construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; 
exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial of business cooperation; 
carriage of  goods or passengers by air, sea, rail or road. 
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  (ii)  The State in which a subject matter of the dispute is most closely connected 
(5)  For the purposes of this article 

(a) If a party has more than one place of business, the place of business is that which 
Has the closest relationship to the agreement to conciliate; 

(b) If a party does not have a place of business, reference is to be made to the party’s 
Habitual residence. 
(6) This Law also applies to a commercial conciliation when the parties agree that the 
conciliation is international or agree to the applicability of this Law. 
(7) The parties are free to agree to exclude the applicability of this Law. 
(8) Subject to the provisions of paragraph (9) of this article, this Law applies irrespective 
of the basis upon which the conciliation is carried out, including agreement between the 
parties whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation established by 
law, or a direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or competent governmental 
entity. 
(9) This Law does not apply to: 

(a) Cases where a judge or an arbitrator, in the course of judicial or arbitral proceedings, 
attempts to facilitate a settlement; and 

(b) […]. 
 
Article 2. Interpretation 
(1)  In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the 
need to promote uniformity in its application and the observance of good faith. 
(2) Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in 
it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based. 
 
Article 3.  Variation by agreement 
Except for the provisions of article 2 and article 6, paragraph (3), the parties may agree to 
exclude or vary any of the provisions of this Law. 
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Article 4. Commencement of conciliation proceedings c 
(1) Conciliation proceedings in respect of a dispute that has arisen commence on the day 
on which the parties to that dispute agree to engage in conciliation proceedings. 
(2)  If a party that invited another party to conciliate does not receive an acceptance of the 
invitation within thirty days from the day on which the invitation was sent, or within such 
other period of time as specified in the invitation, the party may elect to treat this as a 
rejection of the invitation to conciliate. 
 
Article 5. Number and appointment of conciliators 
(1) There shall be one conciliator, unless the parties agree that there shall be two or more 
conciliators. 
(2) The parties shall  endeavor to reach agreement on a conciliator or conciliators, unless 
a different procedure for their appointment has been agreed upon. 
(3) Parties may seek the assistance of an institution or person in connection with the 
Appointment of conciliators. In particular: 

(a) A party may request such an institution or person to recommend suitable persons to 
Act as conciliator; or 

(b) The parties may agree that the appointment of one or more conciliators be made 
Directly by such an institution or person. 
(4) In recommending or appointing individuals to act as conciliator, the institution or 
person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of 
an independent and impartial conciliator and, where appropriate, shall take into account 
the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of 

                                                           
c  The following text is suggested for States that might wish to adopt a provision on the suspension of the 

limitation period: 
Article X. Suspension of limitation period 
(1) When the conciliation proceedings commence, the running of the limitation period regarding the claim 
That is the subject matter of the conciliation is suspended. 
(2) Where the conciliation proceedings have terminated without a settlement agreement, the limitation 
Period resumes running from the time the conciliation ended without a settlement agreement. 
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the parties. 
(5)  When a person is approached in connection with his or her possible appointment as 
conciliator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable 
doubts as to his or her impartiality or independence. A conciliator, form the time of his or 
her appointment and throughout the conciliation proceedings, shall without delay disclose 
any such circumstances to the parties unless they have already been informed of them by 
him or her. 
 
Article 6.  Conduct of conciliation 
(1)  The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise, on the manner 
in which the conciliation is to be conducted. 
(2) Failing agreement on the manner in which the conciliation is to be conducted, the 
conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as the conciliator 
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes that 
the parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute. 
(3) In any case, in conducting the proceedings, the conciliator shall seek to maintain fair 
treatment of the parties and, in so doing, shall take into account the circumstances of the 
case. 
(4) The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals for a 
settlement of the dispute. 
 
Article 7. Communication between conciliator and parties 
The conciliator may meet or communicate with the parties together or with each of them 
separately. 
 
Article 8.  Disclosure of information 
When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the 
conciliator may disclose the substance of that information to any other party to the 
conciliation. However, when a party gives any information to the conciliator, subject to a 
specific condition that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any 
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other party to the conciliation. 
 
Article 9.  Confidentiality 
Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the conciliation 
proceedings shall be kept confidential, except where disclosure is required under the law 
or for the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement. 
 
Article 10.  Admissibility of evidence in other proceedings 
(1)  A party to the conciliation proceedings, the conciliator and any third person, including 
those involved in the administration of the conciliation proceedings, shall not in arbitral, 
judicial or similar proceedings rely on, introduce as evidence or give testimony or 
evidence regarding any of the following. 

(a) An invitation by a party to engage in conciliation proceedings or the fact that a 
Party was willing to participate in conciliation proceedings; 

(b) Views expressed or suggestions made by a party in the conciliation in respect of a 
possible settlement of the dispute; 

(c) Statements or admissions made by a party in the course of the conciliation 
proceedings; 

(d) Proposals made by the conciliator; 
(e) The fact that a party had indicated its willingness to accept a proposal for 

Settlement made by the conciliator; 
(f) A document prepared solely for purposes of the conciliation proceedings. 

(2)  Paragraph (1)  of this article applies irrespective of the form of the information or 
evidence referred to therein. 
(3)  The disclosure of the information referred to in paragraph (1)  of this article shall not be 
ordered by an arbitral tribunal, court or other competent governmental authority and, if 
such information is offered as evidence in contravention of paragraph (1) of this article,  
that evidence shall be treated as inadmissible. Nevertheless, such information may be 
disclosed or admitted in evidence to the extent required  under the law or for the purposes 
of implementation or enforcement of a settlement agreement. 
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(4)  The provisions of paragraphs (1) , (2) and (3)  of this article apply whether or not the 
arbitral, judicial or similar proceedings relate to the dispute that is or was the subject 
matter of the conciliation proceedings. 
(5)  Subject to the limitations of paragraph (1) of this article, evidence that is otherwise 
admissible in arbitral or judicial or similar proceedings does not become inadmissible as a 
consequence of having been used in a conciliation. 
 
Article 11.  Termination of conciliation proceedings 
The conciliation proceedings are terminated: 

(a) By the conclusion of a settlement agreement by the parties, on the date of the 
agreement; 

(b) By a declaration of the conciliator, after consultation with the parties, to the effect 
That further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration; 

(c) By a declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that the 
Conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or 

(d) By a declaration of a party to the other party or parties and the conciliator, if 
Appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the 
declaration. 
 
Article 12.  Conciliator acting as arbitrator 
Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as an arbitrator in 
Respect of a dispute that was or is the subject of the conciliation proceedings or in respect 
Of another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any 
Related contract or legal relationship. 
 
Article 13.  Resort to arbitral or judicial proceedings 
Where the parties have agreed to conciliate and have expressly undertaken not to initiate 
during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial 
proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be 
given effect by the arbitral tribunal or the court until the terms of the undertaking have 
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been complied with, except to the extent necessary for a party, in its opinion, to preserve 
its rights. Initiation of such proceedings is not of itself to be regarded as a waiver of the 
agreement to conciliate or as a termination of the conciliation proceedings. 
 
Article 14. Enforceability of settlement agreement d 
If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is 
Binding and enforceable… 
[the enacting State may insert a description of the method of enforcing settlement 
agreements or refer to provisions governing such enforcement]. 

                                                           
d  When implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an enacting State may 

consider the possibility of such a procedure being mandatory. 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 

 

……………………………….. 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544  เพื่อใหไดผูไกลเกล่ียท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูมีความรู
ความสามารถมีประสบการณเปนท่ียอมรับและเช่ือถือ  ทําใหการไกลเกล่ียมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการ      
ไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3.  ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ขาราชการฝายศาลยุติธรรม”  ระหวางบทนิยาม คําวา   
“ผูประนีประนอมยอมความ”  และคําวา “เลขาธิการ”  ในขอ 3.  แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 ดังตอไปนี้ 
 “ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม”  หมายความวา  ขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543” 
 ขอ 4.  ใหยกเลิกความในวรรคทายของขอ 7.  แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรมท่ีไดรับการ
แตงต้ังเปนผูประนีประนอมยอมความ ไมมีสิทธิไดรับคาปวยการและคาใชจายตามระเบียบนี้” 
 ขอ 5.  ใหยกเลิกความในวรรคทายของขอ 28.  แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 28 ผูขอข้ึนทะเบียน ผูประนีประนอมจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 
 (1)  เปนผูสําเร็จการศึกษา  ไมต่ํากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในการทํางานมา
ไมนอยกวา 5 ป  หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานในสาขาตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท  ไมนอยกวา 10 ป 
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 (2) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีสํานักงาน 
ศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันท่ีสถาบันอ่ืนจัด  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมใหมี
การรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล หรือศูนยไกลเกล่ีย   
ขอพิพาท  สํานักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา 10 คดี 
 (3)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ 
 (4) ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

(5) ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย 
(6) ไมเปนบุคคลท่ีศาลมีคําส่ังเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ 

 (7)  ไมเคยไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ขอ 6.  ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ 28/1  แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 
 “ขอ 28/1  ใหผูรับผิดชอบราชการศาล  เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 28 ซ่ึง
ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนตามแบบที่กําหนดตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาทะเบียนบาน 
(2) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 
(3) สําเนาแสดงคุณวุฒิ 
(4) สําเนาหลักฐานรับรองการผานการอบรมและผลงานการปฏิบัติงาน ตามขอ 28 (2) 
(5) หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

 ใหผูอํานวยการสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม  ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ 
แลวทําความเห็นเบ้ืองตนเสนอเลขาธิการ” 
 ขอ 7. ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ 28/2 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล        
ยุติธรรม วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 
 “ขอ 28/2 ในการเสนอรายช่ือ  เพื่อข้ึนทะเบียนตามขอ 28/1 ใหดําเนินการภายในเดือน
ตุลาคมของปกอนข้ึนทะเบียน  เวนแตเปนการข้ึนทะเบียนคร้ังแรก  หรือการเพิ่มรายชื่อผูข้ึน
ทะเบียน 
 ผูรับผิดชอบราชการศาล  อาจเสนอช่ือบุคคลท่ีพนจากทะเบียน  เพราะเหตุทะเบียนส้ิน
ผลลงเปนผูประนีประนอมก็ได โดยไมตองยื่นหลักฐานตามขอ 28/1 เวนแตหนังสือยินยอมของผู
ไดรับการเสนอช่ือ” 

DPU



 207 

 ขอ 8.  ใหเพ่ิมความตอไปน้ี เปนวรรคส่ีของขอ 29 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 
 “กอนทะเบียนส้ินผลลง  เลขาธิการอาจพิจารณาเพ่ิมรายช่ือข้ึนทะเบียนอีกก็ได  หากมี
ความจําเปนและเปนความตองการของศาลที่ยังไมมีผูประนีประนอมท่ีข้ึนทะเบียนปฏิบัติงานใน
ศาลนั้น  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได” 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี 6 กันยายน 2547 
       ลงช่ือ    อรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ 
                              ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
               อธิบดีกรมการประกันภัย 
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ขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล 
สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม 

 

……………………………….. 
 

 ดวยสํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดต้ังสํานักระงับขอพิพาทขึ้น  มีอํานาจหนาท่ีประการ
หนึ่งคือ การสงเสริม เผยแพร  และดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ีย  เพื่อใหเปน
ทางเลือกหนึ่งในการระงับขอพิพาท  อันจะเปนการชวยลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาล  จึงจําเปนตอง
ตราขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  สํานักงานระงับขอพิพาท  สํานักงานศาล
ยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับการไกลเกล่ียภายใตการจัดการของสํานักระงับขอ
พิพาท เวนแตจะเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด ๒ 
การเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
 ขอ ๒ ใหคูพิพาทท่ีประสงคจะเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียยื่นคํารองตอสํานักระงับ  
ขอพิพาทตามแบบคํารองขอไกลเกล่ีย (เอกสารแนบทายขอบังคับหมายเลข ๑) 
 ขอ ๓  ใหสํานักระงับขอพิพาทสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงโดยเร็ว เพื่อตอบ
เปนลายลักษณอักษรภายใน ๑๕ วัน  หากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งตอบปฏิเสธหรือไมตอบกลับมา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหงดการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย 
 ขอ ๔  หากคูพิพาทผูไดรับสําเนาคํารองเห็นชอบในการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียให
สํานักระงับขอพิพาทนัดประชุมคูพิพาทเพื่อแตงต้ังผูไกลเกล่ียและดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย   
ตอไป  
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หมวด ๓ 
การแตงตั้งผูไกลเกล่ีย 

 
 ขอ ๕  ใหสํานักระงับขอพิพาทแตงตั้งผูไกลเกล่ียโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ทักษะ ความ
เหมาะสมแกลักษณะของขอพิพาท และผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังจะตองไดรับความเห็นชอบจาก       
คูพิพาททุกฝาย 
 ผูที่จะไดรับการแตงต้ังใหเปนผูไกลเกล่ียอาจเปนผูมีช่ือในทะเบียนผูไกลเกล่ียของ
สํานักระงับขอพิพาทหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงคูพิพาทเห็นพองรวมกันใหเปนผูไกลเกล่ียก็ได 
 ขอ ๖  ใหผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนผูไกลเกล่ียยื่นประวัติการศึกษาและการทํางานซ่ึงได
จัดทําข้ึน  พรอมคําแถลงขอเท็จจริงถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของตนใหสํานักระงับ   
ขอพิพาททราบ  ตามแบบแถลงขอเท็จจริงแสดงความเปนอิสระและความเปนกลาง (เอกสาร    
แนบทายขอบังคับหมายเลข ๒) โดยผูไกลเกล่ียจะตองลงนามและวันท่ีในเอกสารท้ังสองฉบับ 
 ขอ ๗  กอนยื่นแบบตามขอ ๖  ใหผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหเปนผูไกลเกล่ียตรวจสอบ
ประวัติสวนตัวและขอมูลจากสํานักงานของตนเพ่ือพิจารณาวามีเหตุท่ีจะทําใหไมเหมาะสมจะเปน 
ผูไกลเกล่ียหรือไม 
 การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งประกอบดวยการคนหาความขัดแยงทางผลประโยชนใน
เร่ืองวิชาชีพ  ใหผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนผูไกลเกล่ียเปดเผยขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีอาจทําให
คูพิพาทเกิดขอสงสัยในความเปนอิสระและความเปนกลาง  และในขณะจะลงนามในแบบน้ันหรือ
ในเวลาใดในระหวางท่ีทําการไกลเกล่ียหรือหลังจากการไกลเกล่ียดังกลาวหากไมมีขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณเชนวานี้  ใหผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังระบุในแบบแถลงขอเท็จจริงวาไมมีเหตุท่ีทําใหตนไม
เหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูไกลเกล่ีย 
 ขอ ๘ ใหสํานักระงับขอพิพาทแจงใหผูไกลเกล่ียทราบถึงการแตงต้ังใหเปนผูไกลเกล่ีย
ภายใน ๗ วันนับต้ังแตวันแตงต้ัง 
 ขอ ๙ คูพิพาทซ่ึงเช่ือวาผูไกลเกล่ียท่ีไดรับแตงต้ังหรือผูท่ีจะไดรับแตงต้ังมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับคูพิพาทฝายใด ใหแจงเร่ืองดังกลาวใหผูไกลเกล่ียและคูพิพาทอีกฝายหน่ึงทราบ
ทันที  หากผูไกลเกล่ียไมถอนตัวและคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมพอใจในการไมถอนตัวดังกลาว  ให
ผูไกลเกล่ียหรือคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดแจงเร่ืองดังกลาวตอสํานักระงับขอพิพาทเพื่อพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควรในการยุติการขัดแยงทางผลประโยชนซ่ึงอาจรวมถึงการแตงตั้งผูไกลเกล่ียคนใหม
โดยเร็ว 
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หมวด ๔ 
การดําเนินการกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
 ขอ ๑๐  ใหผูไกลเกล่ียดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียตามวิธีท่ีคูพิพาทตกลงกันโดยเร็ว 
หากคูพิพาทไมไดตกลงกันใหผูไกลเกล่ียกําหนดวิธีการท่ีจะดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียตามนัย
แหงขอบังคับนี้  โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม  เปนกลาง  เปนอิสระ  และเปนไปตามความ
ประสงคของคูพิพาท  ท้ังนี้  ผูไกลเกล่ียไมมีอํานาจจะต้ังขอกําหนดหรือบังคับใหคูพิพาทเห็นชอบ
กับความเห็นของผูไกลเกล่ียในการระงับขอพิพาท 
 ขอ ๑๑  กอนเร่ิมกระบวนการไกลเกล่ีย  ใหผูไกลเกล่ียดําเนินการใหคูพิพาทลงนามใน
แบบการยอมรับกระบวนการไกลเกล่ีย (เอกสารแนบทายขอบังคับหมายเลข ๓) 
 ขอ ๑๒  เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน  ใหผูไกลเกล่ียกําหนดภาษาที่ใชใน
กระบวนการไกลเกล่ีย  และในกรณีท่ีมีลามหรือผูแปล  ถาคูพิพาทมิไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน ให
คูพิพาทรับผิดชอบคาใชจายสําหรับลามหรือผูแปลฝายละกึ่งหนึ่ง 
 ขอ ๑๓  คูพิพาทตองใหความรวมมือกับผูไกลเกล่ียอยางสุจริต  รวมท้ังการใหความ
รวมมือเม่ือผูไกลเกล่ียขอใหคูพิพาทแลกเปล่ียนเอกสารเพื่อใหการไกลเกล่ียดําเนินการไปไดโดยเร็ว
ท่ีสุด 
 

หมวด ๕ 
การส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
 ขอ ๑๔  ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือวากระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลง 
 (๑)  ถามีการฟองคดีแลว  คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟองหรือ
ขอใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 (๒)  คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดถอนตัวจากกระบวนการไกลเกล่ีย 
 (๓)  ถามีการกําหนดเวลาส้ินสุดการไกลเกล่ียไว  และผูไกลเกล่ียไมอาจไกลเกล่ียให
เปนผลสําเร็จไดภายในเวลาท่ีกําหนด 
 (๔)  ผูไกลเกล่ียเห็นวาขอพิพาทไมอาจยุติลงไดดวยการไกลเกล่ีย 
 ขอ ๑๕  ภายหลังจากกระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุดลงไมวาขอพิพาทดังกลาวจะตกลง
กันไดหรือไมก็ตาม ใหผูไกลเกล่ียทําหนังสือแจงใหสํานักระงับขอพิพาททราบโดยระบุวันท่ี
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กระบวนการไกลเกล่ียส้ินสุด และหากตกลงกันไดก็ใหระบุวามีการตกลงเพียงบางสวนหรือท้ังหมด  
ท้ังนี้  ใหผูไกลเกล่ียสงสําเนาหนังสือใหแกคูพิพาทดวย 
 

หมวด ๖ 
การติดตอส่ือสาร การรักษาความลับ และการเปดเผยขอมูล 

 
 ขอ ๑๖  ในระหวางดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย  ผูไกลเกล่ียชอบที่จะประชุมหรือ   
ติดตอกับคูพิพาทพรอมกัน หรืออาจประชุมหรือติดตอกับคูพิพาทแตละฝายโดยลําพังก็ไดตามท่ี     
ผูไกลเกล่ียเห็นสมควร 
 
การเปดเผยขอมูล 
 ขอ ๑๗  เม่ือผูไกลเกล่ียไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาทจากคูพิพาทฝายหนึ่ง  ผูไกลเกล่ีย
อาจเปดเผยสาระสําคัญของขอมูลดังกลาวใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงทราบก็ได แตหากคูพิพาทให     
ขอมูลกับผูไกลเกล่ียโดยระบุวาเปนความลับ หามมิใหผูไกลเกล่ียเปดเผยขอมูลดังวานั้นใหแก        
คูพิพาทอีกฝายหนึ่ง 
 
ความลับของขอมูล 
 ขอ ๑๘  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกล่ียใหเก็บรักษาไวเปนความลับ เวนแต
คูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน หรือมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผยหรือเปนการเปดเผยเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามหรือบังคับใหเปนไปตามขอตกลงในผลของการระงับขอพิพาท 
 
การอางเปนพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ 
 ขอ ๑๙ คูพิพาทผูไกลเกล่ียบุคคลภายนอกรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกล่ีย
จะตองไมอางอิง  เสนอเปนพยานหลักฐาน  หรือเบิกความเปนพยานในการอนุญาโตตุลาการ การ
พิจารณาของศาล หรือกระบวนการพิจารณาอ่ืนใดในทํานองเดียวกันเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) คําเชิญของคูพิพาทใหเขารวมกระบวนการไกลเกล่ียหรือขอเท็จจริงท่ีแสดงวา       
คูพิพาทยินดีจะเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ีย 
 (๒)  ความเห็นหรือคําเสนอของคูพิพาทเกี่ยวกับเง่ือนไขหรือวิธีการที่อาจทําใหตกลง
ระงับขอพิพาทกันได 
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 (๓)  คําแถลงหรือการยอมรับของคูพิพาทในระหวางกระบวนการไกลเกล่ีย 
 (๔)  ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย 
 (๕)  ขอเท็จจริงท่ีแสดงวาคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยินดีจะรับขอเสนอของผูไกลเกล่ีย
เพื่อระงับขอพิพาท 
 (๖)  เอกสารท่ีทําข้ึนเพื่อประโยชนของกระบวนการไกลเกล่ียโดยเฉพาะ 
 ความในวรรคแรกใหใชบังคับโดยไมคํานึงถึงลักษณะของขอมูลหรือหลักฐานท่ีระบุ
ไวในแตละรายการ 
 หามมิใหคูพิพาทเสนอขอมูลเปนพยานหลักฐานซ่ึงขัดกับวรรคแรกและใหถือวาเปน
พยานหลักฐานท่ีรับฟงไมได  เวนแตมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผยหรือเปนการเปดเผยเพื่อประโยชน
ในการดําเนินการใหเปนไปตามหรือบังคับตามขอตกลงซ่ึงเปนผลของการระงับขอพิพาท 
 ความในวรรคแรก  วรรคสอง  และวรรคสามใหใช บั ง คับกับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล หรือกระบวนการอื่นในทํานองเดียวกันนั้นในสวนท่ี     
เกี่ยวของกับขอพิพาทซ่ึงอยูระหวางการไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีดําเนินการเสร็จส้ินแลว 
 ภายใตบังคับของวรรคแรก  พยานหลักฐานใดซ่ึงตามปกติรับฟงเปนพยานหลักฐานได
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  กระบวนการทางศาลหรือกระบวนการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน แม
ไดถูกอางเปนพยานหลักฐานในกระบวนการไกลเกล่ียมาแลว ก็ยังคงรับฟงเปนพยานหลักฐานได
ตามเดิม 
 

หมวด ๗ 
การคุมครองจากความรับผดิ 

 
 ขอ ๒๐  ผูไกลเกล่ีย  สํานักระงับขอพิพาท  และเจาหนาท่ีของสํานักระงับขอพิพาท ไม
ตองรับผิดตอบุคคลใดสําหรับการกระทําหรือละเวนการกระทําเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการ
ไกลเกล่ียรหรือการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  เวนแตการกระทําหรือละเวนดังกลาวเปนการทุจริตหรือ
เปนความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
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หมวด ๘ 
จํานวนผูไกลเกล่ีย 

 
 ขอ ๒๑  ใหมีผูไกลเกล่ียคนเดียว เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

 
หมวด ๙ 

ผูไกลเกล่ียซ่ึงกระทําการเปนอนุญาโตตุลาการ 
 
 ขอ ๒๒  เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน  หามมิใหผูไกลเกล่ียกระทําการเปน
อนุญาโตตุลาการสําหรับขอพิพาทซ่ึงเปนประเด็นในกระบวนการไกลเกล่ียหรือขอพิพาทอ่ืนท่ีเกิด
จากหรือเกี่ยวของกับสัญญาหรือนิติสัมพันธเดียวกันกับท่ีไดมีการไกลเกล่ียมาแลว 
 

หมวด ๑๐ 
การบังคับตามผลของสัญญาระงับขอพิพาท 

 
 ขอ ๒๓  สัญญาหรือขอตกลงอันเปนผลของการไกลเกล่ียขอพิพาทยอมผูกพันและใช
บังคับได 
 

หมวด ๑๑ 
คาตอบแทนและคาใชจาย 

 
 ขอ ๒๔  เวนแตสํานักระงับขอพิพาทจะกําหนดเปนอยางอ่ืน  ใหคูพิพาทฝายท่ียื่นคํา
รองขอใหทําการไกลเกล่ียวางเงินคาธรรมเนียมตามจํานวนท่ีกําหนดไวในรายละเอียดคาปวยการ/ 
คาใชจายในการไกลเกล่ียขอพิพาท (เอกสารแนบทายหมายเลข ๔) ใหสํานักระงับขอพิพาทงด
ดําเนินการตามคํารองขอเวนแตจะไดชําระคาธรรมเนียมดังกลาวแลว 
 ขอ ๒๕  เม่ือไดรับคํารองขอใหทําการไกลเกล่ีย  สํานักระงับขอพิพาทอาจเรียกให      
คูพิพาทท้ังหมดวางเงินคาใชจายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการไกลเกล่ียรวมท้ังคาตอบแทนและ
คาใชจายของผูไกลเกล่ียตามท่ีกําหนดในแบบรายการคาใชจายตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๔ 
 ใหสํานักระงับขอพิพาทมีอํานาจงดดําเนินการเกี่ยวกับการไกลเกล่ียจนกวาจะไดรับ
การวางเงินคาใชจายตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ ครบถวนแลว 
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 ขอ ๒๖  หากสํานักระงับขอพิพาทเห็นวาจํานวนเงินท่ีวางไวไมพอชําระคาใชจาย
ท้ังหมดในการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย  ก็สามารถเรียกใหคูพิพาทวางเงินเพิ่มเติมได 
 สํานักระงับขอพิพาทอาจขอใหผูไกลเกล่ียหยุดกระบวนการไกลเกล่ียจนกวาคูพิพาท
วางเงินครบถวนได 
 ขอ ๒๗  ภายในสิบหาวันทําการนับแตส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ีย  ใหสํานักระงับ
ขอพิพาทสรุปคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการไกลเกล่ีย  และใหสํานักระงับขอพิพาทคืนเงินท่ี
เหลือใหกับคูพิพาทหรือเรียกเก็บเงินท่ีขาดอยูจากคูพิพาทแลวแตกรณี 
 ขอ ๒๘  ใหคูพิพาทรับผิดชอบในการวางเงินคาใชจายตาง ๆ ตามขอ ๒๕ ฝายละกึ่ง
หนึ่งเวนแตจะตกลงกันเปนอยางอ่ืนโดยทําเปนลายลักษณอักษร  หากคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดไม
ชําระคาใชจายในสวนของตน  คูพิพาทอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูวางเงินคาใชจายรวมทั้งคาใชจายท่ี
ยังคางอยูแทน 
 ขอ ๒๙  หากมีคาใชจายอ่ืน ๆ ของคูพิพาทฝายใด นอกจากท่ีระบุไวในขอ ๒๔ ขอ ๒๕ 
ขอ ๒๖ และขอ ๒๘ อันเกิดจากการไกลเกล่ีย ใหคาใชจายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ         
คูพิพาทฝายนั้นเอง 
 

หมวด ๑๒ 
ขอสัญญาไกลเกล่ียขอพิพาท 

 
 ขอ ๓๐  คูสัญญาอาจระบุขอสัญญาไกลเกล่ียขอพิพาทดังตอไปน้ีในสัญญาหรือทําเปน
สัญญาไกลเกล่ียขอพิพาทอีกฉบับหนึ่งก็ได 
 “ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทจากหรือเกี่ยวของกับสัญญาฉบับนี้และคูสัญญาประสงคจะ
ระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียใหมีการไกลเกล่ียตามขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอก
ศาล  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม  ซ่ึงบังคับใชในขณะท่ียื่นขอพิพาทเพื่อการ    
ไกลเกล่ีย  และใหอยูภายใตการบริหารจัดการของสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม” 
 ขอ ๓๑  ขอสัญญาตามขอ ๓๐  เปนการตกลงของคูสัญญาท่ีจะยื่นขอพิพาทบาง
ประเด็นหรือขอพิพาทท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเพ่ือใหมีการไกลเกล่ียการตกลงนี้อาจเปนขอ
สัญญาท่ีรวมอยูในสัญญาหลักหรือทําเปนขอตกลงแยกตางหากก็ได  และอาจระบุเร่ืองความลับใน
การไกลเกล่ียไวดวยก็ได 
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รายละเอียดคาปวยการ/คาใชจายในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ตามขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงาน
ศาลยุติธรรม 
 ๑.  การจายคาปวยการใหแกผูไกลเกล่ีย  ใหคิดจากทุนทรัพยในอัตราดังตอไปนี้ 
 

ทุนทรัพย อัตราคาปวยการ 

 
ทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
ทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทุนทรัพยไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท – ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทุนทรัพยไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
๕๐๐ บาท 
๐.๒๐ % (ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
๐.๐๒% (ไมเกิน ๓๘,๐๐๐ บาท) 
๐.๐๐๕% 

 
 ท้ังนี้  คาปวยการของผูไกลเกล่ียเม่ือรวมกันแลว  ตองไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
 เพื่อประโยชนในการคิดคาปวยการในการคํานวณทุนทรัพยตามขอนี้ใหนับรวมทุน
ทรัพยของขอพิพาททุกรายท่ีอยูในกระบวนการไกลเกล่ียเดียวกันเปนฐานในการคํานวณ 
 ๒.  คาท่ีพักและคายานพาหนะของผูไกลเกล่ีย (ถามี) ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ
อัตราแหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
  ๒.๑ ผูท่ีเปนขาราชการและลูกจางของทางราชการใหเบิกจายตามระดับและ
ตําแหนงหรือช้ันยศของตนเอง 
  ๒.๒ ผูท่ีเปนบุคคลภายนอกใหเบิกจายโดยเทียบตําแหนงเทากับขาราชการ    
พลเรือนระดับ ๙ 
 ๓.  การจายคาปวยการ คาท่ีพัก และคาพาหนะของผูไกลเกล่ีย ใหผูอํานวยการเปน      
ผูพิจารณาส่ังจายภายใตเง่ือนไข  ดังนี้ 
  ๓.๑ การจายคาปวยการใหแกผูไกลเกล่ียใหจายเม่ือกระบวนการไกลเกล่ีย      
ส้ินสุดลง 
  ๓.๒  การจายคาท่ีพักและคาพาหนะใหเบิกจายตามขอ ๓ 
 ๔.  ผูไกลเกล่ียท่ีพนจากตําแหนงในกรณีท่ีถูกลบช่ือจากทะเบียนรายช่ือออกจาก
ทะเบียนรายช่ือ  แตคูพิพาทยินยอมใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกระท่ังมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาท่ีพัก 
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และคาพาหนะตามขอ ๔ ใหมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาท่ีพัก และคาพาหนะเฉพาะสําหรับงานท่ีได
ดําเนินการไปกอนพนหนาท่ีตามจํานวนท่ีผูอํานวยการกําหนด  โดยคํานึงถึงสัดสวนของงานท่ีได
ดําเนินการไปกอนพนหนาท่ี 
 ๕.  ในกรณีท่ีผูไกลเกล่ียพนจากหนาท่ีกอนท่ีจะมีสิทธิไดรับคาปวยการตามขอ ๔ ให   
ผูอํานวยการกําหนดคาปวยการใหแกผูไกลเกล่ียในจํานวนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงสัดสวนของงาน
ท่ีไดดําเนินการไปกอนพนหนาท่ี 
 ๖.  คาใชจายอ่ืนในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  ดังนี้ 
  ๖.๑  คาเคร่ืองดื่มและอาหารวาง  อัตราคนละ ๕๐ บาทตอคร้ัง 
  ๖.๒  คาตอบแทนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหคิดตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
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ประวัติผูเขยีน 
 
 ช่ือ - นามสกลุ   นายชวลิต  ทววีัฒนานนท   
    เกิดเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2511  ท่ีจังหวัดชลบุรี   
ประวัติการศึกษา       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต   
      จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือปการศึกษา พ.ศ. 2536 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน  นักวิชาการท่ีดนิ  6 ว    
     สํานักมาตรฐานการออกหนงัสือสําคัญ  กรมท่ีดิน 
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ  ผานการอบรมหลักสูตรทนายความรุนท่ี 10  
      ในป พ.ศ. 2537  
      นิติกร  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  
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