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บทคัดยอ
การเกิดสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันเปนการทําสัญญาที่พัฒนาการขึ้นมาอีก
ขั้นหนึ่งของการทําสัญญา โดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย เกิดขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. 2468 ในขณะนั้นการทําสัญญาจึงเปนการเขาทําสัญญาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนามากกวาการ
ที่จะใชเทคโนโลยีในการทําสัญญา ทําใหกฎหมายที่มีอยูเปนการทําสัญญาตอบุคคลที่อยูเฉพาะหนา
แตในปจจุบันการทําสัญญาประกันชีวิตไดพัฒนารูปแบบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือ มีการขายประกันโดย
ผานพนักงานตัวแทน ดวยวิธีการโทรศัพทไปชักจูง ใจผูบริโภค ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย ยั ง ไม มี ก ารแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ จ ะรองรั บ การทํ า สั ญ ญาประกั น ภั ย
ทางโทรศัพทไวเลย ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่กฎหมายไมมีการพัฒนารองรั บเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปก็คือ คูสัญญามีการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยการใชเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย ไมวาในเรื่องของหลักฐานเปนหนังสือ ไมวาในเรื่องของเงื่อนไข
การตรวจสุขภาพหรือแถลงขอความจริงในขณะทําสัญญาผานทางโทรศัพท ซึ่งเงื่อนไขเหลานีท้ าํ ใหเกิด
ปญหาใหญก็คือ ปญหาในการฟองรองบังคับคดีที่กระทําไดยากโดยประเด็นปญหาสําคัญ ซึ่งคูสัญญา
โตแยงระหวางกันได ก็คือ สัญญาประกันชีวิตที่ยังไมเกิดขึ้นหรือไมมีหลักฐานเปนหนังสือที่จะฟองรอง
บังคับคดี
จากการศึกษาพบวา ในการเกิดขึ้นของสัญญาประกันภัยทางโทรศัพทในประเทศอังกฤษ ก็จะ
มีกฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส (Model law on Electronic commerce)
คําว า “อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ” นั้น การทํา สัญ ญาทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส ยัง ครอบคลุ ม ไปถึง การทําสั ญ ญา
ประกันภัยทางโทรศัพทดวย การบันทึกเทปทางโทรศัพทจึงถือเปนสวนหนึ่งของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
เมื่อสัญ ญาไดเ กิดขึ้นแลวในทางกฎหมายของประเทศอัง กฤษใหก ารยอมรับ เทปบันทึก เสียงทาง
โทรศัพทเปนพยานหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีไดซึ่ง มีลักษณะสาระสําคัญเทียบเคียงไดกับ
หนังสือกรมธรรมประกันภัยตามกฎหมายไทย แตกฎหมายอังกฤษยอมรับการบันทึกเทปในฐานะเปน
พยานหลักฐานที่ไมตองมีรายมือชื่อของคูส ัญญา สวนการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและการ
ตอบคําถามสุขภาพ ตามกฎหมายไทยถือวาการแถลงขอเท็จจริงดังกลาวเปนหนาที่ของผูเอาประกัน
ในขณะทําสัญญา สวนประเทศอังกฤษนั้นถือวา เปนการที่ผูรับประกันยินยอมสละประโยชนของตน
ทั้งที่การโฆษณาเชนนี้ทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดและถือวาการที่ผูรับประกันไมรูขอเท็จจริงดังกลา ว
เปนกรณีที่ ผูรับประกันไมไดใชความระมัดระวังดังที่วิญูชนคนทั่วไปยอมคาดหมายไดวาคนชรายอม
ตองเจ็บปวย จึงตองถือวาสัญญาประกันชีวิตสมบูรณ ไมสามารถใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรมได และ
การโฆษณาในลักษณะดังกลาวของผูรับประกันไมถือวาเปนการฉอโกงเพราะเปนการใหคํารับรองใน

อนาคตไมใชการปกปดขอเท็จจริงหรือแสดงขอความอันเปนเท็จได แตการไมบอกขอยกเวนการให
ความคุมครองของสัญญาประกันชีวิตนั้น เปนการทํากลฉอฉลดวยการนิ่ง ในการฟองรองบังคับคดี
กฎหมายของประเทศอังกฤษยอมรับฟงเทปบันทึกเสียงทางโทรศัพทเปนพยานหลักฐานได ตัวผูเอา
ประกันก็สามารถที่จะอางอิงเปนพยานหลักฐานพิสูจนขอเท็จจริงและขอใหศาลออกหมายเรียกเทป
บันทึกเสียงที่อยูในความครอบครองของผูรับประกันเขามาในคดีเพื่อที่จะเอามาเปนพยานหลักฐาน
เปนประโยชนตอผูเอาประกันได จึงทําใหผูเอาประกันไดรับการเยียวยาความเสียหายและไมมีปญหา
เกี่ยวกับหลักฐานในการฟองรองบังคับคดี ก็สามารถตอสูคดีและไดรับความเปนธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรม
จากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงควรมีการแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการ
รับฟงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับสัญญาและหลักฐานการชําระเงิน
ในการทําสัญ ญาประกันชีวิตทางโทรศัพทไดเปนอยางมาก นอกจากนั้น คณะกรรมการกํากับ และ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง
โทรศัพท พ.ศ. 2552 ใหสามารถใชบังคับใหเหมาะสมดวย โดยควรกําหนดใหการกําหนดเงื่อนไขของ
ผูรับประกันวาไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคํา ถามสุขภาพนั้น ไมสามารถอางเหตุเกี่ยวกับ
สุขภาพของผูเอาประกันมาเปนเหตุในการปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนได
คําสําคัญ : ประกันชีวิต, ประกันชีวิตทางโทรศัพท, พยานอิเล็กทรอนิกส, การตอบคําถามสุขภาพ

ABSTRACT
The existence of contract of life insurance made over the phone these days represents a
progress in creating a contract. Since Title XX of Book III of the Civil and Commercial Code,
law on insurance, was drafted in B.E.2468(1925) where a contract is made face-to-face rather
than through technology; laws provided by such code deal with making a contract between
persons in each other’s presence. Although, at present, the way a contract of life insurance is
created is different, i.e. the insurance is sold by an agent by calling the consumer and persuading
him to buy the insurance; the Civil and Commercial Code has not been amended and the rule and
manners for the creation of contract of insurance over the phone have not been improved. A
problem arising from unreformation of laws to catch up with new technology is that parties
alleges conditions set by Title XX of Book III of the Civil and Commercial Code (law on
insurance), such as requirement of written evidence, of medical exam, or of making true
statements during the creation of a contract over the phone, to take advantage of each other.
Raising those conditions leads to points in dispute like whether the contract of life insurance is
created or whether there is telephone recording is a part of Electronic Commerce. Under English
law, when a contract is formed, the record of telephone conversation is allowed to be used as
evidence in the litigation. Except for the fact that such kind of evidence is not required to contain
signatures of both parties, its essence is similar to a policy of insurance being admissible evidence
under Thai law. With regard to disclosing health-related facts and answering health-related
questions, under Thai law, it is the assured’s duty to make statements in regard to such fact at the
time of making a contract while, under English law, if there is no such action, it is deemed that
the insurer agrees to waive his benefit. Advertising that there is no question about health or no
medical exam makes the assured misunderstand the condition of the contract and failure to know
the health-related fact of the insurer is regarded as failure to exercise such care as might be
expected from a person of ordinary prudence since the insurer should have known that the elderly
usually gets sick: therefore, the contract of life insurance is valid and cannot be avoided.
Although advertising so is not deemed to be a fraudulence as it is a warranty of the future
performance, not the concealment of the facts or the assertion of a falsehood; intentional silence
in respect to the exception of the protection given by the contract of life insurance is deemed to be
a fraud. According to English law, the record of telephone conversation is admissible evidence in
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litigation. The assured can use it as evidence for proving the fact and request the court to issue a
writ directing the insurer to deliver the record he possesses so that it can be used, in favor of the
assured, as an evidence. With such provision, the assured is able to be compensated for his
damage and have no problem concerning evidence in litigation. He can defend himself in trial and
justification will be rendered in justice system.
With all above mentioned, Thai laws on admissibility of electronic evidence should be
amended. Doing so will solve the problem concerning contract and evidence of payment for the
contract of life insurance made over the phone. In addition, the Insurance Commission should
reform Insurance Commission Declaration on Prescription of rules on methods of issuing and
offering insurance policy for sale via telephone (telemarketing) B.E. 2552 (2009) so that it is
suitable for enforcement. The declaration should provide that if the insurer conditions that, in
making a contract, no medical exam is required or no health-related questions are needed to be
answered; he cannot allege the health condition of the assured to refuse to make a compensation
for damage.
Keywords : Life Insurance, Making a life insurance via phone, Electronic Evidence, Answering
Health-related Questions
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การประกันชีวิต เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัย
เหลานั้น ก็ไดรับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย การประกัน
ชีวิตเปนเครื่องมือทางการเงินอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยบรรเทาหรือภาระทางการเงินหากเกิดเหตุที่ไมคาด
ฝนขึ้นกับรางกายได เชน การไดรับการชดเชยคารักษาพยาบาลกรณีตองเขารับการรักษาในฐานะ
ผูปวยใน ซึ่งเปนผลจากการประสบอุบัติเหตุ แนนอนวาคารักษาพยาบาลโดยสวนใหญเปนจํานวนเงิน
ที่สูงมาก ซึ่งมีผลใหกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได ในบางครอบครัวอาจถึงขั้นประสบ
วิกฤตทางการเงินเลยที่เดียว เพราะนอกจากคารักษาพยาบาลที่เปนจํานวนมากแลว อาจมีผลใหผู
ประสบเหตุซึ่งเปนผูมีรายไดหลักของครอบครัวไมสามารถประกอบอาชีพปจจุบันไดประกันสุขภาพ ซึง่
เปนความคุมครองสวนหนึ่งของการประกันชีวิต และนอกจากเรื่องการเจ็บปวยแลวที่กลาวขางตนแลว
ผลิตภัณฑการประกันชีวิต ยังมีความคุมครองที่ครอบคลุมถึงความคุมครองกรณีทุพพลภาพ (พิการ)
ในปจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตใชโฆษณาโดยกําหนดเงื่อนไขวาสามารถเขาทําสัญญาได
ทันทีโดยไมตองตรวจสุขภาพเพื่อใชในการจูงใจผูบริโภคใหมาทําสัญญากับบริษัทดวยถอยคําวา “ไม
ตองตรวจสุขภาพ ไมตองตาอบคําถามสุขภาพ ไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” ซึ่งประกัน
ชีวิตประเภทนี้จะมุงหมายกลุมลูกคาอายุระหวาง 50 - 90 ปและจากการศึกษาพบวามีเพียงแบบเดียว
คือ ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตเพียงอยางเดียวไมมีการสะสมเงินออมไปในคราวเดียวกันโดยจะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาใหแกผูรับประโยชนของผูเอาประกันในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถึง
แกกรรมเทานั้น การยกเวนเงื่อนไขการตรวจสุขภาพและการไมตองตอบคําถามสุขภาพนั้นเปดโอกาส
ใหผูสูงอายุที่อาจจะมีภาวะเจ็บปวยตามสภาพรางกายของคนอายุ 50 ปขึ้นไปและอาจมีภาวะเจ็บปวย
บางอยางอยูแลว ทั้งที่ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยไดบัญญัติหลัก เกณฑที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาวไวในมาตรา 865 และ 893 ใหผูเอาประกันชีวิตหรือผูทําสัญญา รวมถึงผูที่ใชความตายของ
ตนเปนเงื่อนไขการใชเงินเชน กรณีที่บุตรทําประกันชีวิตใหพอแม โดยบุตรเปนผูชําระเบี้ยประกัน แต
ทั้งนี้บุคคลดังกลาวจะตองแจงขอเท็จจริงที่มีผลจูงใจใหบริษัทผูรับประกันชีวิตนั้นเรียกเบี้ยประกัน
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สูงขึ้นหรืออาจบอกปดไมทําสัญญา เนื่องจากในกฎหมายระบุใหผูเอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริต
อยางยิ่งโดยมีหนาที่ ๆ จะตองแจงขอเท็จจริงดังกลาวใหกับบริษัทผูรับประกันชีวิตไดทราบ นอกจากผู
เอาประกันชีวิตแลว “ ผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงิน ” เปนอีกบุคคลหนึ่งที่จะตอง
บอกขอเท็จจริงดังกลาวเชนเดียวกับผูเอาประกันชีวิต แตผูรับประโยชนในสัญญาประกันชีวิตที่ไมใชผู
เอาประกันชีวิตหรือผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินนั้นไมมีหนาที่ดังกลาวที่จะตองบอก
ขอเท็จจริงดังกลาว แมวาผูรับประโยชนจะรูแลวไมบอกก็ไมมีผลใด ๆ ตอสัญญาประกันชีวิตและเมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป กป ด ไม ไ ด บ อกผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ข า งต น ไม ว า การเป น
โรคเบาหวาน หรือโรคมะเร็งนั้นจะตองเปนขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญในการคิดเบี้ยประกัน จึงทําให
ขอเท็จจริงที่ปกปดไมไดบอกบริษัทประกันชีวิตดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่หากบริษัทประกันชีวิตไดรูก็
จะเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น หรือถาข อเท็จ จริงดังกลาวเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงมากถึงขนาดที่บริษัท
ประกันชีวิตถาไดรูถึงขอเท็จจริงนั้นก็อาจจะบอกปดไมทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาว
การไมแจง ขอเท็จ จริง เกี่ยวกับ ภาวะสุข ภาพ ดัง กลาวกฎหมายก็จ ะใหสิท ธิบ ริษัท ผู
รับประกันชีวิตไมปฏิบัติตามสัญญาและบอกเลิกสัญญาได เวนแตในกรณีที่ขอเท็จจริงดังกลาวเปน
เรื่องเกี่ยวกับอายุของผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินที่กฎหมายกําหนดใหลดจํานวนเงิน
ที่ผูรับประกันชีวิตจะตองจายในกรณีที่เกิดความตายลงใหเปนไปตามอายุที่แทจริง แตถาอายุที่แทจริง
ไมอยูในทางที่บริษัทประกันชีวิตจะรับประกันชีวิต เชนนี้ผลก็กลับไปสูหลักเดิมที่ใหผูรับประกันชีวิตมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได แตขอเท็จจริงดังกลาวจะตองเปนขอเท็จจริงที่ผูเอาประกันชีวิตหรือผูทใี่ ชความ
ตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินนั้นจะตองรู แตถาบุคคลดังกลาวไมรู แมจะไมไดบอกก็ไมมีผลใด ๆ
เนื่องจากวา ผูไมรูนั้นไมสามารถบอกขอเท็จจริงเชนวานั้นได สวนเรื่องระยะเวลาในการบอกกลาว
ขอเท็จจริงดังกลาวนั้นมีแคชวงเวลากอนรวมถึงเวลาระหวางทําสัญญาประกันชีวิต ไมรวมถึงเวลาหลัง
ทําสัญญา
เมื่อพิจารณาจากหลักที่กลาวมาทั้งหมดเมื่อนํามาใชกับกรณีที่บริษัทประกันชีวิตโฆษณา
วาสัญญาประกันชีวิตที่ทํานั้นไมตองตรวจสุขภาพแตอยางไรก็ตามผูเอาประกันหรือผูที่ใชความตาย
ของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงิน ก็จะตองบอกกับผูรับประกันวาตนเปนโรคอะไรบา งหรือบอกปจจัย
อยางอื่นที่มีผลทําใหผูรับประกันใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรืออาจบอกปดไมยอมทําสัญญาถาไดรู
ขอเท็จจริงดังกลาว ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 2397/2536 “....การที่ผูรับประกันภัยไมตรวจสุขภาพของ
ผูเ อาประกันกอนเปนการละเลยหาไดไม แมก ารประกั นชีวิตในทุนประกัน ภัยตามหลัก เกณฑ ที่
กระทรวงพาณิชยกําหนดไมจําเปนตองตรวจสุขภาพของผูเอาประกันก็ยังถือไมไดวาผูรับประกันไม
ถือเอาเรื่องสุขภาพของผูเอาประกันเปนสําคัญ”
ยิ่งไปกวานั้น รูปแบบของการทําสัญญาประกันชีวิตที่ตองการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเ อาประกันจึง มีก ารนําเอาเทคโนโยลีเ ขามาใชในการเข าทําสัญ ญา คือการการประกันชีวิตทาง
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โทรศัพท ซึ่ง สามารถกอใหเกิดสัญญาประกันชีวิตไดทันทีดวยวาจานับ แตตอบตกลงทําสัญ ญาทาง
โทรศัพท เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัยนั้น
มิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของ
ฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองบังคับคดีไมได” ดังนั้น การทําสัญญาประกันชีวิตจึงเปนสัญญาที่
ไมมีแบบสามารถเกิดขึ้นไดดวยวาจา เพียงแตกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับ
ผิดเปนสําคัญ ซึ่งผูเอาประกันจะไดรับใบคําขอเอาประกันชีวิตกรมธรรมประกันชีวิตในภายหลังที่เกิด
สัญญาประกันชีวิตแลว ซึ่งแตกตางไปจากการทําประกันชีวิตในแบบเดิมๆที่ผูเอาประกันจะตองกรอก
ใบคําขอเอาประกันชีวิตนั้นซึง่ เดิมมีผลเปนคําเสนอเขาทําสัญญาประกันชีวิตของผูเอาประกันซึ่งก็ไม
ปรากฏวาในเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นทางโทรศัพทหรือเมื่อกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตมีการ
ใหตอบคําถามสุขภาพแตอยางใดและไมไดจัดใหมีก ารตรวจสุขภาพผูเ อาประกันตามแนวปฏิบัติ
ประเพณีทางการคาแบบเดิมของผูเอาประกัน รูปแบบการเกิดสัญญาประกันชีวิตนี้เองทําใหผูเอา
ประกันจะไมมีโอกาสตรวจสอบเอกสารสัญญาตางๆในกรมธรรมวาตรงตามเจตนาของตนเองหรือไม
โดยทราบรายละเอียดจากเพียงแตการที่ตัวแทนของบริษัทประกันเปนผูแจง ทั้งที่ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสองกําหนดให สัญญาประกันชีวิตนั้นจะตองมีเนื้อหาตองตรงกับ
กรมธรรม นอกจากนั้นทั้งตอนโฆษณาและตอนที่เขาทําสัญญาดวยวาจายังไมมีการแจงเรื่องกําหนด
ระยะเวลารอคอย 2 ป ซึ่งบริษัทประกันสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาไว ใหผูเอาประกันทราบวา
หากมีความตายเกิดขึ้นบริษัทประกันชีวิตก็เพียงแตชดใชคาเบี้ยประกันคืนเทานั้น แตไมตองชดใชคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาแตอยางใด
แมวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ.
2552 ออกมาเพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท และเพื่อ
คุมครองสิทธิบางประการของผูเอาประกันแลวก็ตามแตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดและ
มักจะกอใหเกิดปญหาเมื่อผูเอาประกันไดถึงแกกรรม จึงตกเปนภาระแกผูรับผลประโยชนในการตอง
มาใชสิทธิเรียกรองที่ตนมีตามสัญญา แทนที่จะไดรับประโยชนสมอยางที่ผูเอาประกันตองการ การที่
ผูรับผลประโยชนตองมาดําเนินคดีโดยอาศัยสิทธิตามกรมธรรมซึ่งตนไมทราบถึงสัญญาและเงื่อนไข
การใหความคุมครองเลยจึง ทําใหตองเสียเปรียบบริษัทประกันที่ทราบขอสัญ ญาอีกฝายคือบริษัท
ประกันชีวิตเปนอยางมาก นอกจากนั้นในประกาศฉบับนี้ยัง มีขอนาพิจารณาวาขัดกับบทบัญญัติใน
พระราชบัญ ญั ติป ระกัน ชี วิต พ.ศ. 2535 ซึ่ ง เปน กฎหมายที่ ใ หอํ านาจในการออกประกาศแก
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) หรือไม
ดวยเหตุนี้ที่ กฎหมายระบุใหผูเ อาประกันชีวิต จะตองใชความสุจ ริตอยางยิ่งในการที่
จะตองบอกขอเท็จจริงดังกลาวใหกับบริษัทประกันชีวิต ถาผูที่มีหนาที่ไมทําหนาที่ดังกลาวบริษัทผู
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รับประกันมีสิทธิที่จะลดจํานวนเงินที่ผูรับประกันจะตองจายหรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงิน
ประกันตามสัญญาได แตการโฆษณาชวนเชื่อดวยขอความในลักษณะดังกลาวทําใหผูเอาประกันเขาใจ
วาผูรับประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพของบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ
ของเขาเปนสําคัญ ทั้งที่ความจริงแลวภาวะสุขภาพของบุคคลดังกลาวเปนสิ่งที่กําหนดความเสี่ยงใน
การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดปญหาดังตอไปนี้
ประการแรก ปญหาผูมีสวนไดเสียขณะทําสัญญา
หลักสวนไดเสีย ถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัย
มิได มีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”
ลักษณะและวิธีการทําประกันชีวิตทางโทรศัพทนั้น สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมาย
เพียงแตบังคับใหตองทําเปนหนังสือเทานั้น ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นดวยวาจานับตัง้ แตตอบ
ตกลงทําสัญญาทางโทรศัพทแลว โดยที่ไมมีโอกาสไดตรวจสอบเลยวาผูเอาประกันคือใครเปนบุคคลผูม ี
สวนหรือไม และใครบางที่จะเปนผูมีสวนไดเสียในการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพท จะมีผ ล
ผูกพันเพียงใด
ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับการเริ่มตนการเกิดสัญญาและการใหความคุมครอง
รูปแบบของการทําสัญญาประกันชนิดไมตองตรวจสุขภาพไมตองตอบคําถามสุขภาพซึ่ง
เสนอขายผานโทรศัพทนั้นเนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 867 สัญญา
ประกันภัยนั้นเปนสัญญาไมมีแบบเกิดขึ้นดวยวาจาได ขอเพียงมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝาย
ที่ตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ และมีการสงมอบกรมธรรมประกันภัยที่มเี นือ้ ความตอง
ตามสัญญาใหผูเอาประกันฉบับหนึ่ง และมีการลงลายมือชื่อของผูรับประกันมีรายละเอียดของผูรับ
ประกันภัย ก็สามารถฟองรองบังคับคดีได ดังนั้น จึงทําใหเกิดขอพิจารณาวาการทําประกันชีวิตทาง
โทรศัพทนี้ สัญญาเกิดขึ้นและใหความคุมครองตามสัญญาตั้งแตเมื่อไร ระหวาง ขั้นตอนใด นับตั้งแตผู
เอาประกันโทรไปหาเจาหนาที่ หรือตอนที่เจาหนาที่โทรติดตอกลับมาแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับ
สัญญาประกันภัย นับตั้งแตผูเอาประกันชําระเงิน หรือภายหลังจากชําระเงินแลวมีการใหรายละเอียด
ตามสัญญาโดยผูเอาประกันตอบตกลงและมีการออกเลขกรมธรรม หรือนับจากที่ไดรับ กรมธรรม
ประกันชีวิต
ประการที่สาม ปญหาการแสดงเจตนาและความสมบูรณของสัญญา
ในสวนของผูเอาประกัน การโฆษณาชวนเชื่อโดยถอยคําวา “ ไมตองตรวจสุขหรือไมตอง
ตอบคําถามสุขภาพ” หรือ “ไมสนใจวาภาวะสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” ทําใหผูเอาประกันเขาใจ
วาแมวาตนเจ็บปวยอยูก็สามารถเขาทําสัญญาไดและไดรับความคุมครองสมบูรณ ทั้งที่ความจริงแลว
ในกรมธรรมและในใบคําขอเอาประกันชีวิต สวนที่สอง ยังคงถือเอาภาวะความเจ็บปวยมาเปนในการ
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โตแยงความสมบูรณของสัญญาประกันชีวิตได ดังนั้น การเขาทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาวจะถือวา
เปนการสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรมซึ่งเปนโมฆะตามมาตรา 156 ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือเปนการสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยสินตามมาตรา 157ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือ เปนการทํากลฉอฉลตามมาตรา 159 ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย ของผู
รับประกันและผูเอาประกันสามารถอางเหตุดังกลาวในการบอกเลิกนิติกรรมที่เปนโมฆียะไดหรือไม
ประการที่สี่ ปญหาเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงไดออกกฎหมายอนุ
บัญญัติขึ้นเพื่อการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(5) และ
มาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกประกาศคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับนี้เองไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ซึ่งในบางขอของประกาศนั้นยังมี
ความไมชัดเจน รวมทั้งอาจขัดตอพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาถึง
ขอความในประกาศขอ 9.1 ที่วา “เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนา
ประกันชีวิตจะตองแจง ชื่อตัว ชื่อสกุล ของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันที่กําลัง เสนอขาย
หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใช
คําวาฝากหรือ ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกัน” ซึ่งประกาศขอ 9.1 ดังกลาวนั้นขัดกับมาตรา 71
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดง
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ย
ประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการ
รับเบี้ยประกันในนามของบริษัท”
นอกจากนั้นสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ ในมาตรา 867 กําหนดใหเพียงแต
มีหลัก ฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับ ผิดหรือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ก็ฟองรอง
บังคับ คดีไดแลว ดังนั้นในกรณีของการซื้อประกันชีวิตผานทางโทรศัพทนี้ถือวาสัญญาประกันชีวิต
เกิดขึ้นโดยวาจา แลวนับตั้งแตตอบตกลงทําสัญญาและชําระเงิน กรมธรรมที่สงมาภายหลังเปนเพียง
หลักฐานเปนหนังสือเทานั้นแตในระหวางเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแลวผูเอาประกันกลับไมมี
หลักฐานเกี่ยวกับการชําระเงินใดๆทั้งสิ้นที่แสดงใหเห็นวาความสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมไดเ กิดขึ้น
แลว ทั้งที่มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการรับเบี้ย
ประกันจะตองออกเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินในนามบริษัททุกครั้ง
ประการสุดทาย ปญหาเกี่ยวกับขอยกเวนในการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน
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ผูรั บ ประกันซึ่ง โฆษณาโดยใชเ งื่อนไขที่ไ มตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถาม
สุขภาพ ทําใหมีผูเขาทําสัญญาประกันชีวิตโดยเขาใจเชนนั้นจํานวนมาก ทั้งที่จริงแลวในใบคําขอเอา
ประกันเอาประกันชีวิต ยังปรากฏขอความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 “ถาใน
เวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัย
ความทรงชีพหรือความมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูง
ใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลง
ขอความนั้ นเปนความเท็จไซร ทานวาสัญ ญานั้นเปนโมฆียะ” บริษัท ผูรับ ประกันยังจะอาศัยเหตุ
ดังกลาว โดยถือวาผูเอาประกัน “รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
ประกันภัยใหเ รียกเบี้ยประกันภัยสูง ขึ้นอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญ ญา หรือวารูอยู แลวแถลง
ขอความนั้นเปนความเท็จไซร” ไดหรือไมและการที่ผูรับประกันกําหนดใหไมตรวจสุขภาพหรือไมตอบ
คําถามสุขภาพนั้นเปนกรณีของมาตรา 866 “ถาผูรับประกันไดรูขอความจริงดังกลาวในมาตรา 865
นั้นก็ดี หรือรูวาขอความแถลงเปนความเท็จ ก็ดีห รือควรจะไดรูห ากใชค วามระมัดระวัง ดัง จะพึง
คาดหมายไดแตวิญูชนก็ดีทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอันสมบูรณ” หรือไม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึก ษา ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒ นาการ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตอง
ตอบคําถามสุขภาพ
1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มี
เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
1.2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไม
ตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญ หาและขอเสนอแนะปญ หาเกี่ยวกับการทําสัญญา
ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
รูปแบบการเขาทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีการโฆษณาชวนเชื่อโดยขอความ
ที่วา “ไมตรวจสุขภาพ ไมตองตอบคําถามสุขภาพ หรือไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” โดย
เนนกลุม ลูก คาผูสูงอายุ ซึ่ง ขอความเหลานี้ทําใหเ กิดความเขาใจวา ผูรับประกันจะไมนําเอาภาวะ
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สุขภาพมาบอกเลิกสัญญา ทําใหมีผูสูงอายุจํานวนมากหลงเชื่ อและเขาทําสัญญาทั้ง ที่จริงแลวผูรับ
ประกันกลับยังถือเอาภาวะสุขภาพดังกลาวเปนเหตุในการบอกเลิกสัญญาไดโดยอาศัยเหตุวาผูเอา
ประกันปกปดขอความจริงตามมาตรา 865 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การทําสัญญา
ประกันชีวิตที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้สรางความไมเปนธรรมในการทําสัญญา เนื่องจากบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ที่มีอยูไมไดบัญญัติไวใหครอบคลุมสําหรับรองรับรูปแบบการทําสัญญาที่มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช
ในขณะที่ตางประเทศมีมาตรฐานในการควบคุมสัญญา จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไข กฎหมายของ
ประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานสัญญาประกันชีวิต เพื่อรองรับรูปแบบการทําสัญญา
ประกันชีวิต เพื่อรองรับรูปแบบการทําสัญญาที่จะมีการนําเทคโนโลยีมาใชและสรางความเปนธรรมให
สอดคลองกับหลักการทําสัญญาและหลักการประกันชีวิต
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ
สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพตาม ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย พระราชบัญ ญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2550 โดยทําการศึกษาถึง มาตรการในการคุมครองผูเอาประกันจากโฆษณาชวนเชื่อของผู
รับประกันในเรื่องของหนาที่เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกัน เงื่อนไขการตรวจสุขภาพและการ
ตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ รวมไปถึงนิติสัมพันธร ะหวางผูเอาประกัน ผูรับประกัน และตัวแทน
ประกันชีวิตของไทยเปรียบเทียบกับ การทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ
สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของตางประเทศ เพื่อหาแนวทางแกไขกฎหมายที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิธีก ารศึ ก ษาของวิท ยานิ พนธนี้จ ะเป นการศึ ก ษาแบบวิจั ยเอกสาร(Documentary
Research) จากการคนควาและรวบรวมจากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา
ตําราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความในวารสารตางๆ สิ่งตีพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญา
ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
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1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.6.1 ทําใหทราบ ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒ นาการ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตอง
ตอบคําถามสุขภาพ
1.6.2 ทําใหทราบกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มี
เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
1.6.3 ทําใหทราบปญหาเกี่ยวกับ การทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไม
ตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
1.6.4 ทําใหทราบแนวทางแกไขปญหาและข อเสนอแนะปญหาเกี่ยวกับ การทําสัญญา
ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ

บทที่ 2
ความหมาย ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวกับ
การทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพ
หรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
2.1 ความหมายการประกันชีวิต
ประมวลกฎหมายแพงและและพาณิชย ไมไดใหความหมายของการประกันชีวิตเอาไว
โดยตรง แตเมื่อพิจารณาจากมาตรา 861 บัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่ง ตกลงจะใชคา สินไหมทดแทนหรื อเงิ นจํา นวนหนึ่ง ใหใ นกรณีวิน าศภั ยหากมีขึ้ น หรือใน
เหตุก ารณอยางอื่นในอนาคตดังที่ร ะบุไวในสัญ ญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่ง
เรียกวา “เบี้ยประกัน” ประกอบกับมาตรา 889 ที่บัญญัติวา “ในสัญญาประกันชีวิตนั้นการใชจํานวน
เงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง” แลวอาจใหความหมายของการประกันชีวิตได
วา “การประกันชีวิต” คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดใชเงินนั้นให โดยอาศัย เหตุ
แหงการเสียชีวิตหรือการมีชีวิตรอดอยูของบุคคลหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญา”
การประกันชีวิตนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตของมลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคํา
นิยามของการประกันชีวิตไววา หมายถึง การประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของบุคคลและ
รวมถึงการประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันชีวิต รวมทั้ง การประกันภัยทุกประเภทที่
เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล1
กฎหมายเกี่ยวกับการประชีวิตของประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของสัญญาประกัน
ชีวิตไววาเปนสัญญาซึ่งผูรับประกันภัยยอมรับเอาสิ่งตอบแทนอันไดแกเบี้ยประกันจํานวนหนึ่ง ซึ่งจาย
ใหแกผูรับประกันภัยเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคลที่กําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อการจายเงินจํานวนหนึ่ง
ใหเมื่อบุคคลนั้นถึงแกความตายหรือทรงชีพอยูตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว2
1

New York Insurance Law, Article 4 Sections 46(1).
2
Robert E.Keelon, Basic Text on Insurance Law, ( St.Paul, Minn : Wast
Publishing Co.), p13.
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จิตติ ติงศภัทิยไดใหความหมายวา “การประกันชีวิต” หมายถึง สัญญาที่ผูรับประกัน
ชีวิตตกลงจะใชจํานวนหนึ่งใหแกผูเอาประกันชีวิตหรือผูสืบสิทธิของเขา ในเมื่อผูเอาประกันชีวิตหรือผู
ถูกเอาประกันชีวิตไวไดตายภายในเวลาหรือมีชีวิตอยูจนถึงเวลาอันไดตกลงกําหนดไวในการนี้ ผูเอา
ประกันชีวิตตกลงสงเบี้ยประกันภัย3
ในทางเศรษฐศาสตรนั้นการประกันชีวิต หมายถึง การประกันคาทางเศรษฐกิจแหงชีวิต
ของมนุษย( Economic Value of Human Life) คือเปนการประกันความสามารถในการหารายได
ของมนุษยนั่นเอง4
การประกันชีวินนั้นมิใชเปนการค้ําประกันวาจะไมมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเนื้อตัว
รางกายเลย หากแตเปนวิธีการแบงเบา ภาระครอบครัวที่เกิดแกผูประสบเคราะหกรรมอันเนื่องมาจาก
ความเสียหายที่เกิดจากการเสี่ยงภัยตางๆ จากบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยกระจายความเสี่ยงไปยังบุคคล
อื่นจํานวนมากที่อยูในภาวะเสี่ยงภัยทํานองเดียวกัน หรือจะกลาวอีก นัยหนึ่ง คือ แมวาจะมีก าร
ประกันชีวิตแลวก็ตามแตละคนก็ยังตกอยูภายใตความเสี่ยงอยูเชนเดิม ทั้งนี้ดวยการดําเนินงานของคน
กลางที่เรียกวา ผูรับประกันภัย ซึ่งทําหนาที่รวบรวมเงินที่เรียกวาเบี้ยประกันชีวิตจากผูสมัครใจร วม
วิธีการนี้ซึ่งเรียกวา ผูเอาประกันชีวิต เพื่อนําไปจายชดเชยใหแกผูเอาประกันชีวิตที่ตองประสบกับ
ความเสียหายหรือมรณกรรม
กลาวโดยสรุปแลว การประกันชีวิต หมายถึง การประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต
โดยผูเอาประกันชีวิตตองจายเบี้ยประกันชีวิตใหกับผูรับประกันชีวิตเพื่อเปนการตอบแทนทีร่ บั เสีย่ งภัย
ให และผูรับประกันชีวิตจะตองจายเงินตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาใหกับผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับ
ประโยชน หรือผูสืบสิทธิของเขา เมื่อมีเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดตามที่ตกลงกันไวเกิดขึ้น
2.2 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชีวิต
2.2.1 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชีวิตในระบบสากล
ความเปนมาของประกันชีวิตเปนสิ่งที่เราควรรับรู และศึกษาขอเท็จจริง ประกันชีวิต
ในโลกเกิดขึ้นเมื่อใดไมมีใครรูแนนอน ทําไดก็คือ ขอสันนิษฐานโดยนักประวัติศาสตร แลวแตใครจะตั้ง
ทฤษฎีจากพงศาวดารขึ้นมากลาวอางหนึ่งในทฤษฎีที่นาสนใจเสนอวา การประกันชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรก
ประมาณ 2000 ป กอนคริสตกาล
3

จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.), หนา137.
4
สมพิศ เล็กเฟองฟู, การขายประกันชีวิต, (กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา, 2538), หนา 3.
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โดยยุค กษั ตริ ยแห ง กรุง บาบิโ ลนไดต ราประมวลกฎหมายฉบั บ แรกของโลกเรีย กวา Code of
Hammurabi กฎหมายเลม นี้มีก ฎเกณฑห นึ่ง ซึ่ ง นาจะเปนจุดกําเนิดของการประกันภัยทั้ง มวล
กลาวคือพวกพอคาที่แลนเรือคาขายอยูในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะตองทําขอตกลงกันวาถาพอคา
ทางเรือคนใดคนหนึ่งสงสินคาทางเรือไปขายยังตางประเทศ หากพอคาผูนั้นจะขอกูเงินจากนายทุน
ผูใหกู ผูขอกูจะตองจายเพิ่ มขึ้นอีก จํานวนหนึ่ง เพื่อรับ รองวาหากสินคาที่บรรทุก ไปขายนั้นถูก
ปลนสะดม หรือเรือเกิดภัยพิบัติใดๆ พอคานั้นก็ไมตองจายเงินคืนเงินที่กูไป โดยถือวาเงินกูครั้งนั้นเปน
อันสิ้นสุดลง เงินที่เพิ่มกอนดังกลาว จึงอนุมานไดวาเปนเงินเบี้ยประกันภัย5
เมื่อราว 3 พันปกอนคริสตศักราช พอคาชาวจีนไดคิดใชหลักของการประกันภัยขึ้น
โดยพอคาเหลานั้นไดประกันตอความเสียหายของสินคาราคาแพงที่ขนสงทางเรือตามลําน้ําแยงซีเกียง
ภัยที่ประกันคือ ภัยจากหินใตน้ําแกระแสน้ําเชี่ยวในแมน้ํา สินคาดังกลาวบางครั้งก็เปนทรัพยทั้งหมดที่
พอคามีอยู เมื่อมีความกลัวตอความหายนะ พอคาจึงไดประกันภัยไว โดยการกระจายโอกาสที่จะเกิด
ความหายนะออกไป เขาเหลานั้นใหเหตุผลดังกลาววา ถาเรือ 100 ลํา แตละลําบรรทุกสินคา 100 หอ
ไดเ ริ่ม เดินทางที่ตนกระแสน้ําเชี่ยว พอคาจะกระจายความเสี่ยงภัยโดยในเรือแตล ะลํา พอคาจะ
บรรทุกสินคาของตนในเรือเพียงคนละ 1 หอตอเรือ 1 ลํา จนครบ 100 ลํา การสูญเสียเรือ 1 ลํา จะ
ทําใหพอคาแตละคนสูญเสียสินคาเพียงคนละ 1 หอเทานั้น
จากการบันทึกไวในเรื่องของกําเนิดการประกันภัยนั้น ยังมีอีกทางหนึ่งวา ชาวบาบิ
โลนซึ่งอาศัยอยูล ุมแมน้ํายูเฟรติสเมื่อประมาณหาพันปลวงมาแลว ไดผลิตสินคาออกขาย และไดสง
ลูกจางหรือทาสของตนออกไปเรขายสินคาตามเมืองตางๆ ทาสหรือลูกจางของตนนี้ไมมีสวนไดเสียใน
กําไรที่เกิดขึ้นกับการขายสินคาเหลานั้นเลย และไมมีอํานาจในการตกลงกับผูซื้อนอกเหนือไปจากที่
ไดรับคําสั่งจากนายของตนเทานั้น พอการคาเจริญขึ้น การทํางานของทาสหรือลูกจางก็เกิดความไม
สะดวก เนื่องจากขาดอํานาจตาง ๆ ดัง กลาว การใชท าสหรือลูก จางก็เ ปลี่ยนไปเปนใชพอคาเร
(travelling sales-man) ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวา darmatha แปลวาคนตีกลอง เปนผูรับสินคาจาก
พอคาไปจําหนาย ยังเมืองตาง ๆ พวกพอคาเรนี้ตองมอบทรัพยสิน ภรรยา และบุตรที่อยูทางบานให
พอคาเปนประกัน โดยมีสัญญากันวากําไรที่ไดรับนั้นพอคาเรตองแบงใหพอคาเจาของสินคาครึ่งหนึ่ง
หากพอคาเรหนีหายไป หรือถูกโจรปลนเอาสินคาไปหมดบรรดาทรัพยสินจะถูกพอคาริบ และภรรยา
กับบุตรก็จะตกเปนทาสไปดวย เงื่อนไขดังกลาวนี้เมื่อปฏิบัติไปเพียงเล็กนอย บรรดาพอคาเรก็ไมพอใจ
จึงเกิดการแข็งขอ ไมยอมรับเงื่อนไขอันเสียเปรียบนี้ และในที่สุดก็ตกลงเงื่อนไขใหมวา ถาการสูญเสีย
สินคาโดยมิใชความผิดของพอคาเร หรือพอคาเรมิไดเพิกเฉยตอการปองกันรักษาสินคาอยางเต็มทีแ่ ลว
5

สมาคมประกันชีวิตไทย, ประวัติการประกันชีวิต, สืบคนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
จาก www.thaiinsuranceetc.com/blog.
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ใหถือวาพอคาเรไมมีความผิดพอคาเจาของสินคาจะริบทรัพยสินบุตรภรรยาไมได ขอตกลงนี้จึงไดใช
ตอมาอยางแพรหลายในการคาสมัยนั้น นับไดวาขอตกลงดังกลาวเปนการเริ่มตนของการประกันภัยใน
สมัยโบราณ6
ตอมาชาวกรีกไดรับเอาความคิดของชาวบาบิโลนมาใชกับการเดินเรือของตนในราว
สามพันปมาแลว คือยอมใหเอาเรือหรือสินคาของตนเปนประกันเงินกูที่ตองกูยืมจากนายทุนมาในการ
จัดซื้อสินคา โดยมีเ งื่อนไขวา ถาเรือสินคาลํานั้นไมก ลับ ทา เจาหนี้จ ะมาเรี ยกรองหนี้สินคืนจาก
เจาของเรือไมได นับไดวาการประกันภัยทางทะเลไดเ ริ่มขึ้นในระยะนี้ ซึ่ง ไดถึงกับ มีการจัดตั้งเปน
สถาบัน การประกันภัยทางทะเลในกรุงเอเธนสสมัยนั้น
ทางดานประกันชีวิตนี้ ไมมีหลักฐานแนนอนวาเริ่มมีกันตั้งแตเมื่อใด ทราบกันเพียงวา
ชาวกรีกและชาวโรมันในสมัยโบราณใชวิธีบริจาคเงินชวยในการทําศพดวยการเก็บเงินจากคนที่ไป
โบสถในวันอาทิตยคนละเล็กละนอยเปนรายเดือน เพื่อเปนการชวยเหลือในการทําศพผูตาย และ
ตอมาไดจัดตั้งสมาคมรับประกันในหมูพวกทหารขึ้น สมาชิกที่ตายจะไดเงินสําหรับทําศพ และจะไดรับ
เงินบํานาญเมือถึงวัยชรา เปนตน พฤติการณเหลานี้ถือไดวาเปนการเริ่มตนของการประกันชีวิตขึ้น
แลวในสมัยโบราณ เหตุการณตาง ๆ ที่ถือวาเปนการเริ่มตนของการประกันภัยในสมัยโบราณดังกลาว
คงเปน วิธีก ารงาย ๆ ปราศจากแบบแผนหรื อระเบียบที่ แนนอน จนกระทั่ง ไดมีก ารจัด ตั้ ง ธุร กิ จ
ประกันภัยในรูปของบริษัทการคาขึ้นเมื่อราว พ.ศ . 1853 ที่เมือง Flanders ในอิตาลี และในชวง
ศตวรรษนั้น การคาขายทางทะเลมีความสําคัญ ที่สุด ไดมีสัญญาประกันภัยฉบับแรกไดถูกบันทึกไว
ปรากฏอยู สัญญาประกันภัยทางทะเลเกี่ยวกับสินคาของเรือซานตาคาลา ที่เ มืองเจนัวในป พ.ศ .
1890 และในป 2117 พระนางเอลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษไดตรากฎหมายจัดตั้งหอประกันภัยขึ้น
สําหรับ ขายกรมธรรมป ระกัน ภัยทางทะเล ทํ าให ธุร กิ จ ประกั นภัย ของอัง กฤษไดเ จริญ กาวหน า
วิวัฒนาการเรื่อยมา เริ่มตนแตดําเนินงานในรูปสํานักงานจนเปนสมาคม สัญญาประกันภัยของอังกฤษ
ฉบับแรกที่บันทึกไวคือ “The Broke Sea Ins u rance Policy” ซึ่งยังเก็บรักษาไวตั้งแต พ. ศ.
21907
อังกฤษดูจะเปนแหลงกําเนิดของการประกันชีวิต หากไมนับเอายุคบาบิโลนถือเปน
รากเหงาดูจะโบราณเกินไป ขยับเขามาอีกหนอย พอเรียกไดวาเปนธุรกิจประกันชีวิตจริงๆ ก็ตองยกให
ประเทศอังกฤษ หลังเกิดเหตุการณมหาอัคคีภัยในลอนดอน (The great fire of London) ป ค.ศ.
1666 เปนเหตุใหเกิดการกอตั้งบริษัทประกันภัยเปนกิจจะ
6

ไชยยงค ชูชาติ, “ประวัติการประกันภัย,” วารสารขาวสารประกันภัย 2, 1
(มิถุนายน 2554): 28.
7
เสริม สุขะ, การประกันภัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรุงศิลป, 2520), หนา 3.
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ลักษณะ นอกจากประกันอัคคีภัยแลวยุคนั้นยังมีการประกันภัยทางทะเลเกิดขึ้นในชวงเวลาใกลเคียง
กันเพราะอังกฤษมีสถานะเปนเจาแหงการคาขายทางทะเลของโลกในยุคนั้น
การประกันชีวิตเกิดขึ้นในราวปค.ศ. 1697 มีบริษัทประกันภัยรับประกันแมมายและ
ลูกกําพรา ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนธุรกิจประกันชีวิตของโลก บริษัทแรกที่ใหบริการเรื่องนี้ไดแก
perpetual Assurance office, The Hampshire Society ตอมาในป ค.ศ. 1850 มีการคิดอัตรา
มรณะขึ้นเปนครั้งแรก
อัง กฤษจึงเปนเสาหลักของการประกันภัย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยเหตุที่มี
ลักษณะเปนจุดเริ่มตนและพัฒนาธุรกิจการประกันภัย และประกันชีวิตอยางตอเนื่องมาหลายรอยป
อุตสาหกรรมการประกันภัย การประกันชีวิต ไดล งหลักปกฐานกลายเปนเสาหลัก เศรษฐกิจ ของ
ประเทศ รวมทั้งสามารถขยายอาณาเขตทําธุรกิจไปยังตางประเทศ8
การประกันชีวิตในระยะแรก การประกันชีวิตถูกมองวาเปนการแสวงหาประโยชน
จากชีวิตของมนุษยอยางไรศีลธรรม และในหลายประเทศไดออกกฎหมายหามการดําเนินการดังกลาว
โดยเฉพาะในฝรั่งเศสกอนป พ . ศ . 2363 และอิตาลีระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 แตในอังกฤษไมมีการ
หามดําเนินกิจการดังกลาว
นักทฤษฎีและนักคณิตศาสตรในภาคพื้นยุโรปจํานวนมากไดอุทิศตนในการพัฒนา
ความรูดานประกันชีวิต จอหน แกรนด ไดรวบรวมสถิติก ารตายเนื่องจากกาฬโรค และในป พ.ศ.
2204 ไดพิมพหนังสือชื่อ “ธรรมชาติและขอสังเกตทางการเมือง” ผลงานดังกลาวถือวาเปนการแสดง
ตัวเลขทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนครั้งแรก
Edmund Hally นักคณิตศาสตรไดศึกษาสถิติการตายในเมือง Breslau ในระหวาง
ป พ . ศ . 2230 - 2234 และไดพิมพผลงานชื่อ “สถิติมรณกรรมในเบรสเลาว” โทมัส ซิมปสัน ได
พิมพ ผลงานเรื่อง “ธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลง” ในป พ. ศ. 2283 เรื่อง “ขอกําหนดเบี้ย
ประกันรายปและการลดอัตราการจายกรณีตาย” ในป 2385 แนวความคิดในวิชาการดานประกันชีวิต
ของ ซิมปสัน กวางและชัดเจนยิ่งกวาผลงานของบุคคลอื่น ๆ กอนหนานั้น
ระยะแรกของการประกันชีวิต Richard Martin กับพวกไดเสนอแนวทางที่เกี่ยวกับ
การประกันชีวิตเปนครั้งแรกในปพ . ศ . 2079 กลาวโดยสรุปก็คือหากผูเอาประกันถึงแกความตาย
ภายใน 12 เดือน ผูรับประกันจะจายเงินเปนจํานวน 400 ปอนด ตอมาไดมีคดีขึ้นสูศาลวา คําวา 12
เดือนนั้น หมายถึง เดือนทางจันทรติ หรือตามปฏิทิน ศาลไดตัดสินเอาความผิดกับ ผูรับ ประกัน
เนื่องจากสัญญาประกันภัยเคลือบคลุม แนะแนวทางคําพิพากษาดังกลาวยังใชกันอยูจนทุกวันนี้

8

เสริม สุขะ, เพิ่งอาง, หนา 5.
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ในป พ. ศ. 2241 บาทหลวง William Assheton ไดวางโครงการกอตั้ง บริษัท
ประกันชีวิตชื่อบริษัทเมอเซอรในลอนดอน โดยจุดประสงคเพื่อเปนการใหประโยชนตอแมหมายในป
ตอมา ก็มีอ งค ก ารในลัก ษณะคล ายกัน ภายใตชื่ อวา “สมาคมเพื่อ แม ห มา ย” แต ก็ไม ป ระสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากความจริงที่วา ยังไมไดมีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการตายอยางถูกตอง อันจะ
เปนกฎเกณฑของการดําเนินการขององคการตาง ๆ ตามมาตรฐานของการประกันชีวิต ศาสตราจารย
James L. Athearn ไดกลาววา สมาคมดังกลาวเปนองคการแรกของการประกันชีวิต
องคการที่เ กี่ยวกับ การประกันชีวิตอีกองคก ารหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมากในอังกฤษคือ
“สมาคมมิตรสัมพันธเพื่อการประกันภัย ” ซึ่งกอตั้งใน พ. ศ. 2249 และตอมาไดรวมอยูในสหภาพ
นอร วิชในป พ . ศ . 2409 องคการนี้ไดโฆษณากิจการตอสาธารณชน ดังนั้น อาจถือไดวาเปนครั้งแรก
ที่ไดเสนอความรูเกี่ยวกับการใชประกันชีวิตตอสาธารณชน
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเกาแกและยังดําเนินกิจการอยูในปจจุบันนี้คือ “สมาคมเพื่อการ
ประกันชีวิตที่เสมอภาค” (The Society for the Equitable Assurance of Lives and
Survivorships) หรือที่เรียกวาวา “Old Equitable” ซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2305 โดย Thomas Shimpson
และดวยความชวยเหลือสนับสนุนจาก Edward Rowe Mores อยางไรก็ดี สมาคมนี้ไดเริ่มตนกอน
หนานั้น โดย โทมัส ซิมปสัน และ เจมส ดิคสัน ในป พ . ศ. 2229 แตไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
จนหลังเจมส ดิคสัน ตายลง โทมัส จึงไดดําเนินการตอมา จนสมาคมกอตั้งขึ้นได สําหรับการคํานวณ
เบี้ยประกัน ไดคิดจากอายุของผูเอาประกันและระยะเวลาที่คุมครอง การยื่นขอเอาประกันตองทําเปน
หนังสือ และระบุขอมูล 2 ประการคือ สถานะทางสุขภาพ รวมทั้งอาชีพและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผูเอาประกัน องคการนี้ไดใชประโยชนจากวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร ใน
อันที่จะกําหนดตารางเกี่ยวกับอัตราการตาย นับแตกอตั้งองคการนี้ ธุรกิจการประกันชีวิตไดพัฒนา
กาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วจนปจจุบัน
2.2.2 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชีวติ ประเทศไทย
ในยุคแรกกิจการประกันภัยเริ่มในยุโรปมานานแลว เมื่อมีชาวตางชาติเขามาคาขาย
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาจมีการประกันภัยกันบางแลว โดยเฉพาะการประกันทางทะเล และขนสง แต
เปนการที่ชาวตางชาติทําประกัน ภัยเองไมเ กี่ยวมาถึง ไทย การประกันภัยเริ่ม ขึ้นในประเทศไทย
ปรากฏขึ้นสมัยรัตนโกสินทร
ประมาณป พ.ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่ง ยังทรงผนวชอยู ไดทรงสั่ง ซื้อเครื่องพิม พจากประเทศ
อังกฤษ และโดยที่เกรงวาจะเกิดความเสียหายขึ้นในระหวางทาง จึงไดสั่งใหเอาเครื่องพิ มพดังกลาว
ประกันภัยระหวางการขนสงในนามของพระองคเ อง แสดงวาการประกันภัยนั้นไดเริ่มแผเขามาถึง
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เมืองไทยแลว และอาจกลาวไดวาไทยไดรูจักวิธีการประกันภัย หรือการประกันภัยทางขนสงสินคาของ
ไดเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3
การประกันภัยที่ควรจะนับวาเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรงไดเริ่มจากสมัยรัชกาลที่
4 เปนตนมา คือในรัชกาลนี้มีฝรั่งเศสเขามาตั้งหางคาขายมาก หางฝรั่งเศสเหลานี้ปรากฏวา บางหาง
ไดเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยตางประเทศดวย เทาที่ปรากฏมีดังนี้9
1) หางบอเนียว ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2399 เปนตัวแทนของ Netherlands Indea
Sea and Fire Insurance Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภัย กับเปนตัวแทนของ
North China Insurance Company
2) หางสกอต ตั้งขึ้นเมือง พ. ศ. 2399 เหมือนกัน เปนตัวแทนของ Ocean Marine
Insurance Company
3) หางบิกเกนแบ็ก ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2401 เปนตัวแทนของ Colonial Sea and
Fire Insurance Company
สมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศอังกฤษไดขอพระบรมราชานุญาตใหบริษัทอิ๊ส
เอเซียติก จํากัด ของชาวอังกฤษดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตประชาชนคนไทยและชาวตางประเทศใน
ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอนุญาต โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือกรมธรรม
เปนคนแรก
หลังจากนั้นมาธุรกิจประกันชีวิตก็ไมประสบผลสําเร็จ เพราะกรมธรรมตองสงมาจาก
ประเทศอังกฤษและคนไทยก็ยังไมมีความสนใจ ธุรกิจประกันชีวิตตองหยุดชงักไปเองในปลายรัชกาลที่
5 นั่นเอง แตในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นกิจการประกันภัยในดานที่ไมใชประกันชีวิต ก็ยังคงดําเนินอยูตอไป
หางฝรั่ง ที่ตั้ง ในเมืองไทยสวนมากเปนตัวแทนของบริษัท รับ ประกันตางประเทศหลายแหง และ
นอกจากบริษัทอิ๊ส เอเซียติก จํากัดแลว ก็ยังมีห ลายหางที่เปนตัวแทนของบริษัท ประกันชีวิตของ
ตางประเทศ เชน10
1) ห า งสยามฟอเรสต เป น ตั ว แทนของ Commercial Union Assurance
Company
2) หางเบนเมเยอร เปนตัวแทนของ Nordstern Life Insurance Company of
Berlin
9

สมาคมประกันชีวิตไทย, ประกันชีวิตครั้งแรกของโลก สืบคนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
จาก www.easyinsurance4u.com/knowledge_0.asp.
10
สมาคมประกันชีวิตไทย, เพิ่งอาง.
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3) หางหลุยส ที เลียวโนเวนส เปนตัวแทนของ China Mutual Life Insurance
Company
สมัยนั้นบริษัทหรือหางที่จะตั้งกิจการประกันภัยโดยตรงขึ้นในเมืองไทยยังไมมี เวน
แตบริษัทเรือเมลจีนสยามไดรับอํานาจพิเศษใหดําเนินกิจการรับประกันอัคคีภัยและรับประกันภัยทาง
ทะเลดวย อยางไรก็ตามนับไดวา การประกันภัยนับวาไดมีม าแลวนับ แตการประกันอัคคีภัย การ
ประกันทางทะเล การประกันชีวิตและการประกันรถยนต ก็ไดมีมาในเวลาไลเลี่ยกัน เชน หางสยามอิม
ปอรต เปนตัวแทนของ Motor Union Insurance Company รับ ประกันรถยนตแสดงวาการ
ประกันภัยตาง ๆ ไมใชเปนของใหมสําหรับเมืองไทยเลย เคยมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่4 และรัชกาลที่ 5
แลว
กฎหมายฉบั บ แรกเท า ที่ ค น พบ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย คื อ
พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร . ศ . 130 ( พ . ศ . 2454 ) ซึ่งมาตรา 115 บัญญัติ
วา “บริษัทเดินรถไฟ รถราง บริษัทรับประกันตาง ๆ บริษัททําการคลังเงินเหลานี้ ทานหามมิใหตั้งขึ้น
นอกจากไดรับพระบรมราชานุญาต”
ในป พ. ศ. 2467 ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขึ้น มีบรรพ 3
ลักษณะ 20 เปนเรื่องการประกันภัยรวมอยูดวย เปนการรับรูขอตกลงในเรื่องประกันภัยวาเปนสัญญา
ที่ผูกพันชอบดวยกฎหมาย และไดมีบทบัญญัติลักษณะหางหุนสวนบริษัท มาตรา 1014 ไววา หาม มิ
ใหตั้งหางหุนสวนบริษัท เพื่อทําการประกันภัยขึ้น เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เปนพิเศษ ซึ่งเทา กับ วาเปนการเริ่ม ควบคุม การกอตั้งบริษัท ประกันภัยไมใหตั้ง โดยเสรี แตยัง มิได
ควบคุมการดําเนินกิจการโดยตรง
ชาวต า งประเทศในขณะนั้ น ไดติ ด ต อ ขออนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ ประกั น ภั ย กั บ
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม แตทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมยังไมพรอมที่จะรับ
การ จดทะเบียนประกอบธุรกิจประกันภัยในทันที เพราะเห็นวาการประกันภัยเปนธุรกิจที่ตองดําเนิน
โดยมีสวนเกี่ยวพันถึงสาธารณชนในดานความผาสุกและปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดธุรกิจประกันภัย
ไวในกฎหมายที่วาดวยความผาสุกและปลอดภัยแหงสาธารณชน ทั้งจําเปนตองกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจใหมีมาตรฐานและปลอดภัยดวย
สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ป พ. ศ.2467 ดังกลาวขางตน
ไดถูกยกเลิก และใชบทบัญญัติบรรพ 3 ที่ตรวจชําระใหม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2472ซึ่งบรรพ 3 ที่
ตรวจชําระใหมก็มีบทบัญญัติลักษณะ 20 วาดวยประกันภัยตั้งแตมาตรา 861 ถึงมาตรา 897 และมี
ผลบังคับใชอยูในปจจุบัน
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2.3 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิต
2.3.1 กฎแหงจํานวนมาก (Law of Large Numbers)
กฎแหงจํานวนมาก (Law of Large Numbers) หมายถึง โอกาสที่เหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นโดยสิ่งที่ตองการทราบผลและนําไปใชในการคํานวณคือจํานวนครั้งของเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ระยะหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ระดับ (Degree)หรือความถี่(Frequency) ของความนาจะเปนไปซึ่งในแตล ะ
ชวงเวลานั้นมีไมเทากัน ทําใหเกิด “ความไมแนนอน” (Uncertainty) และการคํานวณหาระดับของ
ความแตกตางระหวางความไมแนนอนเปนสิ่งจําเปนมากเนื่องจากตองตัดความไมแนนอนออกไปหรือ
ใหมีนอยที่สุด เพราะความไมแนนอนจะมีผลตอการจายคาสินไหมทดแทนการลดความไมแนนอนลง
ไปจะตองอาศัยกฎแหงจํานวนมาก ระดับ ความไมแนนอนนี้เ องมีสวนสําคัญในการเฉลี่ยคาความ
สูญ เสียในระหวางผู เอาประกัน ถาไมท ราบระดับ แหง ความไมแนนอนที่แทจ ริง แลวยอมทําใหไม
สามารถกําหนดอัตราเบี้ยประกันได11
2.3.2 หลักความนาจะเปนไปได (Principles of Probability)
หลัก ความนาจะเปนไปได (Principles of Probability) หมายถึง โอกาสของ
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในอนาคต ในจํานวนของความไมแนนอนทั้งหลายนั้นความแนนอนจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด โอกาสที่กลาวในที่นี้ คือ ความนาจะเปนไปได (Probability) ซึ่งเปน
หลักสําคัญที่เ ปนมูล ฐานของการประกันภัย ถือเปนเพียงการประมาณการ (Approximate) ของ
โอกาสที่เหตุการณจะเกิดขึ้นไดและเปนหลักพื้นฐานที่บริษัทประกันภัยนําไปใชเปนประมาณการใน
การคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันตอไป12
2.3.3 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average)
กฎของการเฉลี่ย(Law of Average) หมายถึง การเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยง
ภัยดวยกัน หากมีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีเทาใดก็ตองเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเสี่ยงภัย คาสูญเสียที่
เฉลี่ยกันนี้แสดงออกในรูปของเบี้ยประกัน ถาเบี้ยประกันสูงก็จะมีจํานวนผูเสี่ยงภัยในกลุมนอย การ
ประกันภัยจึงดําเนินไปไดยาก ถาเบี้ยประกันต่ํามากก็จะมีผูทําประกันมากขึ้น วิธีการทําใหเบี้ยประกัน
ต่ําคือการรวมกลุมผูเสี่ยงภัยใหรวมกันมากที่สุดเทาที่จะมากได นอกจากนั้นยังตองลดภาระในคาเฉลี่ย
11

ประเสริฐ ประภาสะโนบล. หลักการประกันภัย. พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2539), หนา 66.
12
ประเสริฐ ประภาสะโนบล, เพิ่งอาง, หนา 67.
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การสูญเสียโดยการคัดกรองการเสี่ยงภัยขั้นตน เชน การตรวจสภาพรถที่จะเอาประกัน ก็จะทําให
คาเฉลี่ยคาสูญ เสียมีอัตราลดลงไปดวย ดัง นั้นกฎของการเฉลี่ยจึงเปนหลักการสําคัญมากของการ
ประกันภัย13
2.4 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2.4.1 หลักการทั่วไปตามกฎหมายสัญญา
2.4.1.1 หลักการแสดงเจตนาเพื่อทําสัญญา
ความคิดดั้งเดิมของกฎหมายโรมันตั้งแตยคุ แรกจนถึงยุคคลาสสิคนั้น เจตนา
มีความสําคัญนอยกวาวิธีการในการสื่อเจตนาหรือแบบของนิติกรรม เพราะนักกฎหมายโรมันไมเห็นวา
การแสดงเจตนาจะกอใหเกิดผลทางกฎหมายได ลําพังการที่ผูทํานิติกรรม “ตองการ” อะไร ยังไม
เพียงพอ ผูทํานิติกรรมตอง “สื่อแสดง” ถึงความตองการของเขาออกมาดวยวิธีการอยางหนึ่ง เจตนา
หรือความตองการนั้นจึงจะมีผลทางกฎหมาย ดังนั้น การเกิดหรือการโอนสิทธิจะตองมีการกระทํา
บางอยางหรือการเปลงวาจาดวยคําพูดบางคํา การกระทําหรือคําพูดนี้คือแบบแหงนิติกรรม ที่จ ะ
กอใหเกิดผลในทางกฎหมาย และหากไมทําตามแบบแลว แมเจตนาจะบกพรอง ผลในทางกฎหมายก็
เกิดอยูดี เจตนาจะเปนอยางไรไมสนใจ สนใจเพียงวานิติกรรมนั้นไดทําตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดก็
เพียงพอแลว แตกฎหมายโรมันนั้นยังไมสามารถที่จะแยกลักษณะของการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับ
เจตนาภายในออกจากการแสดงเจตนาโดยวิปริต เพราะในยุคนั้นเองก็ยังไมสามารถแยกความเปน
โมฆะออกจากความเปนโมฆียะได ทั้งยังไมเขาใจถึงการแสดงเจตนาที่เปนไปโดยทุจริต ดังนั้นในกรณี
ของการกอเจตนาโดยวิป ริต นั้นจะมีความสําคัญ ก็เ ฉพาะดวยกฎของ Pretore หรือระบบ ius
honorarium เทานั้น มิใชดวยระบบของกฎหมายแพงโรมันหรือ ius civile
ความสําคัญของการแสดงเจตนาเริ่มปรากฏในยุคของจักรพรรดิจัสติเนี่ยน นัน้
ความสําคัญ ในเรื่องแบบลดลงตามพัฒ นาการความจําเปนในทางปฏิบัติในทางการคา และไดให
ความสําคัญกับเจตนามากขึ้น เจตนาจึงมีความสําคัญในการกําหนดผลทางกฎหมาย14
เจตนาที่จะมีความหมายหรือความสําคัญนั้น จะตองแสดงออกมาใหปรากฏ
ซึ่ง โดยปกติ แ ลว เจตนาที่ แ สดงออกมานั้ น มั ก จะตรงกั บ เจตนาภายในเสมอ เนื่ องจากเกิ ด จาก

13

ประเสริฐ ประภาสะโนบล, เพิ่งอาง, หนา 68.
14
ร.แลงกาต, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กฎหมายเอกชน) เลม 1, คําสอนชั้นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2478, หนา 12.

19
กระบวนการคิด ตัดสินใจและการกระทํา ซึ่งการกระทํานั้นก็ตองมาจากสิ่งที่ตัดสินใจนั่นเอง การแสดง
เจตนาที่ไมตรงกันกับในใจจึงเปนเหมือนรางกายที่ปราศจากวิญญาณ
อยางไรก็ตาม อาจจะเกิดกรณีที่การแสดงเจตนาออกมานั้นไมตรงกับเจตนา
ในใจจริง ซึ่งเกิดขึ้นไดในหลายกรณี เชน มีการแสดงเจตนา ซึ่งมิไดมีเจตนาที่แทจริงของบุคคลผูแสดง
เจตนานั้นอยูเลย หรือการแสดงเจตนาที่แทจริงแตกตางจากเจตนาที่แสดงออก รวมทั้งกรณีที่ มีการ
แสดงเจตนาและการแสดงเจตนานั้นตรงกับ เจตนาที่แทจ ริง ในใจ แตเ จตนาที่แทจ ริงนี้เ กดขึ้นใน
ลักษณะที่ผิดปกติเพราะมีเหตุการณบางอยางเขามาแทรกแซงรบกวนทําใหการแสดงเจตนาผิดปกติไป
ในทุกกรณีดังกลาวขางตนนี้อาจกลาววาเปนการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับในใจ
แตผลของนิติกรรมจะเปนอยางไรนั้นจะตองพิจ ารณากันตอไป ตามหลัก เกณฑทางทฤษฎีที่มีอยู 4
ทฤษฎี กลาวคือ15
(1) ทฤษฎีเจตนาภายในสําคัญกวาเจตนาที่แสดงออกมา
ทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดของนักนิติศาสตรฝรั่งเศส ซึ่งถือองคประกอบที่สําคัญ
อยางเดียวคือ เจตนาที่แทจริงของบุคคล ดังนั้น ถามีการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับเจตนาในใจจริง นิติ
กรรมจะไมมีผลใดๆ ในทางกฎหมายเลยเพราะการขาดเจตนาที่แทจริงทําใหขาดองคประกอบแรกที่
สําคัญ ของนิติก รรม แมในความเปนจริง เจตนามีความจําเปนตองแสดงออกมาภายนอกแตก าร
แสดงออกที่ไมสอดคลองกับเจตนาที่แทจริง ก็ไม ควรจะมีคุณคาเปนการแสดงเจตนา สวนในกรณี
กฎหมายใหความสําคัญ ตอการแสดงเจตนาที่ไมส อดคลองกับ เจตนาที่แทจ ริงนั้นก็เ ปนเรื่องของ
ขอยกเวน
(2) ทฤษฎีที่ถือการแสดงเจตนาสําคัญกวาเจตนาภายใน
สําหรับทฤษฎีนี้เกิดจากการศึกษาของสํานัก “Pandettistica” ของเยอรมัน
ในศตวรรษที่แลวที่ศึกษาบนพื้นฐานของ “diritto commune”
ทฤษฎี นี้ เ ป น ทฤษฎี ที่ ต รงข า มกั บ ทฤษฎี แ รก เพราะตามทฤษฎี นี้ ถื อ ว า
สาระสําคัญมิไดอยูที่เจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลซึ่งไมมีใครสามารถลวงรูได แตอยูที่เจตนาที่
แสดงออกมาภายนอก ดังนั้น นิติกรรมจึงมีคุณคาเปนนิติกรรมเสมอ แมวาเจตนาที่แสดงออกมานั้นจะ
ไมตรงกับใจจริง
ทฤษฎีนี้มุงคุมครองแตเพียงผูรับแสดงเจตนาเทานั้น โดยกําหนดใหเจตนาที่
แสดงออกมาสําคัญกวาเจตนาภายใน ตามความจําเปนในทางทฤษฎีที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ที่
ตองการคุมครองไวเนื้อเชื่อใจและความมั่นคงแนนอนในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือในทางการคา
15

ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพครั้งที่ 13, (สํานักพิมพวิญูชน:
กรุงเทพมหานคร,2551), หนา 96
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(3)ทฤษฎีในเรื่องความรับผิด (ความสุจริตของผูแสดงเจตนา)
สําหรับทฤษฎีนี้พิจารณาในเรื่องของความสุจริตหรือไมของผูแสดงเจตนาเปน
สําคัญถาเจตนาที่แสดงออกมาและเจตนาที่แทจริงไมตรงกันเพราะความจงใจ หรือประมาทของผู
แสดงเจตนา ความแตกตางนี้ไมมีความหมายเพราะผูแสดงเจตนาจะตองเปนผูรับผลที่ตามมา ในทาง
ตรงขาม ถาเจตนาที่แตกตางกันนั้นมิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูแสดงเจตนาแลว
ผลก็คือเจตนาที่แทจริงจะอยูเหนือกวาเจตนาที่แสดงออก
(4) ทฤษฎีของความไวเนื้อเชื่อใจ (ความสุจริตของผูรับการแสดงเจตนา)
สําหรับทฤษฎีนี้พิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของผูรับการแสดงเจตนาเปน
สําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนาไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความแตกตางระหวางเจตนา
ภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังใหความไวเนื้อเชื่อใจในการแสดงเจตนานั้นดวย ก็ตองถือวาการ
แสดงเจตนานั้นสําคัญกวา เพราะการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นเราไมอาจที่จะไปคนหาเจตนาที่แทจริง
ภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เราไมอาจเขาถึง เราจึงยอมรับรูเพียงเจตนาที่แสดงออกมาเทานัน้
และไมมีความสัมพันธใดๆในสังคมไมวาในทางธุรกิจไมวาความสัมพันธในฉันมิตรที่จะเปนไปไดนั้น เรา
จึงใหความเชื่อถือในคําพูดหรือคํากลาวอางของบุคคลอื่น แตในทางตรงขามถาผูรับการแสดงเจตนารู
หรือควรรูไดวาการแสดงเจตนานั้นไมตรงกับเจตนาในใจ เจตนาภายในจึงจะสําคัญกวา
ตัวอยางการแสดงเจตนา นาย ก อยากไดรถยนตมาขับเลนสักคัน(มูลเหตุชัก
จูงใจ) จึงคิดวาจะตองทําอยางไร จึงตัดสินใจยืมรถรถยนตของนาย ข.(กอเจตนาภายในใจ) แตกลับ
แสดงเจตนาซื้อรถจากนาย ข เพราะกลัวนาย ข ไมใหยืม16
กรณีตามตัวอยางจะเห็นไดวานาย ก. แสดงเจตนาออกมาไมตรงกับเจตนา
ภายในซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาวาควรบังคับตามเจตนาภายในคือการยืมเพื่อคุมครองเสรีภาพในการ
ตัดสินใจของนาย ก เพราะการยืมเปนเจตนาที่แทจริงหรือบังคับตามเจตนาที่แสดงออกคือการซื้อ
เพื่อคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจของนาย ข ซึ่งเปนคูกรณีอีกฝายหนึ่งที่ไมอาจทราบถึงเจตนาภายใน
ของนาย ก.
หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 1 คือ ทฤษฎีเจตนาภายในแลวยอมตองบังคับตาม
การยืมเพราะถือเปนเจตนาอันแรกและสําคัญ ดังนั้นเจตนาที่แสดงออกวาซื้อที่ไมตรงกับเจตนาภายใน
จึงตกเปนโมฆะไป
หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 2 คือ ทฤษฎีของการแสดงเจตนาแลวยอมบังคับ
ตามการซื้ออันเปนเจตนาที่แสดงออกเพื่อคุมครองคูกรณีอีกฝายหนึ่งคือ นาย ข ที่เปนผูรับการแสดง
เจตนาที่ไมอาจจะลวงรูไดวาเจตนาภายในของนาย ก คืออะไร
16

ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, เพิง่ อาง, หนา 99.

21
หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 3 คือทฤษฎีความรับผิด หากนาย ก ตองรับผิด
เพราะการแสดงเจตนาไมตรงกับเจตนาภายในโดยไมสุจริต กลาวคือ ดวยความตั้งใจ นาย ก ก็ตองรับ
ผิดในการกระทําของตน นาย ก จึงไมไดรับความคุมครอง จึงบังคับตามเจตนาที่แสดงออกคือซื้อ
หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 4 คือ ทฤษฎีความไวเนื้อเชื่อใจ ก็ตองพิจารณาวา
นาย ข สุจริตคือรูหรือไมวานาย ก แสดงเจตนาออกมาวาซื้อทั้งที่จริงเพียงแคตอ งการจะยืม ถานาย ข
สุจริตคือไมรู นาย ข กะไดรับความคุมครองก็คือการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจของเขาที่เขามาทํานิติ
กรรมกับอีกฝายหนึ่งก็ตองเชื่อถือในสิ่งที่เขาแสดงออกมา ทั้งการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจของนาย ข
ยอมหมายถึงการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจของทุกคนในสังคมที่อาจตองเขามาทํานิติกรรมในลักษณะ
เดียวกันกับนาย ข และคุมครองความมั่นคงในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปในตัวดวยนั่นเอง ดังนั้น จึง
บังคับตามเจตนานที่แสดงออกคือการซื้อ แตหากนาย ข รูวานาย ก แสดงเจตนาไมตรงกับเจตนา
ภายในเพราะนาย ก และนาย ข เปนเพื่อนกัน นาย ก ก็ทําแบบนี้อยูบอยๆ เชนนี้ เมื่อนาย ข รูความ
ไวเนื้อเชื่อใจของนาย ข ก็ไมไดรับความกระทบกระเทือน ความจําเปนที่จะตองคุมครองความไวเนื้อ
เชื่อใจของนาย ข ก็ไมมี จึงบังคับตามเจตนาภายในของนาย ก คือการยืม เจตนาที่แสดงออกคือการ
ซื้อยอมตกเปนโมฆะไป
จากการศึกษาพบวาหลัก การพื้นฐานของทฤษฎีตางๆนั้นอยูภายใตห ลัก
สุจริตเปนสําคัญ ซึ่งสัญญาประกันชีวิตก็เชนกัน เมื่อพิจารณาถึงเจตนาที่แสดงภายในใจและเจตนา
ภายนอกที่แสดงออกมา เจตนาภายในใจของผูรับประกันยังคงมุงที่จะพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของผู
เอาประกันในการทําสัญญาแตกลับโฆษณาที่เปนการแสดงเจตนาวา “ไมสนใจวาสุขภาพคุณจะเปน
เชนไร” จึงเห็นไดวา เจตนาที่ภายในใจกับเจตนาภายนอกที่แสดงออกมานั้นไมสุจริตเพราะขัดแยง
กันเอง ยิ่งเมื่อพิจารณาตามหลักการสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตแลวจะตองอาศัยความสุจริต
อยางยิ่งซึ่งมากกวาการทําสัญญาทั่วไป เมื่อพิจารณาทฤษฎีของความไวเนื้อเชื่อใจ สําหรับทฤษฎีนี้
พิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของผูรับการแสดงเจตนาเปนสําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนา
ไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความแตกตางระหวางเจตนาภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังให
ความไวเนื้อเชื่อใจในการแสดงเจตนานั้นดวย ก็ตองถือวาการแสดงเจตนานั้นสําคัญกวา เพราะการ
ดําเนินชีวิตในสังคมนั้นเราไมอาจที่จะไปคนหาเจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เรา
ไมอาจเขาถึง เราจึงยอมรับรูเพียงเจตนาที่แสดงออกมาเทานั้น และไมมีความสัมพันธใดๆในสังคมไม
วาในทางธุรกิจไมวาความสัมพันธในฉันมิตรที่จะเปนไปไดนั้น เราจึงใหความเชื่อถือในคําพูดหรือคํา
กลาวอางของบุคคลอื่น แตในทางตรงขามถาผูรับการแสดงเจตนารูหรือควรรูไดวาการแสดงเจตนานั้น
ไมตรงกับเจตนาในใจ เจตนาภายในจึงจะสําคัญกวา จากการกระทําของผูรับประกันที่ไมสุจริตทําใหผู
เอาประกันเชื่อไดวา ผูรับประกันไมสนใจสุขภาพของตนจริง จึงเขาทําสัญญาโดยสุจริต
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2.4.1.2 หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Principle of Freedom of Contract)
เสรีภาพในการทําสัญญามีอยู 2 ความหมาย แรกคือ เสรีภาพที่จะเขามาตก
ลงทําสัญญา สวนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว สําหรับ
เสรีภาพที่จ ะเขามาตกลงทําสัญ ญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเริ่ม ตน ดําเนินตอไป หรือระงั บ
กระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา ซึ่งในความหมายนี้อาจพิจารณาได 2 ดาน คือ ดานการกระทํา
(Positive sense) อันหมายถึงการเริ่มตน ดําเนินตอไปและการตกลงเขาทําสัญญา และดานไมกระทํา
(Negative sense) อันหมายถึง การไมเขาทําสัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา ดวยการ
ถอนคําเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เปนตน สําหรับการไมเขาทําสัญญาของผูรับคําเสนอก็ดี หรือ
การยกเลิก หรือระงับ การเจรจาของคูสัญญาก็ดี มักไมมีปญ หาเพราะเห็นไดชัดเจนวาเปนการใช
เสรีภาพดังกลาว แตในสวนที่ผูเสนอเปลี่ยนใจไมเขาทําสัญญาดวยการถอนคําเสนอนั้นอาจมีปญหาใน
ระบบกฎหมายของบางประเทศก็ไดวาผูทําคําเสนออาจไมมีเสรีภาพที่จะทําเชนนั้นได17
ส ว นเสรี ภ าพที่ จ ะไม ถู ก แทรกแซงภายหลั ง จากที่ สั ญ ญาเกิ ด นั้ น น า จะ
หมายความเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฏีปจเจกชนนิยม ทั้งนี้อาจเปนเพราะรัฐไดรับ
รองเสรีภาพที่ปจ เจกชนมีตั้งแตขั้นตอนกอนเกิดสัญ ญาแลว ดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดแลวรัฐจะเขาไป
แทรกแซงเพื่อใหสิ่ง ที่คูสัญ ญาไดกําหนดไวในหลัก เสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเปนประการอื่นไมได
เสรีภาพของปจเจกชนก็ถูกทําลายไป
เสรีภาพในการทําสัญญา ถือเปนเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy)
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปน หลักที่ใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกคู สัญญาในอันที่จะ
กําหนดชนิดแบบ และเนื้อหาของกิจการซึ่งเขาประสงคจะตกลงกันและจํากัดขอบเขตของรัฐในการ
เขาแรกแซงการเขาทําสัญญาของคูกรณีใหอยูในวงจํากัดที่สุด
หลักเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา เปนหลักเกณฑซึ่งนานาประเทศยอมรับ
และบัญญัติไวในกฎมายที่เกี่ยวกับสัญญา กลาวคือสําหรับบุคคลที่มีอายุและความเขาใจตามควรจะมี
เสรีภาพเต็มที่ในการทําสัญญา และเมื่อไดกระทําลงโดยอิสระและดวยความสมัครใจ หากขอตกลงนั้น
ไมขัดกับหลักเรื่องความสงบเรียบรอยของประชาชน (Public Policy) สัญญานั้นยอมมีผลใชบังคับได
ทฤษฎีที่วาดวย เสรีภาพในการทําสัญญา จึงถือวาตัวที่กอใหเกิดหนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาก็คือ ความ
สมัครใจหรือ “เจตนา” (la volonte)
หนี้ในเรื่องสัญญาจึงเกิดขึ้นโดยอํานาจของการกระทําโดยสมัครใจของบุคคล
นั้นมิใชเกิดโดยอํานาจภายนอกอื่นใด (อํานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับ โดยอํานาจแหง
17

จําป โสตถิพันธุ, เรื่องหลักความรับผิดกอนสัญญา, พิมพครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2544), หนา 15-16.
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กฎหมาย แตเกิดขึ้นโดยอํานาจแหงความสมัครใจที่คูสัญญายินยอมผูกพันกัน กฎหมายเปนแตเพียงผู
กําหนดบทลงโทษในเมื่อมีการไมปฏิบัติตามหนี้นั้นเทานั้น18
หลักเสรีภาพในการทําสัญญายึดถือหลักการหนี้ที่ยุติธรรม เพราะวาคูสัญญามี
เสรีภาพอิสระที่จะทําสัญญาหรือไมก็ได หากเห็นวาไมไดถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหนึ่งแตหาก
พิจาณาแลวเห็นวาถูกวาถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหนึ่งก็ไมจําตองยอมรับหนี้นั้นโดยไมเขาทํา
สัญ ญาดวย และเมื่อใดคูสัญญาไดตกลงทําสัญญากันแลว จะมาอางภายหลังวาตนเองไมไดความ
ยุติธรรมไมได เนื่องจากไมมีใครบังคับในขณะที่ทําสัญญา สัญญา คือ นิติกรรมอยางหนึ่งซึ่งผูกระทํา
จะตองกระทําดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ หรือเรียกไดวาสัญญาทําใหเกิดหนี้จะเห็นวาจะเกิดสัญญาไดตองมีความ
สมัครใจของคูสัญ ญาที่ตองการจะผูกพันดวยกัน ซึ่งก็เปนหลักในเรื่องของความอิสระในการแสดง
เจตนานั่นเอง
2.4.1.3 หลักสุจริต
หลักสุจริตทั่วไปที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5
คําวา “สุจริต” เปนคําที่มีมาตั้งแตกฎหมายโรมันที่เขียนเปนภาษาลาติน วา Bona Fides แปลวา
ความซื่อสัตย ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Good Faith และตรงกับภาษาเยอรมันวา True Und
Glauben (แปลวา ความซื่อสัตยและความไววางใจ) เปนหลักที่ใชบังคับการใชสิทธิและการชําระหนี้
ทางแพงโดยทั่ว ๆ ไป เปนหลักธรรมดาสามัญในสังคมของประเทศที่เจริญแลวโดยถือวาในนิติสัมพันธที่มี
อยูทุกคนตองซื่อสัตยและไววางใจตอกัน เปนหลักทั่วไปสําหรับ ผดุงความยุติธรรมในการที่คูกรณี
จะตองปฏิบัติตอกันหรือในกรณีที่บุคคลจะใชสิทธิหรือชําระหนี้ของตนในเมื่อกฎหมายหรือขอตกลง
ระหวางกันมิได แสดงโดยละเอียดถึงการปฏิบัติหรือทํากิจการใด ๆ ใหถือเอาความสุจริตเปนที่ตั้ง
ซึ่งมีที่มาจากหลักที่วา “บุคคลผูมาศาลตองมาดวยมือสะอาด”
(He Who Comes To The
Court Must Come With Clean Hands) หมายถึง การที่บุคคลใชสิทธิของตนที่เกิดขึ้นมาแลว
นั้นจะตองใชโดยสุจริตฉะนั้นศาลจะไมรับรองสิทธินั้นหรือไมรับบังคับให การใชสิทธิโดยสุจริตนี้อาจ
แบงเปน 2 กรณี คือ19
(1) การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่อง
18

ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญาสถานะใหมของสัญญาในปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม. พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, หนา 15-16.
19
เกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี. หลักสุจริต สืบคนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
จาก http//www.lawprachin.com/fileadmin/templates/data/702-6.doc.
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ความสุจริตเฉพาะเรื่อง หมายถึง “ความไมรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของคูกรณีที่เกี่ยวของหรือความรูเทาไมถึงการณ เชน การรับโอนทรัพยสินไว
โดยไมทราบ
ขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไมทราบวาเปนทรัพยสินที่ขโมยมาก็ดีหรือรับโอนทรัพยสินไวโดยไม
ทราบวาทรัพยสินนั้นมีการคบคิดฉอฉลหรือแสดงเจตนาหลอกลวงกันในระหวางคูสัญญาคนกอน ๆ ก็
ดี ถือเปนการกระทําโดยสุจริตซึ่งกฎหมาย จะเขามาคุมครองโดยการบัญญัติใหไมตองคืนทรัพยสิน
นั้น หรือไดรับ เงินที่เ สียไปคืนในทางตรงกันขามถามีการรับโอนทรัพยสินไวโดยทราบถึงขอบกพรอง
บางอยาง เชน มีการคบคิดกันฉอฉลก็ดีหรือรับโอนไวโดยทราบดีถึงการหลอกลวงหรือขอบกพรองใน
การทําสัญญาของ คูสัญญาคนกอน ๆ ก็ดีถือวาเปนการกระทําที่ไมสุจริต ผูทรงสิทธิจึงไมสามารถใช
สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพยสินนั้นยันตอเจาของทรัพยนั้นหรือบุคคลอื่นได เนื่องจากกฎหมายไมรับรองและ
ไมคุมครองใหจึงอาจตองคืนทรัพยสินนั้นใหเจาของทรัพยหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิดีกวาไป
การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่องนี้ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทยหลายมาตราดวยกัน เชน มาตรา 155, 412, 905, 916, 1299, 1300, 1303, 1311,
1312, 1329, 1330, 1331, 1332 เปนตน20
(2) การใชสิทธิโดยสุจริตทั่วไป
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหง
ตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี ทานวาบุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต”
คําวา “สุจริต” ในมาตรา 5 นี้ มีความหมายกวางกวาในกรณีความสุจริต
เฉพาะเรื่อง โดยหมายถึง “ความซื่อสัตยและความไววางใจ” ซึ่งบุคคลจะตองมีตอกันในกรณีตาง ๆ
บทบัญญัติในมาตรานี้ “บทครอบจักรวาล” ที่ทําหนาที่เปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคล
ที่มีตอกันในทางกฎหมาย เปนการกําหนดใหบุคคลตองประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความซื้อสัตยและ
ความไววางใจ การกระทําใดที่เปนปฏิปกษตอความซื่อสัตยและความไววางใจยอมถือวาเปนการ กระทําที่
ไมสุจริต ซึ่งศาลจะไมรับรองและไมรับบังคับให
ในกรณีที่มีการปฏิบัติหนาที่หรือชําระหนี้ก็เชนเดียวกัน ถาลูกหนี้ได ทําการ
ชําระหนี้แกเจาหนี้โดยไมสุจริตก็ถือวาเปนการชําระหนี้ที่ไมถูกตอง ไมทําใหหนี้นั้นระงับสิ้นไป หรือ
อาจตองชําระหนี้นั้นใหมใหถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
หลักสุจริตที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน และประมวลกฎหมายแพง
ฝรั่งเศส มีหลักการเชนเดียวกับของไทย21
(1) หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
20
21

เกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี, เพิ่งอาง.
เกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี, เพิ่งอาง.
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ซึ่งบัญญัติวา “การใดมี
วัตถุป ระสงคเปนการตองหามชัดแจง โดยกฎหมาย เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ” เปนบทบัญญัติที่จํากัดขอบเขตของ
เสรีภาพในการแสดงเจตนา โดยใหศาลสามารถปฏิเสธการมีผลบังคับของสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบกัน
หรือสัญญาที่ไมเปนธรรมใหมีผลขัดตอความสงบฯ ถึงขนาดที่ใหสัญญาเปนโมฆะได
แตอยางไรก็ตามการใชหลักดังกลาวสําหรับศาลไทยยังมีปญหาอยู เนื่องจาก
ศาลยังยึดมั่นอยูกับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพของการแสดงเจตนา
ดังนั้น แมขอสัญญาจะกําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งอยูในฐานะที่เสียเปรียบ คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง แต
เมื่อขอตกลงดังกลาวเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาเองจึงไมเกี่ยวกับสังคมสวนรวม ศาลจึงตัดสิน
วาขอสัญญาดังกลาวใชบังคับไดมีผลผูกคูสัญญาไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) หลักการตีความใหเปนคุณแกผูตองเสียเปรียบในมูลหนี้ (มาตรา 11)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 11 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีขอ
สงสัยใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกคูกรณีฝายซึ่งจะเปนผูเสียในมูลหนี้นั้น”
หลักนี้เรียกวา Contra Proferentem Rule ไดรับอิทธิพลมาจาก มาตรา 162
ของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ศาลฝรั่งเศสไดใชบทบัญญัติดังกลาวเปนเครื่องมือในการตีความ
ขอกําหนดในสัญญาใหเปนปฏิปกษแกผูที่กําหนดขอสัญญานั้น ๆ ขึ้น ไมวาจะอยูในฐานะลูกหนี้หรือ
เจาหนี้ก็ตาม โดยการใชประกอบกับหลักสุจริตในมาตรา 1134 ดวย
ในปจจุบันศาลไทยมักใชหลักดังกลาวในการตีความสัญญาประกันภัย ดังนี้
ถาขอกําหนดในสัญญาประกันภัยเปนที่สงสัย ตองตีความใหเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย โดยผูรบั
ประกันภัยจะนําเอาเงื่อนไขของกรมธรรม ตลอดจนขอยกเวน ความรับผิดตามกรมธรรมมาปฏิเสธ
ความรับผิดตามประกันภัยไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 2179/2526)22
(3) หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 171 บัญญัติวา “ในการตีความการ
แสดงเจตนานั้น ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวน หรือตัวอักษร”
หลักในการตีความสัญญา จะตองพิจารณาเจตนาที่แทจริงของ คูสัญญาวาเขา
มีเจตนาที่แทจริงในการทําสัญญาอยางไร แลวจึงนํามาพิจารณาประกอบกับความสุจริตของคูสัญญา
และปกติประเพณีในการทําสัญญานั้น
22

จี๊ด เศรษฐบุตร. คําอธิบายหลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหนี.้ (กรุงเทพมหานคร:
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522), หนา 56.
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ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาตามหลักการตีความสัญญา โดยเพงเล็งถึงเจตนาอันแท
จิรงยิ่งกวาถอยคําสํานวนตามตัวอักษร
คําพิพากษาฎีกาที่ 1004/2520 การตีความแสดงเจตนานั้นตองเพ็งเล็งถึง
เจตนาอันแทจริงยิ่งกวา ถอยคําสํานวนตามตัวอักษร เอกสารที่ พ. บิดาจําเลยทําใหโจทกไวมีความวาทํา
ใหเพื่อแสดงวา พ.ไดนําที่นา 1 แปลงมาเปนประกัน มีความประสงครับเงินจากโจทกไปใชจาย 6,000
บาท กําหนดใหทํานา 3 ป เมื่อถึงกําหนดจะไถถอนคืน ถาไมไถถอนคืนใหทําตอไปอีก จนกวาจะไดไถ
ถอนแมจะไมมีคําวา “กูยืม” ก็มีลักษณะเปนการกูยืมเงินโดยมอบที่นาใหทํากินตาง ดอกเบี้ย จําเลย
ไมเอาอางวาอาจเปนการรับเงินในเรื่องอื่นก็ได
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาในหลักการตีความสัญญาใหตีความประสงคในทาง
สุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย (มาตรา 368)
คําพิพากษาฎีกาที่ 621/2527 เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่วาผูเอาประกัน
จะตองไมตกลงยินยอมเสนอหรือใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับความ
ยินยอมจากบริษัท และที่วาการประกันภัยไมคุมครองความรับผิดตามสัญญา ซึ่งความผิดนั้นจะไม
เกิดขึ้นหากปราศจากสัญญานั้น เปนการปองกันมิใหผูเอาประกันภัยไป ตกลงชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน ใหแกบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนฝายถูกเทานั้น แตกรณีเปนฝาย
ผิดจะเอาเงื่อนไขดังกลาวมาบังคับไมได เพราะถึงอยางไรผูรับประกันภัยจะตองจายคาสินไหมทดแทน
อยางแนนอนอยูแลว
(4) หลักเกี่ยวกับความตกลงยกเวนความรับผิด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 373 บัญญัติวา “ความตกลงทําไว
ลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับผิดเพื่อกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของตนนั้น ทานวาเปนโมฆะ”
กฎหมายวางหลักใหผลของขอสัญญาที่คูสัญญาทําการตกลงลวงหนายกเวนมิ
ใหลูกหนี้ตองรับผิดเพื่อกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนนั้น ทานวาเปนโมฆะ
โดยกฎหมายไมบังคับให 2 กรณีคือ23
1) การยกเวนความรับผิดเพื่อกลฉอฉลของลูกหนี้
2) การยกเวนความรับผิดเพื่อความประมาทเลินเลออยางรายแรงของลูกหนี้
การกระทําทั้งสองกรณีนี้ถือวาลูกหนี้มีความตั้งใจทุจริตตั้งแตแรกวาจะไมชําระหนี้
โดยสุจริต

23

จี๊ด เศรษฐบุตร, เพิ่งอาง, หนา 57.

27
2.4.1.4 หลักความสัญญาตองเปนไปตามสัญญา
โดยแนวความคิดในเรื่องหลัก เสรีภาพในการทําสัญ ญา (Freedom of
contract) นั้น ถือวาบุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในการเขาทําสัญญา (Freedom of contract) แต
สัญญาที่ทําขึ้นนั้นตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยสัญญาที่ทําขึ้นนั้นยอม
ผูกพันคูสัญญาที่จะปฏิบัติตามโดยสุจริต ดวยความซื่อสัตยและไววางใจตอกัน แมคูสัญญาจะมิไดตก
ลงกันไวในสัญญาก็ตาม ดังนั้นเจตนาจึงถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการที่คูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกัน ซึ่ง
หลักเกณฑนี้ไดนําไปสูหลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดงเจตนา (The autonomy of will) ซึ่งถือวา
บุคคลมีเสรีภาพในการที่จะเขาทําสัญญาไดอยางเต็มที่ รัฐจะเข ามาเกี่ยวของเฉพาะกรณีที่เปนเรื่อง
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น ซึ่งหลักเกณฑในเรื่องนี้มิใชวา
จะตองเปนเชนนี้ตลอดไป หากในกรณีที่สัญญาเปลี่ยนแปลงไปหลักเกณฑเรื่องนี้ก็อาจเกิดขอยกเวน
ขึ้นได
การปรับใชหลักสัญญาตองเปนสัญญา จากหลักเกณฑเรื่องสัญญาตองเปน
สัญญานี้ ทุกคนจึง มีอิส ระและเสรีภาพในการที่จ ะเขาทําสัญญาเพื่อผูก พันตนเองหรือไม และเมื่อ
สัญญาเกิดขึ้นแลวจากที่คูสัญญาตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระ หนี้ที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของ
คูสัญญาจึงเปนหนี้ที่ยุติธรรมสําหรับคูสัญญา คูสัญญาจึงมีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติการชําระหนี้ตอกัน
อยางเครงครัด
หลักสัญญาตองเปนสัญญานี้เปนหลักที่อยูเบื้องหลังกฎหมายในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
สัญญาและการชําหนี้เกือบทุกเรื่อง แมจะไมมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนแตก็ถือวาเปนหลักทั่วไปใน
การนํามาปรับใชเรื่องสัญญาและการชําระหนี้ คือเมื่อบุคคลเขาทําสัญญาตอกันแลวตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงที่ไดทําตอกันไว เวนแตในบางเรื่องที่กฎหมายบัญญัติวาไมจําตองปฏิบัติตามสัญญาก็ได ซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหขอสัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะ กลาวคือ สัญญาที่คูสัญญาไดทําไวตอกันนัน้ ไมมีผล
บังคับใช คูสัญญาจึงไมตองปฏิบัติตามสัญญาได เปนตน
การปรั บ ใช ห ลั ก สั ญ ญาต อ งเปน สั ญ ญาตามกฎหมายไทย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาและหนี้ หลักเรื่องสัญญาตองเปนสัญญาถือ
เปนหลักสําคัญเรื่องหนึ่งที่เบื้องหลังหลักกฎหมายนี้ ดังพิจารณาไดแนวคําพิพากษาที่มีการตัดสินโดย
ใชหลักสัญญาในหลายคดี เชน
หลักสัญญาตองเปนสัญญาเปนหลักที่วาเมื่อคูสัญญาไดตกลงเขาทําสัญญาตอ
กันแลว และสัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณกอใหเกิดหนี้ที่จะตองปฏิบัติการชําระหนี้ตอกัน หนี้นั้นก็จะมี
ผลผูกกันใหคูสัญญามีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไม
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหนี้ตามสัญญาได และหากมีการไมปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาที่ทําไวตอ
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กันรัฐก็จะเขามาบังคับใชป ฏิบัติตามสัญญาไดในฐานะที่เปนผูดูแลกฎหมายและสังคม โดยการใช
อํานาจทางตุลาการในการบังคับตามสัญญา24
2.4.2 หลักการทั่วไปตามกฎหมายลักษณะประกันชีวิต
2.4.2.1 หลักบุคคลผูม ีสวนไดเสีย
คําวา “สวนไดเสีย” คือ สวนไดเสียในเหตุทปี่ ระกันภัย(Insurable) หมายถึง
การทีบ่ ุคคลใดจะตองสูญเสียหรือไดรบั ความเสียหายถามีเหตุการณอันใดอันหนึง่ เกิดขึ้น หรือจะไดรับ
ประโยชนในกรณีที่ไมมเี หตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น
หลักสวนไดเสียถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการประกันภัย
ดังที่บญ
ั ญัติไวใน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น
ถาผูเอาประกันภัยมิไดมสี วนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูส ัญญาแตอยาง
หนึ่งอยางใด”
ซึ่งเหตุผลทีผ่ ูเอาประกันจะตองมีสวนไดเสียในชีวิตของผูท ี่ตนเอาประกันก็เพราะมี
เหตุผล 2 ประกัน คือ25
1) มิใหมีการเลนการพนันโดยเอาชีวิตของคนอื่นเปนเดิมพัน อันเปนการขัด
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2) ปองกันมิใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังที่จะไดรับเงินประกัน เพราะถาหาก
ผูเอาประกันไมมสี วนไดเสียในชีวิตบุคคลอื่นแลว ก็อาจยอมเสี่ยงตอกฎหมายทําการฆาตกรรมเพือ่ หวัง
เงินประกัน
ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยโดยทีผ่ ูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียใน
ชีวิตของผูที่เอาประกันไวตาม มาตรา 863 สัญญาประกันภัยดังกลาวยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางใด
ซึ่งหมายความวา คูสัญญาทัง้ สองฝายจะเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปฎิบัติตามสัญญานั้นไมได กลาวคือ
ผูรบั ประกันภัยไมมหี นาที่ตองจายเงินใหแกผเู อาประกันภัยหรือผูรบั ประโยชนตามสัญญาประกันภัย
นั้น26

24

คําพิพากษาฎีกาที่ 988/2533
กษิเดช ณรงคชัย, “มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจวินาศภัย,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2543), หนา 11.
26
ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2546), หนา 88.
25
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2.4.2.2 หลักการแถลงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต
การทําสัญญาทั่วไปนั้น คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิทจี่ ะตอรองใหเกิดผลดี
ที่สุดแกตน แมจะตองหามมิใหกลาวเท็จก็ไมจําเปนตองชี้ชองใหคูกรณีอีกฝายเห็นขอเสียเปรียบ เปน
หนาที่ของคูส ัญญาแตละฝายที่จะตองสืบสวนใครครวญสวนไดเสียของตนเอาเอง เหตุเชนวานี้จะเปน
ธรรมก็ตอเมือ่ คูสัญญามีโอกาสเทาเทียมกันในอันที่จะไดรูถึงรายละเอียดตางๆในเรือ่ งทีท่ ําสัญญานั้น
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเปนสัญญาเสี่ยงโชค จึงตองคํานวณโอกาสเสี่ยงภัยเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมในการทําสัญญา ผูรบั ประกันจึงตองรูถึงขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับผูเอาประกันภัย เพื่อพิจารณา
ในการรับประกันสัญญาประกันชีวิตจึงตองเปนสัญญาที่ตอ งอาศัยความสุจริตหรือความไววางใจอยาง
ยิ่งอยางยิ่ง(Contract of the Most Good Faithหรือ Contract Uberime Pidel)
สัญญาประกันชีวิตนับวาอยูในสัญญาจําพวกที่ตองมีความสุจริตตอกันอยางยิ่ง
ในการทีผ่ ูรบั ประกันภัยเขาทําสัญญาจะใชเงินใหโดยอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของ
บุคคลใดนั้น ฐานะ อนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นยอมเปนสาระสําคัญอยางยิ่งถามีโรคประจําตัวอยู
ก็ตองเสียชีวิตเร็วกวาปกติ และเปนการเสี่ยงภัยทีจ่ ะตองใชเงินใหมากและเปนที่แนนอนและเร็ววัน
ดวยและบางทีอาจถึงกับไมยอมทําสัญญาดวยเลยก็ได เพราะหากไดรบั เบี้ยประกันมุคมุ คาผูรบั ประกัน
คงไมประสงคที่จะทําสัญญาไดแนนอน การรับทําสัญญาจึงอาศัยความหวังวาบุคคลที่ถูกกําหนดถือเอา
ความทรงชีพหรือมรณะจะมีชีวิตอยูใชเบี้ยประกันไปนานพอที่จะเปนจํานวนเทาเทียมกับเงินทีผ่ ูรบั
ประกันภัยจะตองชดใชใหเมื่อเขาตายลง
เมื่อพิจารณาถึง “การไมเปดเผยขอความจริง” (non-disclosure)
มีความหมายใกลเคียงกับคําวา “ปกปดขอเท็จจริง”(Concealment) เปนอยางมากและในบางครั้งถูก
ใชไปในความหมายเดียวกัน
ประการแรกจึงตองทําความเขาใจในเรื่องหนาทีเ่ ปดเผยความจริงเสียกอน
เพื่อทีจ่ ะทําความเขาใจในเรือ่ งการไมเปดเผยขอความจริงและการปกปดขอความจริงตอไป ดังที่เคย
กลาวมาแลว โดยปกติคกู รณีแตละฝายทีจ่ ะเขามาทําสัญญานั้นมีหนาที่ตองเปดเผยใหอีกฝายรูส ิ่งที่
ตนเองรูทุกประการ อยางไรก็ดีมสี ัญญาบางประเภททีก่ ฎหมายกําหนดไวใหคูสัญญามีหนาที่เปดเผย
ความจริงโดยเฉพาะ อาทิ เชน สัญญาที่ตองอาศัยความไววางใจซึ่งกันและกัน สัญญาเกี่ยวกับความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว สัญญาค้ําประกัน และสัญญาประกันภัย เปนตน ดวยเหตุผลสองประการ
คือ ในสัญญาบางประเภทคูส ัญญาฝายหนึ่งถูกสันนิษฐานวามีวิธีที่จะทราบขอความจริงทุกสิง่ ที่คาดวา
จะมีผลตอการตัดสินใจของอีกฝายซึ่งสัญญาประกันภัยมีลักษณะดังวานี้ และคูส ัญญาไดมาผูกพันกัน
โดยมีความเชือ่ มั่นเปนพิเศษ ทําใหคูสัญญาที่ไดรับการเชื่อมัน่ มีหนาที่ตองเปดเผยขอความจริง กรณีนี้
เปนความสัมพันธที่อาศัยความไววางใจตอกัน
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สัญญาประกันภัยมีปญ
 หาวาหนาที่เปดเผยขอความจริงในสัญญาประกันภัย
เปนหนาที่ตามกฎหมายหรือเปนหนาที่ทเี่ กิดจากสัญญาโดยปริยาย ในเรื่องนีห้ ลักกฎหมายอังกฤษ
ถือวาหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงของผูเ อาประกันมิใชหลักทั่วไป ถึงแมวาจะมีนักกฎหมายอีก
กลุมหนึ่งเห็นวาเปนหนาที่โดยปริยาย ที่มีอยูในสัญญาอันเปนเงื่อนไขบังคับกอนของความรับผิดของ
ผูรบั ประกันภัยในการจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผูรับประกันไดทําสัญญาโดยอาศัย
ความเชื่อที่วาผูเอาประกันไดเปดเผยขอความจริงอันเปนสาระสําคัญใหเขาทราบทั้งหมดแลวและเปน
เงื่อนไขโดยปริยายวาไดมีการเปดเผยขอความจริงและถามีการไมเปดเผยขอความจริงเมื่อใดผูร ับ
ประกันภัยมีสิทธิบอกลางได
แตในสัญญาทั่วไปคูสญ
ั ญาไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองเปดเผย
ขอความจริงใหอีกฝายหนึง่ ทราบ ถาคูกรณีสําคัญผิด คูก รณีฝายแรกไมตองรับผิด คูกรณีฝายที่
เสียหายไมมสี ิทธิอางการนิ่งของอีกฝายหนึง่ วาเปน “การแถลง”(Representation) ซึ่งจะเกี่ยวโยงไป
ถึงเรื่องการแถลงขอความเท็จ แตในสัญญาประกันชีวิตนั้นถือเปนเรื่องสําคัญ กฎหมายไดกําหนด
หนาที่เปดเผยขอความจริงของผูเ อาประกันภัยไวแลว
หากผูเ อาประกันภัยทําผิดหนาที่กจ็ ะทําให
สัญญาเปนโมฆียะ ซึ่งในกฎหมายไทยก็กําหนดเรื่องนี้ไวเชนกัน อยางไรก็ตามผูเอาประกันไมตอง
เปดเผยถึงสิ่งที่รูกันอยูทั่วไปซึง่ สันนิษฐานไดวาผูรบั ประกันภัยไดรูขอความจริงนั้นแลว
ตามหลัก
Scientia- ultrinque par pares contravenes facitนอกจากนั้นผูเ อาประกันไมมีหนาที่ตอง
เปดเผยขอความจริงที่เขาเองไมรู และการไมรเู ชนนั้นเปนไปอยางมีเหตุผล
ผูเ อาประกันภัยตอง
เปดเผยขอความจริงที่ตองเปดเผยจะตองไดรูความจริงอยูด วยแลว Fletcher Moultonซึ่งเปนผู
พิพากษาศาลสูงของประเทศอังกฤษ เห็นวา “ผูรบั ประกันอยูในฐานะที่ไดรบั ประโยชนอยางมาก
เนื่องจากเขาไดรบั สิทธิทั้งในสวนที่ผูขอเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติตามหลักสุจริต และในสวนทีผ่ ูขอ
เอาประกันภัยตองเปดเผยถึงสิ่งที่ตนรูอ ันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจเขารับความเสี่ยงของผู
รับประกัน ผูร ับประกันภัยนั้นแตกตางจากภัยที่ผรู ับประกันภัย รับเสี่ยงยิง่ กวานั้นผูเ อาประกันภัยควร
จะชวยผูรบั ประกันภัยทุกวิถีทางทีจ่ ะทําไดในการคาดคะเนความเสี่ยงภัยในมูลคาที่เหมาะสม จากที่
กลาวมาขางตนทําใหพอเขาใจไดวา การไมเปดเผยขอความจริง(Non - Disclosure) เปนการละเวน
ไมกระทําการในเมื่อมีกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ตองกระทํา การไมเปดเผยขอความจริงนีเ้ ปนไปโดย
ไมจงใจหรือโดยผลั้งเผลอหรือเพราะผูเอาประกันภัยไมคิดวาขอความนั้นเปนสาระสําคัญ สวนการ
ปกปดขอความจริง (Concealment) เปนการซอนเรนหรือปดบังบางสิ่งบางอยางไว ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนการไมเปดเผยขอความจริงโยเจตนาหรือโดยจงใจนั่นเอง อนึ่งการปกปดขอความจริงแมจะเปน
การกระทําโดยมีเจตนา (Wilful)แตไมจําเปนตองมีเจตนาฉอฉล(Fraudulent intention) ก็ทําให
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สัญญาเสียไปเชนกัน ดังนั้น “การปกปดขอเท็จจริง” กับ “การแสดงขอความอันเปนเท็จ” จึงเปนสิ่ง
เดียวกัน มีความแตกตางกันตรงเจตนา27
สวน “ขอแถลง” (Representation) นั้นหมายถึงขอความที่เปนขอเท็จจริง
มิใชขอความที่แสดงเพือ่ ความตั้งใจ ความเห็นหรือกฎหมาย ดังนั้นจึงตองแยกระหวาง “ขอเท็จจริง”
(representation of fact)และขอความเห็น(Statement of opinion) ออกจากกัน เพราะมีผลทาง
กฎหมายที่แตกตางกัน เนื่องจากการวินิจฉัยขอความเห็นทีไ่ มถูกตองนั้นไมถูกตอง ผูแสดงความเห็นก็
ไมตองรับผิดชอบ ตราบเทาที่ไดใหความเห็นโดยสุจริตและเชื่อวาความเห็นนั้นถูกตอง สวนกรณีทเี่ ปน
ขอแถลง ถาแถลงผิดพลาด ผูแถลงตองรับผิดในเรื่องการแถลงความเท็จ ในกรณีทเี่ ปนขอแถลง ถาได
แถลงผิดพลาด ผูแถลงอาจตองรับผิด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอความเห็นไมถูกตองผูแสดงความเห็น
ไมสุจริต ตามกฎหมายอังกฤษใหเลิกสัญญาได เชนการแถลงวาตนสุขภาพดี หรือแมแตการที่แพทย
วินิจฉัยเรื่องสุขภาพก็ยงั ถือวาเปนความเห็นของแพทยเทานัน้ 28
นอกจากนั้น ลักษณะของขอแถลง ยังมีลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ตองเปนขอเท็จจริงที่มีอยูแลวหรือเปนเหตุการณในอดีต และมิใชเรื่องทีจ่ ะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนจุดที่
แตกตางจากคํามั่น(Promise) เพราะคํามั่นเปนการตกลงทีจ่ ะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องขอแถลง เมื่อการ
แถลงผิดพลาด คูกรณีมสี ิทธิแกคูกรณีที่จะเรียกรองใหแกไขเยียวยาความเสียหายไดตามกฎหมายวา
ดวยการแถลงขอความเท็จ แตถาเลือกทีจ่ ะอางเรือ่ งคํามั่น ก็ตองพิสูจนใหไดวาคํามั่นนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาทีส่ มบูรณ แมวาขอแถลงจะมิใชสิ่งที่คูกรณีตั้งใจจะใหเปนสวนหนึง่ ในขอสัญญา แตขอ
แถลงมีผลตอความสมัครใจของคูกรณีในการเขาทําสัญญา ดังนั้น เมื่อมีการแถลงอยางไมถูกตอง
คูก รณีฝายที่ถูกทําใหเขาใจผิดไมอาจจะเรียกรองคาเสียหายโดยอางถึงการผิดสัญญาได เพราะมิใชการ
ละเมิดสัญญา หากแตเขามีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายวาดวยการแถลงขอความเท็จ จะเห็นไดวาขอ
แถลงเปนตัวชักจูงใหคูกรณีฝายที่รบั การแถลงเขามาทําสัญญาดวย ดังที่ Lord Blackburn กลาวไว
วา “ถาพิสูจนไดวาจําเลยมีเจตนาจะชักจูงโจทกเขาทําสัญญา โดยแถลงชักจูงโจทกและโจทกก็ไดเขา
ทําสัญญาดวย ในกรณีนี้การวินิจฉัยวาโจทกถูกชักจูงใหเขาทําสัญญาเพราะขอแถลงดังกลาวเปนขอ
วินิจฉัยที่เปนธรรม” ตรงกันขาม ขอแถลงนี้แมอาจไมใชสาระสําคัญ ถาขอแถลงนั้นมิไดชักจูงใหเขาทํา
สัญญา ในกรณีนี้แมจะแถลงไมถูกตอง แตก็ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคูกรณีอกี ฝายหนึ่ง29
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กรณีคาบเกี่ยวระหวางการไมเปดเผยขอความจริงกับการแถลงขอความเท็จ
คือ เรื่องการนิง่ ซึง่ ตองชี้ใหไดวาการนิง่ นั้นเปนการแถลงขอความอันเปนเท็จหรือไม เพือ่ ทีจ่ ะนํา
กฎหมายที่มอี ยูม าบังคับใชไดอยางถูกตอง สําหรับกฎหมายไทยปจจุบัน แมจะมิไดบญ
ั ญัติถึงความ
แตกตางเอาไว แตก็พิจารณาไดจากลักษณะของเนื้อหา การไมเปดเผยความจริงนั้นแตกตางจากการ
แถลงขอความอันเปนเท็จ การชี้วาเปนกรณีใดก็เพื่อพัฒนาหลักของแตละเรือ่ ง รวมทั้งจะมีผลไปถึง
เรื่องภาระการพิสูจนในศาลดวย เนือ่ งจากการนําสืบวาการมีการไมเปดเผยขอความจริงเปนการนําสืบ
ในทางปฎิเสธซึ่งทําไดยาก ดังนั้นจึงอาจมีการผลักภาระในการพิสจู นในกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน
ซึ่งในเบื้องตนนั้นอาจกลาวไดวาหนาที่ในการแถลงความจริงเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
เชนเดียวกับหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงตามหลักสุจริตอยางยิ่ง แตมีความแตกตางกันเล็กนอย
ในแงที่วา การไมเปดเผยขอความจริงเปนการงดเวนกระกระทําการตามที่ตนมีหนาที่ตอ งกระทําสวน
การแถลงขอความเท็จเปนการผิดหนาที่ จะเห็นไดวาการไมเปดเผยขอความจริงเปนเรื่องการไมปฎิบัติ
ตามหนาที่ของผูมหี นาที่ สวนการแถลงขอความอันเปนเท็จนั้น เปนเรื่องปฎิบัติตามหนาที่แตไดปฎิบัติ
อยางไมถูกตอง สําหรับการนิง่ เปนการที่ยอมรับกันวาเปนการไมเปดเผยขอความจริง แตจะเปนการ
แถลงขอความเท็จหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวา หากกการนิ่งนั้นแมเปนการหลอกลวงผูอื่นไปในตัว
ก็ไมทําใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายหากกการนิ่งนั้นไมไดเปนการแสดงออกมาใหเขาใจผิด (Active
misrepresentation) อยางไรก็ดี การแถลงนั้น อานเปนรูปแบบของการยืนยันขอเท็จจริง หรือ
รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติก็ไดดังนั้นการนิ่ง จะเปนการแถลงขอความดวยหรือไมก็ได กลาวคือ
จะถือเทากับเปนการยืนยันวาไมมีขอเท็จจริงที่นงิ่ เอาไวก็ได ซึ่งตามปกติการยืนยันวาไมมีขอเท็จจริง
นั้นอยูซึ่งอันที่จริงแลวเคามีอยู การนิง่ นั้น ก็อาจจะเปนการแถลงขอความเท็จก็ได โดยหลักทั่วไปการ
นิ่งจะไมกอ ใหเกิดความรับผิดตามกฎหมาย แตถาถือวาการนิ่งเปนการแถลงขอความอันเปนเท็จก็จะมี
ความรับผิดตามมา การนิง่ อาจเปนการแถลงขอความเท็จไดในกรณีตอไปนี้ คือการที่นิ่งทําใหขอแถลง
ที่แถลงออกมากลายเปนเท็จ กรณีที่สญ
ั ญาที่ตองอาศัยความสุจริตอยางยิ่งและกรณีสัญญาที่ตองอาศัย
ความไววางใจระหวางคูสญ
ั ญา
การนิ่งทีอ่ าจจะเปนการแถลงขอความเท็จ คือ กรณีทลี่ ะเวนไมเปดเผยถึงขอ
คุณสมบัติซงึ่ เปนสาระสําคัญอยางครบถวน และกรณีที่ผูแถลงมีหนาที่แถลงขอเท็จจริงที่มีอยู ทําให
ผูรบั แถลงอางไดวาการนิ่งของผูแถลงเปนการปฎิเสธความมีอยูของขอเท็จจริงนั้น อยางไรก็ดี
การเปดเผยขอความจริงเพียงบางสวนหรือการเปดเผยเพียงครึ่งเดียวก็อาจเปนการแถลงขอความเท็จ
เพราะเปนการเปดเผยอยางไมถูกตอง เนื่องจากไดปกปดสวนที่ไมไดกลาวถึงไว แมวาผูแถลงจะได
เปดเผยรายละเอียดอยางถูกตองทุกประการ เทาที่แถลงออกมา แตเขาก็ยังมีหนาที่ตอ งเปดเผย
ขอความจริงทั้งหมดนั้นอยูนั่นเอง หลักของการเปดเผยขอความจริงจึงอยูที่วาตองเปดเผยอยางหมด
เปลือก ดังคํากลาวที่วาการกลาวความจริงสวนหนึง่ แตเท็จอีกสวนหนึ่งนั้นไมตางกับการกลาวเท็จ
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ทั้งหมด ดังนั้นหากคูกรณีฝายหนึง่ ไดอานขอตกลงที่จะทําสัญญากันใหอีกฝายหนึ่งฟงโดยละเวนไมอาน
บางสวนก็ถือวาเปนการแถลงขอความอันเปนเท็จ30
2.4.2.3 หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งของคูสญ
ั ญา (The Doctrine
of Good Faith)
การทําสัญญาทั่วไป คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิทจี่ ะตอรองในการตกลงให
เกิดผลดีทสี่ ุดแกตน แมจะตองหามมิใหกลาวเท็จก็ไมจําเปนตองชี้ชองใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นขอเสีย
เปรียบ เปนหนาที่ของคูส ัญญาแตละฝายทีจ่ ะตองสืบสวนใครครวญสวนไดเสียของตนเอาเอง เหตุเชน
วานี้จะเปนธรรมก็ตอเมื่อคูสญ
ั ญามีโอกาสเทาเทียมกันในอันที่จะไดรูถงึ รายละเอียดตางๆ
สัญญา
ประกันชีวิตมีลักษณะเปนสัญญาเสี่ยงโชคดังที่ไดกลาวมาแลว ขอเท็จจริงที่ใชในการคํานวณโอกาส
ของการเสี่ยงภัยที่ไมแนนอน เปนขอเท็จจริงที่อยูในความรูของผูเอาประกันชีวิตเทานั้น เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการทําสัญญา ผูรบั ประกันชีวิตจึงควรจะไดรูถึงขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับผูเอาประกัน
ชีวิต
เพื่อนํามาเปนขอพิจารณาในการรับประกันชีวิตและเพื่อมิใหการพิจารณารับประกันชีวิต
ผิดพลาด ขอเท็จจริงทีผ่ ูรบั ประกันชีวิตจะไดมาในระหวางเจรจาตกลงนี้ตองเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง
ดังนั้น จึงกลาววาสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ตอ งการความสุจริต หรือความไววางใจระหวางกัน
เปนอยางยิง่ (Con-tract of the most good faith) ซึ่งมีคําพิพากษาวินิจฉัยรับรองไวในคดีของ
London Assurance V. Mansel ซึ่ง Jessel, M.R. ไดใหขอสังเกตไววา “.......ปญหาแรกที่ตอ ง
วินิจฉัย คือ หลักเกณฑอะไรซึ่งศาลใชใหเปนไปตามสัญญาประกันหากพิจารณาในหลักเกณฑทั่วๆไป
แลวขาพเจาไมไดกําหนดกฎหมายโดยทําใหเกิดความแตกตางในเนื้อหาสาระระหวางสัญญาประกันภัย
สัญญาหนึ่งและสัญญาอื่นๆไมวาจะเปนสัญญาประกันชีวิตหรือสัญญาประกันอัคคีภัยหรือสัญญา
ประกันภัยทางทะเล ขาพเจานําหลักเรือ่ งความซื่อสัตยสจุ ริตอยางยิ่งนี้เปนหลักเกณฑทที่ ี่ทุกคดีตองมี..
ในคดี Brownlie V. Camptell Load Blackburn กลาวไวตอนหนึง่ วา
“ในกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนการประกันภัยทางทะเลหรือการประกันชีวิตก็ตาม ตองเขาใจวา
เปนสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่ง...”
ผูพิพากษาชาวอเมริกา Scscutton L.J ไดกลาวถึงเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อยางยิ่ง โดยสรุปไวในรูปคดี 2 คดีคือ Greenhill V. Federal Insurnce Co,Ltd วา ปจจุบันการ
ประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตอยางยิ่ง และเปนประเด็นสําคัญในการพาณิชย เพราะวา
ทําใหเกิดความเทาเทียมกันในการทําสัญ ญา และในคดี Rozsnes V. Bowen วาเปนเวลาหลาย
ศตวรรษในประเทศอังกฤษที่กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทุกชนิดไมวาจะเปนการประกันภัยทาง
30
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ทะเล การประกันอัคคีภัย การประกันชีวิต การประกันภัยความเชื่อถือ และการประกันภัยทุกประเภท
กําหนดให ผูเ อาประกันภัย เปด เผยข อเท็ จ จริง ที่ตนทราบตอผู รับ ประกัน ภัยนั้น แสดงวา สัญ ญา
ประกันภัยตางๆเหลานั้น เปนสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตยอยางยิ่ง
จะเห็นไดวา หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่ง นั้นเปนหลักสําคัญและ
จําเปนตองมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเปนหลักที่สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาโดยทํา
ใหเกิดความเทาเทียมกันในการทําสัญญาซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดยอมรับหลัก
นี้โ ดยการบัญญัติไวใน มาตรา 865 วรรค 1 ทั้ง ที่ในมาตรา 865 ก็ไดบัญญัติใหคูสัญ ญาเปดเผย
ขอความจริงในการทําสัญญาไวแลว แตก็ยังนํามาบัญญัติไวโดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกดวย และ
คําพิพากษาของศาลไทยก็ไดวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระนิติก ารณ
ประสม ไดหมายเหตุไวตอนหนึ่งในทายคําพิพากษาฎีกาที่ 560/2477 เพื่ออธิบายและยืนยันหลักนี้วา
สัญญาประกันชีวิตนับอยูในจําพวกที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอกันอยางยิ่ง (uberrimae fidei) ใน
การที่ผูรับประกันภัยเขาทําสัญญาจะใชเงินใหโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนัน้ ฐานะ
อนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นยอมเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ถามีโรคประจําตัวอยูนับวันจะตายเร็ว
กวาธรรมดา ผูรับประกันภัยจะตองเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นกวาปกติ เพราะเปนการเสี่ยงภัยที่จะตองใช
เงินใหเปนแนนอนและเร็ววันดวย และบางทีอาจไมยอมทําสัญญาดวยเลยก็ได โดยที่วาถารับทําสัญญา
ดวยไดรับเบี้ยประกันเพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ตายลง ผูรับประกันภัยตองใชเงินใหมากกวาเบี้ย
ประกันที่รับมาก็คงไมประสงคที่จะทําดวยเปนแน การรับทําสัญญาจึงอาศัยความหวังที่วาบุคคลที่ถูก
กําหนดถือเอาความทรงชีพหรือมรณะจะมีชีวิตอยูใชเบี้ยประกันไปนานพอที่จะเปนจํานวนเทาเทียม
กับเงินที่ผูรับประกันภัยจะตองชดใชเมื่อเขาตายลง ดวยเหตุนี้ผูรับประกันภัยจึงตองการรูรายละเอียด
ทั้งหลายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้น และเมื่อเกี่ยวดวยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไมเห็น
มีใครจะรูไดดีกวาเจาตัวของเขาเอง แมแพทยของบริษัทรับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรูสอดสองเห็น
ไดมากโรค บางชนิดก็ไมสามารถหยั่งรูได จึงกําหนดเปนหนาที่ใหจําตองเปดเผยขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตนั้นเอง31
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จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถที่ 3, หนา50.

บทที่ 3
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่
มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
การทําประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันนั้นเปนรูปแบบการขายประกันชีวิตที่แตกตาง
ออกไปจากเดิม นอกจากนี้เพื่อเพิ่มกลุมลูกคาจึงมีการยกเวนเงื่อนไขที่สําคัญ คือ การตรวจสุขภาพ
และการไมตองตอบคําถามสุขภาพ ยิ่งไปกวานั้นยังมุงเนนไปที่กลุมผูสูงอายุ ดวยวิวัฒนาการของการ
เสนอขายและการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทนี้เอง จึงทําใหตองมีการศึกษาถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะสัญญาและลักษณะประกัน
ชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีนี้โดยตรง นอกจากนั้นยัง
ศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตของประเทศอังกฤษดวย ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง
ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษนั้นถือเปนตนแบบของการประกันชีวิตของโลกโดยเปนแหลงกําเนิดของ
การประกันชีวิต เรียกไดวาเปนธุรกิจประกันชีวิตจริงๆ ก็ตองยกใหประเทศอังกฤษ หลังเกิดเหตุการณ
มหาอัคคีภัยในลอนดอน (The great fire of London) ป ค.ศ. 1666 เปนเหตุใหเกิดการกอตั้งบริษัท
ประกันภัยเปนกิจจะลักษณะ นอกจากประกันอัคคีภัยแลวยุคนั้นยังมีการประกันภัยทางทะเลเกิดขึ้น
ในชวงเวลาใกลเคียงกันเพราะอังกฤษมีสถานะเปนเจาแหงการคาขายทางทะเลของโลกในยุคนั้น
การประกันชีวิตเกิดขึ้นในราวปค.ศ. 1697 มีบริษัทประกันภัยรับประกันแมมายและลูก
กําพรา ซึ่ง ถือไดวาเปนจุดเริ่ม ตนธุรกิจ ประกันชีวิตของโลก บริษัทแรกที่ใหบริก ารเรื่องนี้ไดแก
perpetual Assurance office, The Hampshire Society ตอมาในป ค.ศ. 1850 มีการคิดอัตรา
มรณะขึ้นเปนครั้งแรก
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มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเอาประกันชีวิตตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
มีทั้ ง การกํากับ ดูแลธุร กิจประกันภัย เพื่อใหธุร กิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีม าตรการในการ
คุมครองผูถือกรมธรรม โดยการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศอังกฤษจะถูกควบคุมและกํากับ
ดูแลโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade Industry) ซึ่งมีรัฐมนตรีเปนผูมี
อํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจ ประกันภัยตามที่กําหนดไวใน Insurance Companies Act 1982
ตั้งแต Section37 -48
มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศอังกฤษนั้นมีทั้งการกํากับดูแลโดย
รัฐบาลตั้ง แตก ารขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันภัยจะตองเปนสมาชิก หรือสมาคมตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งเปนการกําหนดใหสอดคลองกับการที่ภาคเอกชนสามารถกํากับดูแลกันเอง โดย
จะเนนการคุมครองผูเอาประกันเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากกฎหมายหลายฉบับกลาวคือ กฎหมายวา
ดวยการควบคุมบริษัทประกันภัย หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมนายหนา
กฎหมายที่ใชในการควบคุมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศอังกฤษที่เกี่ยวของมีหลายฉบับ
โดยกฎหมายแตละฉบับนั้นมีลักษณะพิเศษมุงกํากับดูแลแตละเรื่องเปนการเฉพาะ ไดแก1
1) พระราชบัญญัติที่ควบคุมบริษัท ประกันชีวิต พ.ศ.2525 (Insurance Companies
Act 1982)
เปนกฎหมายหลักของรัฐที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตั้งแต
การจัดตั้ง การควบคุม ความมั่นคง การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดใหตองมี
เงินทุนสํารองที่เพียงพอ
ในเรื่องของสัญญาและขอความในกรมธรรมประกันภัย นั้นกฎหมายไดใหความคุมครองผู
เอาประกั น หรื อ ผูถื อ กรมธรรม ซึ่ง มี ก ฎหมายสํ า คัญ คื อ Misrepresent Act 1967 ซึ่ ง เป น
พระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา ถามีการหลอกลวงแสดงขอความเท็จ คูสัญญาอีกฝาย
สามารถบอกลางสัญญาไดรวมทั้งเรียกคาเสียหาย แตอยางไรก็ตามกฎหมายมีขอยกเวนที่แสดงความ
เท็จโดยไมมีเ จตนาและไมไดฉอ โกง แตคูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมีเ จตนาแถลงเท็จหรือ
ปกปดขอเท็จ จริง ได แตก ารอางนั้นจะตองไมมี ความเสียหายจากการปกปดนั้น ขอกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้จะนํามาใชกับกรณีที่ผูถือกรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการหลอกลวงจาก
ลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือกรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายได
ดวย
1

รุจิภาส ธรรมชัยเดชา, “ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาศึกษากรณี
สัญญาประกันชีวิต”, ( วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2553), หนา
81.
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2) พระราชบัญญัติการปฏิบัติในทางการคา พ.ศ. 2516 (Fair Trading Act 1973)
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ซึ่งเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินคาและการใหบ ริก าร โดยกําหนดใหธุร กิจ ประกันภัยเปนธุร กิจ ประเภทหนึ่ง
เกี่ยวกับการใหบริการ
3) พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2520 (Unfair Contract Term Act
1977) ไดกําหนดเกี่ยวกับการมีขอยกเวนของสัญญาประกันภัยมีรายละเอียดดังคือ
(1) หามมิใหกลาวผิดความจริง กลาวคือ ถาขอสัญญาที่ระบุยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดใดๆที่คูสัญญาอาจตกอยูภายใตบังคับเนื่องจากการกลาวผิดความจริงของคูสัญญากอนที่สัญญาจะ
ทําขึ้น ในกรณีนี้ศาลอังกฤษในคดี Curtis V. Chemical Cleaning and Dyeing Co., Lts วาจําเลย
จะอางขอยกเวนความรับผิดตามที่กําหนดเอาไวในสัญญาของจําเลย ไมได เพราะจําเลยเปนผูชักจูงให
โจทกลงชื่อยอมรับในเนื้อหาที่กลาวผิดความจริง
(2) หามมิใหยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลอซึ่งเปนเหตุใหถึงแกความตาย
แมวาจะกําหนดไวในสัญญาประกันภัยก็ตาม (Negligence Liability) แมวาจะกําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยก็ตาม
(3) หามมิใหยกเวนในเรื่องของการจํากัดความรับผิดในการจายคาสินไหมทดแทน
เปนตน
(4) การกํ า หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ เบี้ ย ประกั น ต อ งอาศั ย อํ า นาจตามกฎหมาย
Competition Act 1980
(5) ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวใน พระราชบัญญัติตัวแทน พ.ศ. 2522 (Estates Agents Act 1979)
3.1.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิต
ตามหลักกฎหมายอังกฤษ ในระบบ Common Law สัญญาจะเกิดขึ้นมีผลสมบูรณ
และใชบังคับกันไดตามกฎหมายจะตองประกอบไปดวย
1) ความสามารถในการทําสัญญาของคูสัญญา
2) ตองมีความตกลงยินยอมหรือมีคําเสนอและคําสนองตรงกันกอใหเกิดสัญญาขึ้น
3) คูสัญญาจะตองมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความสัมพันธตามกฎหมาย (intention
to create legal relations)
4) ตองมีการใหสิ่งตอบแทน (consideration)
ประเทศอังกฤษ ใชสัญญาในระบบ Common Law สัญญาเกิดขึ้นจากคําเสนอและ
คําสนอง นอกจากองคประกอบของความสมบูรณของสัญญาอื่นๆ ที่คลายคลึงกับระบบกฎหมายของ
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ฝรั่งเศสและเยอรมันแลว คูกรณีจะตองมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความสัมพันธตามกฎหมายโดยมุง หวังสิง่
ใดสิ่ ง หนึ่ ง ตอบแทน (Consideration) ในการตกลงยิ น ยอมเข า ทํ า สั ญ ญานั้ น สิ่ ง ตอบแทน
Consideration ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้2
1) Consideration must not be past คือ Consideration ตองเปนปจจุบัน
หรืออนาคต หรือปจจุบันก็ใหทันที อนาคตก็ทําสัญญาจะใหสิ่งตอบแทนจะเกิดขึ้นในอดีตไมได /
2) Consideration must move from the promise (though not
necessarily to the Promissory) หมายถึง สิ่งตอบแทนจะตองออกจากหรือกระทําจากตัวผูรับคํา
สัญญา แตไมจําเปนตองแกคูสัญญา สิ่งตอบแทนจะตองออกจากหรือกระทําจากตัวคูกรณีฝายหนึ่งซึ่ง
อาจจะเปนผูสนอง ผูสนองจะตองใหสิ่งตอบแทนกลับคืนไปยังผูเสนอ แตไมจําเปนตองใหผูเสนอเสมอ
ไป อาจจะใหคนอื่น (บุคคลที่สาม) ก็ได
3) Consideration need not be adequate, but must have some value สิ่ง
ตอบแทน ไมจําเปนตองมีคาเทากัน ขอใหมี Consideration มีการตอบแทนกันบางก็พอ
4) Consideration must be sufficient สิ่งตอบแทนนั้นจะตองเปนการเพียงพอ
สิ่ง ตอบแทนอาจจะใชเ งิน ทรัพยสิน หรือประโยชนที่ไดรับ แตอาจตอบแทนเปนสิ่งที่เขาเรียกวา
Detriment (ปญหา,ความตรากตรํา) Trouble ( ความยุงยาก) Inconvenience ( ความไมสะดวก)
Difficulties (ความยากลําบาก)ถือเปนสิ่งตอบแทนไดทั้งสิ้น
ประเทศอังกฤษ จะตองพิจารณาถึง “สิ่งตอบแทน” ดวย เพราะหากไมมี“สิ่งตอบ
แทน” แม สัญญาจะเกิดแตก็ไมสามารถบังคับได เมื่อไมสามารถบังคับได แมกรรมสิทธิ์โอนก็จะไมตก
เปนพับแกเจาของกรรมสิทธิ์ ดังนั้นผูซื้อจึงไมตองชําระราคา
ผลของสัญญา เมื่อสัญญาสมบูรณ เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาตั้งแตตน โดยไม
มีการบังคับ หรือฉอฉลสัญญาก็จะผูกพันบังคับกันไดตามกฎหมายตามหลักการสัญญาตองเปนสัญญา
เปนไปตามขอตกลงที่ไดทําตอกันไว หากไมสมบูรณก็อาจตกไปเปนโมฆะ หรือโมฆียะ แลวแตกรณี ซึ่ง
อาจพิจารณาจากหลักการทําสัญญาคือ สัญญาตองเปนไปตามสัญญา (Pacta sunt servanda)
ยกเวน กรณีดังตอไปนี3้
1) นิติกรรมสัญญาเกิดโดยสมบูรณแตอาจจะไมเปนไปตามสัญญาไดถาคูสัญญา
ยินดีจะใหยุติลงหรือใหระงับลงไมใหเปนไปตามสัญญา

2

ณัฐปวิชญ คงเกียรติภาคิน, สัญญาทางแพง พาณิชย และธุรกิจ เหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไรหรือไม, สืบคนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 จาก www.poolprop.com.
3
ณัฐปวิชญ คงเกียรติภาคิน, เพิ่งอาง.
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2) โดยผลของกฎหมาย พนวิสัย ขัดตอกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีล ธรรมอันดี เชน ทําผิดแบบที่กฎหมายกําหนด สัญญาซื้อขายของผิดกฎหมาย สัญญาซื้อขายของที่
พนวิสัย
3) ไมสุจริต กลฉอฉล เจตนาลวง สมรูรวมคิดกับคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
การทําสัญญาในประเทศอังกฤษนั้น รัฐจะเขาแทรกแซง โดยอาศัยหลักกฎหมาย
ซึ่งศาลอังกฤษเห็นวา หากปลอยใหคูสัญญามีอํานาจตอรองสูงกวาแสวงหาประโยชนอันไมเปนธรรม
โดยการอาศัยขอยกเวนความรับผิด(Exemption Clauses) จะทําใหคูสัญญาที่มีอํานาจตอรองนอย
กวาไดรับความเสียหาย ศาลอังกฤษจึงไดสรางมาตรการคุมครองตางๆเพื่อปองกันความเสียหาย คือ4
1) หลัก The Contra Proferentem Rule กลาวคือ ศาลจะตีความขอจํากัดหรือ
ยกเวนความรับผิดชอบไปในทางที่เปนประโยชนแกคูสัญญาที่อางขอสัญญาดังกลาวนอยที่สุด
2) หลัก The Proferentem Rule คือ การตีความขอยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดในสัญญาสําเร็จรูปนั้นจะตองตีความไปในทางที่จะใหประโยชนแกคูสัญญาฝายที่จะไดรับประโยชน
จากขอสัญญาดังกลาวนอยที่สุด
ตามหลั ก กฎหมายอั ง กฤษนั้ น ยั ง แบ ง ข อ สั ญ ญาออกเป น 2 ประเภท คื อ
Conditions และ Warranties อนึ่งสัญญา Conditions ยังแบงออกเปนขอสัญญาที่เปนรากฐานหรือ
หัวใจของสัญญา (Fundamental Term) และขอสัญญาที่ไมใชรากฐานหรือหัวใจของสัญญา (Non
Fundamental Term) โดยหลั ก แล วจะตอ งถือ วา สัญ ญา Conditions มี ความสํา คัญ มากกว า
Warranties การผิดสัญ ญาในส วนของ Conditionsมีผ ลทําใหอีก ฝา ยหนึ่ง เลิก สัญ ญาและเรีย ก
คาเสียหายได แตการผิดขอสัญญาที่เปน Warranties นั้นคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
เทานั้น แตไมมีสิทธิเลิกสัญญา
การผิดสัญญาในขอที่เปนหัวใจของสัญญากฎหมายจะสันนิษฐานวาคูสัญญาไมมี
เจตนาใหขอยกเวนและการจํากัดความรับผิดใชบังคับในกรณีที่มีการทําผิดขอสัญญาขอนั้น เชนการสง
มอบทรัพยซึ่งเปนวัตถุแหงสัญญาแตกตางไปจากที่ตกลงกันไวมาก
นอกจากนี้อังกฤษยังมีก ฎหมายที่เ กี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเ ปนธรรมกับ ผูบริโ ภคอีก
ฉบับหนึ่งคือ The Unfair in Contracts Regulation 1994 บังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538
กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆของสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจจะใชกับผูบริโภคไวหลาย
ประการเชน กําหนดใหสัญญาที่ใหความคุมครองจะตองไมใชเปนกรณี ที่ตกลงเปนการเฉพาะตัว แต
จะตองเปนการใชสัญญากับผูบริโภคโดยทั่วไปกําหนดลักษณะของขอความในสัญญาจะตองมีลักษณะ
4

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ , วารสารนิติศาสตร 15, สัญญาสําเร็จรูปของอังกฤษ (มีนาคม, 2526),

หนา 20.
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ชัดเจนเขาใจไดงายและใชภาษาที่ไมไดยุง ยาก การกําหนดสัญ ญาจะตองมีการใหคําจํากัดความ
ความหมาย เปนเรื่องที่สําคัญในสัญญา และกําหนดใหสัญญาจะตองกําหนดราคาหรือคาบริการไวโดย
ชัดเจน กําหนดเกี่ยวกับผลบังคับของสัญญาที่ทํากับผูบริโภคในสวนที่ไมเปนธรรมวาจะไมมีผลผูกพัน
ตอผูบริโภค แตสวนอื่นยังคงใชไดคือเสียไปเฉพาะสวนที่ไมเปนธรรมเทานั้น เรื่องการตีความขอสัญญา
ใดหากเปน ที่ส งสั ยจะต องตีค วามในลัก ษณะที่เ ปนประโยชนตอผู บ ริโ ภค และการใหอํา นาจแก
กรรมการทั่วไปเกี่ยวกับกิจการคา(Director General Of Fair Trading) มีหนาที่ติดตามเรื่องตางๆ ที่
ผูบริโภคไดรองทุกข เปนตน
3.1.2 ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
คูสัญญาในสัญญาประกันชีวิตตองปฏิบัติตอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะผูเอาประกันภัย
ซึ่งเปนฝายเสนอขอทําสัญญาประกันชีวิตนั้นเปนผูทราบถึงขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยเปน
อยางดี จึงมีหนาที่จะตองเปดเผยขอความจริงตางๆรวมทั้งแถลงขอความจริงอันควรบอกใหแจงให
ผูรับประกันทราบ เพื่อประโยชนในการพิจารณาวาควรจะรับประกันหรือไม ดวยจํานวนเบี้ยประกั น
เทาไร ซึ่งกรณีนี้ ผูพิพากษา Scruuton L.J. ไดวางหลัก ไวในคดี Rozanes v.Bowen (1928)
32LILRep.98 C.P. ในการเปดเผยขอความจริงนี้โดยปกติมักจะเปนการตอบคําถามในใบคําขอเอา
ประกัน (Proposal Forms) ที่ผูรับประกันเตรียมไวซึ่งมีความสําคัญมากและผูรับประกันจะรับประกัน
หรือไมยอมขึ้นอยูกับขอมูลที่ผูเอาประกันระบุมานั้น นอกจากนั้นผูเอาประกันก็ตองมีความเชื่อมัน่ และ
ศรัทธาในตัวผูรับประกันวามีความสามารถใชคาสินไหมทดแทนได ซึ่งเรียกวาหลักสุจริตอยางยิ่ง
1) หลักการแถลงขอความอันเปนเท็จ (Misrepresentation)
ความหมายของคํา วา “ขอ แถลง”(Representation) หมายถึง ข อความที่ เ ป น
ขอเท็จจริง มิใชขอความที่แสดงความตั้งใจ ความเห็นหรือกฎหมาย ในกฎหมายอังกฤษจําเปนจะตอง
แยกขอแถลงเกี่ยวกับของเท็จจริง (Representation of Face) และขอความเห็น(Statement of
Opinions) ออกจากหากเพราะมีผลแตกตางกัน เชน ในกรณีที่ผูรับการแถลงรูหรือควรจะรูวาผูแถลง
ไมมีป ระสบการณในเรื่องที่เ ขากลาวอางอยางดีพอ จะมีแนวโนม ใหศาลตีความวาสิ่ง ที่แถลงนั้นมี
ความเห็นมากกวาเปนขอแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริง สําหรับผลที่แตกตางกันคือถาวินิจฉัยวาความเห็น
ไมถูกตอง ผูแสดงความเห็นก็ยังไมตองรับผิดชอบตราบเทาที่ไดใหความเห็นโดยสุจ ริตและเชื่อวา
ความเห็นนั้นถูกตอง สวนกรณีที่ขอแถลงนั้นไดแถลงผิดพลาด ผูแถลงอาจตองรับผิดในเรื่องการแถลง
ขอเท็จจริง อยางไรก็ดีกรณีเปนการแสดงความเห็นไมถูกตองโดยไมสุจริต ตามกฎหมายอังกฤษใหเลิก
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สัญญาในกรณีนี้ได เชนการแจงวาตนสุขภาพดี ถือวาเปนความเห็นเพราะแมแตแพทยจะวินิจฉัยเรื่อง
สุขภาพก็ยังถือวาเปนเพียงความเห็นเทานั้น5
สําหรับคําจํากัดความของคําวา “แถลงขอความอันเปนเท็จ ”(Misrepresentation)
ประเทศอั ง กฤษได ใ ห ความหมายไว ว า เป นข อ แถลงที่ ไม ถู ก ตอ งหรือ ไมจ ริ ง (Inaccurate or
Statement) ที่ทําขึ้นโดยคูสัญ ญาฝายหนึ่งในสัญญาประกันภัย หรือทําขึ้นโดยตัวแทนของเขาตอ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอนที่สัญญาจะเกิดขึ้น ขอแถลงดังกลาวอาจเกิดขึ้นดวยวาจาหรือเปนลายลักษณ
อักษรก็ได โดยปกติจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคําตอบในคําถามในใบคําขอเอาประกันภัย6
ในกฎหมายอังกฤษ แมขอแถลงจะมิใชสิ่งที่คูกรณีตั้งใจจะใหเปนขอสัญญา แตขอแถลง
ก็เปนสิ่งที่มีผลตอความสมัครใจของคูกรณีอีกฝายหนึ่งในการที่จะเขาทําสัญญา ดังนั้น เมื่อมีการแถลง
อยางไมถูกตอง คูกรณีอีก ฝายที่ที่ถูกทําใหเขาใจผิดไมอาจเรียกรองคาเสียหายโดยอางวามีการผิด
สัญญาได ทั้งนี้เพราะมิใชการละเมิดขอสัญญาหากแตเขามีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายวาดวยการแถลง
ขอความเท็จ จะเห็นไดวาขอแถลงเปนขอชักจูงใหคูกรณีฝายที่รับขอแถลงเขามาทําสัญญาดวย ดั งที่
Lord Blackburn กลาวไววา “ถาพิสูจนไดวาจําเลยมีเจตนาจะชักจูงโจทกใหเขาทําสัญญา โดยแถลง
ชักจูงโจทกและโจทกเขาทําสัญญาดวย ในกรณีนี้การวินิจฉัยวาโจทกถูกชักจูงใหเขาทําสัญญาเพราะ
ขอแถลงดังกลาวจึงเปนขอวินิจฉัยที่เปนธรรม” ตรงกันขาม ขอแถลงอาจจะไมใชขอสาระสําคัญก็ไดถา
ขอแถลงนั้นมิไดชักจูงใหเขาทําสัญญา ในกรณีนี้แมจะแถลงไมถูกตอง แตก็ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
สําหรับสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงแกผูรับประกันภัย
เพื่อใชในการตัดสินใจวาจะรับเสี่ยงภัยรายนั้นหรือไม และการแถลงนั้นตองแถลงกอนหรือขณะทํา
สัญญา ตามกฎหมายอังกฤษหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ ก็จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะซึ่งตอง
เปนการแถลงขอความเท็จจะเปนขอสาระสําคัญก็ตอเมื่อผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงนั้นแลว ผูรับ
ประกันภัยจะปฎิเสธไมยอมรับประกันภัยหรือจะรับประกันภัยก็โดยมีขอสัญญาที่แตกตางกันออกไป
เชน ในสัญญาประกันชีวิต การแถลงเกี่ยวกับประวัติการรักษาสุขภาพของผูถูกเอาประกันชีวิตเปนขอ
สาระสําคัญเพราะวามีผลตอการออกกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย แตการแถลงเกี่ยวกับ
สถานที่เกิดหรือชื่อภรรยาของผูเอาประกันไมใชขอสาระสําคัญ
ตอไปจะนําตัวอยางที่โตแยงกันเรื่องการแถลงขอความเท็จจากคดีของประเทศอังกฤษ
มาพิจารณาประกอบดังนี้
5

M.P.Furmston, Cheshire and Fifoot’s Law of Contract, (St.Paul, Minn: Wast
Publishing Co.1981), p.237.
6
Ibid
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กรณีแรก เมื่อใบคําขอเอาประกันภัยใชคําถามที่คลุมเครือและไมชัดเจน ซึ่งทําใหเห็นวา
คําตอบของผูเอาประกันภัยถูกตองถาอานในแงหนึ่ง คําตอบนั้นก็จะไมถูกตอง ในกรณีจําเปนตองใช
หลักการตีความที่มีเหตุผลและใหความเปนธรรม กลาวคือ ผูรับประกันภัยจะอางวาผูเอาประกันภัย
แถลงขอความเท็จไมได หากวิญูชนตีความแลวเห็นวาคําตอบนั้นถูกตองและผูเอาประกันภัยก็ได
ตีความแลวเห็นวาคําตอบนั้นถูกตองและผูเอาประกันภัยก็ไดตีความเชนเดียวกับวิญูชน เชน ผูรับ
ประกันภัยถามวา “ในปจจุบันและโดยปกตินิสัยทานไมมีอาการมึนเมาใชหรือไม ”(Are you now
and have always been of sober and temperate habits?) ไดรับคําตอบวา “ใช” คําตอบนี้
มิใชขอความเท็จแมวาผูเอาประกันภัยจะเปนคนที่ติดฝนก็ตาม เพราะจะตองตีความคําถามดังกลาว
ตามความเขาใจของบุคคลธรรมดาที่มีสติปญญาในระดับปกติและมีความรูอยูในระดับเกณฑเฉลี่ย
ทั่วไปและควรจะตีความวาคําถามดังกลาวตองการถามเฉพาะแตเรื่องติดสุราหรือไมเทานั้น7
กรณีที่ส อง การตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิต โดยที่ผูเ อาประกันมิไดตอบ
คําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย และผูรับประกันไดออกกรมธรรมใหโดยไมไดทําการสอบสวนหา
ความจริงแตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถาม
เลยจะถือวาเปนการแถลงขอความเท็จไมได เวนแตจะปรากฏอยางชัดเจนวาผูเอาประกันปลอยใหชอ ง
คําตอบวางเพื่อใหเขาใจวาเปนคําตอบในทางปฎิเสธ มีการวินิจฉัยไวโดยผูพิพากษา Jessel M.R. ได
กลาวไวในคดี London Assurance v. Mansel วาถาผูเอาประกันภัยหลีกเลี่ยงในการตอบคําถาม
และไมไดแจง ขอเท็จ จริง ซึ่ง เปนหนาที่ของเขาที่จ ะตองแจง แลว กรณีนี้เ ปนเรื่องการไมเ ปดเผย
ขอเท็จจริง(Non-Disclosure) อยางไมนาสงสัย แตอันที่แทจริงคําถามในคดีดังกลาวเปนคําถามที่ได
ตอบไวเพียงบางสวน และความเห็นของผูพิพากษา ก็มิไดกระทบกระเทือนกฎหมายที่มีอยู ดังนั้นผูรับ
ประกันภัยไดออกกรมธรรมป ระกันภัยแมวาผูเ อาประกันภัยจะไมไดตอบคําถามในใบคําขอเอา
ประกันภัยเลย แมแตขอเดียวถือเทากับ วาผูรับประกันไดสละสิทธิที่จะปฎิเ สธความรับผิด เวนแต
คําตอบที่ปลอยวางไวเปนการตอบปฎิเสธ8
ยังมีกรณีที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ กรณีที่ผูเอาประกันตอบคําถามอยางไมสมบูรณ
หรือตอบแตเพียงบางสวน มีขอพิจารณาวาการที่ผูเอาประกันไมตอบคําถามในบางสวนก็แสดงวาผูเอา
ประกันภัยตั้งใจจะใหสวนนั้นเปนคําตอบปฎิเสธ ดังนั้นจะกลาววาคําตอบนั้นไมสมบูรณไมได และผูรับ
ประกันภัยสามารถอางไดวาคําตอบนั้นเปนคําตอบที่ไมถูกตอง
2) หลักการไมเปดเผยขอความจริง (Non-Disclosure)
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บุคคลผูมีหนาที่เปดเผยขอความจริง จะเปนบุคคลซึ่งมีหนาที่ไมแถลงขอความอันเปน
เท็จ ซึ่งในประเทศอังกฤษถือวา คูสัญญามีหนาที่ตองเปดเผยขอความจริงตอกัน แตในทางปฏิบัติแลว
กลาวไดวาหนาที่ดังกลาวเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย นอกจากนี้กฎหมายอังกฤษยังมีการพิจารณา
ถึงบุคคลอื่นดวย ที่เรียกวา “Referee” เชนแพทยผูตรวจสุขภาพ ญาติพี่นอง เปนตน บุคคลเหลานี้
หากใหขอความอันเปนเท็จหากระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาไม สวนเรื่องความรูของตัว
แทนที่กระทําไปภายในขอบอํานาจถือเทากับตัวการไดรูดวย (Imputed Knowledge) เปนหลักความ
รับผิดระหวางตัวการกับตัวแทนที่มีตอกัน
ในประเทศอังกฤษนั้นไดแยกขอเท็จจริงออกเปนสองประเภท คือ 9 ขอเท็จจริงที่รู
อยางแทจริง ( Actual Knowledge) และขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารู (Presumed Knowledge)
และยึดถือวาบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนรูอยางแทจริงและยังขยาย
ครอบคลุมไปถึงขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารูอีกดวย อยางไรก็ดีบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงที่ตน
ทราบเทานั้น ไมจําตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนไมทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาจะทราบและไมอาจ
คาดคิดวาเขาควรจะทราบซึ่ง Fletcher Moulton, L.Jไดกลาวไววา ปญหาที่เกิดขึ้นเสมอคือสิ่งที่ทาน
ไดรูนั้นเปนสิ่ง ที่ทานตองเปดเผยหรือไม เชน ชายคนหนึ่ ง ปวดศีร ษะบอยๆซึ่ง คนสวนมากก็เ ป น
เชนเดียวกัน แมวาการปวดศีรษะนี้อาจมีสาเหตุมากจากอาการทางสมอง แตสําหรับบุคคลนั้นแลวมัน
เปนการปวดศีรษะธรรมดาและไมมีวิญูชนคนใดคิดวาจะเปน
สาระสําคัญที่จะตองแถลงแกผูรับประกัน ถึงการปวดศีรษะที่เปนมาในชีวิตของเขา
และหากเขามิไดรูวา การปวดศีรษะเชนนั้นมีสาเหตุพิเศษกวาการปวดศีรษะธรรมดา เขาก็มิไดผิด
หนาที่ เพราะไมรูวาเขามีหนาที่เปดเผยขอความจริงเพราะเขาไมไดรูขอเท็จจริงที่วิญูชนทั่วไปคิดวา
เปนขอสาระสําคัญหรือขอเท็จจริงที่จะมีผลตอการพิจารณาของผูรับประกันดังนั้น จึงไมตองรับผิดใน
การที่เขาไมไดเปดเผยในสิ่งที่เขาไมรู
ผูเอาประกันมีหนาที่จะตองเปดเผยหรือแถลงขอความจริงโดยเริ่มตั้งแตการเจรจา
ตอรองทําสัญญาจนกระทั่ง ถึงเวลาที่สัญญาสมบูรณโดยการสนอง และหนาที่ดังกลาวสิ้นสุดลงเมื่อ
ผูรับประกันสนองรับเอาคําเสนอขอเอาประกันภัยและเกิดเปนสัญญา แตก็มีกรณีที่สัญญาประกันชีวิต
มีขอความวาผูรับประกันภัยจะไมเริ่มเขาเสี่ยงภัยจนกวาจะไดรับเบี้ยประกันงวดแรกเทานั้น ระยะเวลา
ในการเปดเผยความจริงก็จะขยายไปจนถึงวันที่ผูรับประกันภัยไดรับเบี้ยประกันงวดแรกแลว10
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ขอเท็จจริงที่ถือวาเปนสาระสําคัญในประเทศอังกฤษถือวาขอเท็จจริงเหลานี้ถือวาเปน
สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต11
1) อายุ
อายุ ข องผู เ อาประกั น เป น ข อ สํ า คั ญ ดั ง จะเห็ น ได จ ากคดี ข อง Keeling v.Pearl
Assurance Co.,Ltd ผูเอาประกันไดจดแจงอายุของตนผิดพลาด อยางเห็นไดชัดแตถาผูรับประกัน
ยังคงออกกรมธรรมใหอีก ดังนี้ผูรับประกันภัยจะอางวากรมธรรมประกันภัยตกเปนโมฆียะไมได
2) ที่อยู
คําวาที่อยูหมายถึง สถานที่ซึ่งผูเอาประกันไดพักหรืออาศัยอยูในเวลาที่ทําคําขอเอา
ประกันภัย แตไมไดหมายถึงสถานที่ที่เคยอยูมากอนหรือจะอยูตอไปในอนาคต โดยปกติแลวในใบคํา
ขอแประกันชีวิตจะมีที่อยูปรากฏอยูและในตอนทายของสัญญาจะกําหนดใหตอบคําถามตางๆที่เปน
พื้นฐานของสัญญา(Basic of the Contract) ดังนั้น ถาผูเอาประกันไมเปดเผยความจริงของตนแลว
ผูรับประกันสามารถหลุดพนจากความรับผิด
3) โรคภัยไขเจ็บ
โรคที่สําคัญในเรื่องนี้ หากกรณีเปนที่สงสัยตองอาศัยคําวินิจฉัยของศาลเปนเกณฑ วา
โรคใดบางเปนโรคที่สําคัญที่ผูเอาประกันตองเปดเผย เชนอาการปวดขอหรือโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต
เปนตน แตถาอาการของโรคบางชนิดที่ผูรับประกันภัยสามารถใหนายแพทยประจําของตนตรวจสอบ
ไดในทันทีนั้น หากไมทําการตรวจสอบแลวจะถือวา กรมธรรมประกันภัยเปนโมฆียะ ดวยเหตุดังกลาว
ไมได
การตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพนั้นสวนใหญผูรับประกันจะ
ตั้ง คํา ถามไวก วางมาก จึง เปนที่แ นนอนวา คําถามตา งๆเหลา นั้นตอ งถูก อานใหเ ข าใจตามความ
เหมาะสม และความเจ็บปวยของผูเอาประกันหรือบุคคลใดๆที่ชีวิตของเขาเปนสาระสําคัญของการ
ประกันภัย และความเจ็บปวยนั้นจะตองเปนอาการที่จําเปนหรือสาหัสพอสมควร เชน การเปนลมนั้น
ศาลถือวาปกติธรรมดาอาจเกิดขึ้นไดในชีวิตมนุษย การแทงลูกศาลไมถือวาเจ็บปวย
5) คําถามเกี่ยวกับอุปนิสัยบางประการซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญเชน การมีอุปนิสัยชอบดื่ม
สุราเปนประจํา
6) การปฏิเ สธไมรับ ประกันของบริษัทประกันชีวิตรายอื่นก็ถือเปนขอสําคัญซึ่ง ตอง
เปดเผยตอผูรับประกันภัย ในกรณีที่ผูรับประกันเคยยื่นคําขอไวกับผูรับประกันหลายราย โดยบางราย
ยอมทําสัญญาดวยบางรายปฏิเสธ ก็ตองแจงใหทราบทั้งสิ้น
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ผลของการไมเปดเผยขอความจริงนั้นทําใหผูรับประกันมีสิทธิบอกลางสัญญาประกัน
ชีวิต แตไมอาจกลาวไดวาสัญญาสิ้นผลโดยอัตโนมัติ สัญญาประกันชีวิตที่ไมเปดเผยขอความจริงนั้น
ยังคงมีผลบังคับอยูจนกวาผูรับประกันภัยจะบอกลาง
3.1.3 บุคคลที่เกี่ยวของในสัญญาประกันชีวิต
บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันชีวิตนั้นกําหนดไวไมแตกตางกับประเทศไทยมาก
นัก คือไดแก
1) บริษัทผูรับประกัน
2) ผูเอาประกัน ซึ่งอาจเปนการเอาประกันชีวิตตัวเองหรือเปนการเอาประกันชีวิต
ผูอื่นการทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผูที่จะเอา
ประกันชีวิตคนอื่นไดนั้นตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา มีสวน
ไดเสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวตามกฎหมาย
3) ผูรับผลประโยชน คือ บุคคลที่ไดรับประโยชนจากสัญญาประกันชีวิตเปนบุคคลที่
สามที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากความทรงชีพหรือความมรณะของคูสัญญา
4) ตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตซึ่งในเรื่องนี้กฎหมายของประเทศอังกฤษบัญญัติ
แตกตาง กลาวคือ ผูเอาประกันอาจบอกความจริงทุกอยางใหแก ตัวแทนผูรับประกันภัยทราบ แต
ตัวแทนมิไดแจงขอเท็จจริงหรือแถลงเท็จตอผูรับประกันเพื่อใหแบบคําขอเอาประกันนั้นนาสนใจ เพื่อ
วาเมื่อผูรับประกันยอมรับประกันภัยแลวตัวแทนก็จะไดรับคาตอบแทน หรือในบางครั้งตัวแทนโดย
มิไดตั้งใจไดแถลงเท็จตอผูเอาประกันภัยในเรื่องเกี่ยวกับคําถามในแบบคําขอ ทําใหผูเอาประกันภัยให
คําตอบที่ไมถูกตอง หรือขอเท็จจริงอาจจะเกิดไดอีกหลายประการ ในกรณี ในกรณีเหลานี้ ตัวการคือ
ผูรับประกันภัยตองรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนทั้งสิ้น
ประเทศอังกฤษใชหลัก Imputed knowledge ที่กําหนดวาสิ่งที่ตัวการรูตัวแทน
ยอมไดรูดวย และสิ่งที่ตัวแทนรูมาในหนาที่ของตัวแทนถือวาตัวการยอมไดรูดวย หลักนี้เปนหลักที่ผู
เอาประกันภัยใชอางยันตอผูรับประกันภัยในการกระทําของตัวแทน ซึ่งผูเอาประกันจะสามารถยกขึ้น
กลาวอางไดหากพิสูจนครบถวนสามประการ คือ
ประการแรก บุคคลผูกระทําการเปนตัวแทนนั้น เปนตัวแทนของผูรับประกันอยาง
แทจริง
ประการที่สอง ตัวแทนนั้นไดรูขอเท็จจริงที่เปนปญหาในขณะกระทําการในหนาที่
ตัวแทน ซึ่งตัวแทนนี้ตองเปนตัวแทนที่มีอํานาจรับรูขอเท็จจริงดวย
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ประการที่สาม ตัวแทนนั้นมิไดกระทําการไปเพื่อประโยชนของตนเองและฉอฉลตอ
ตัวการของเขา ถาตัวแทนทําไปโดยฉอฉลตัวการ จะถือวา ความรูของตัวแทนเปนความรูของตัวการ
ไมได
กรณีตัวแทนของผูรับประกันภัยเปนผูกรอกแบบคําขอเอาประกันภัย โดยหลักทั่วไป
แลว การที่จะใหตัวแทนของผูรับประกันกรอกแบบคําขอใหนั้นเปนการไมสมควร แตในทางปฏิบัติ
ตัวแทนผูรับประกันภัยจะเปนผูมีความรูความชํานาญในการกรอกแบบคําขอซึ่งในความรูสึกของคน
ทั่วไปซึ่งเปนผูขอเอาประกัน เปนเรื่องที่ยุงยากมาก เมื่อเปนเชนนี้ก็เกิดเปนปญหาวา การที่ตัวแทน
ผูรับประกันภัยทําเชนนั้นเปนการทําในหนาที่ของตัวแทนผูรับประกันภัยหรือกลายเปนตัวแทนของผู
เอาประกันในการกรอกแบบคําขอ แลความรูของตัวแทนจะถือวาเปนความรูของตัวการไดหรือไม ซึ่ง
ศาลอังกฤษ มักจะตัดสินวา ตัวแทนนั้นเปนตัวแทนของผูเอาประกันภัยในการกรอกคําตอบในแบบคํา
ขอไมใชตัวแทนของผูรับประกันภัย แตอยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงบางคดีศาลก็ตัดสินเปนอยางหนึ่ง
3.1.4 การคุมครองการทําสัญญาทางโทรศัพท
สหภาพยุโรปไดนําหลั กการของกฎหมายชื่อวา “The Telephone Consumer
Protection Act” เมื่อป ค.ศ. 1997 และในป ค.ศ. 2003 ยังไดมีการออกกฎหมายชื่อวา The Do
Not Call Implementation Act และ Telemarketing Sales Ruleของประเทศสหรัฐอเมริกามา
จัดทําเปนกฎหมายกลาง ในป ค.ศ. 1997 เพื่อใหประเทศภาคีสมาชิกนําไปปรับใชแกประเทศของ
ตนเอง โดยมีก ารยกรางกฎหมาย ชื่อวา Directive on the Protection of Consumers in
Respect of Distance Contracts (Distance Selling Directive 97/7/EC) ประกาศเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม ค.ศ. 1997 กฎหมายฉบับนี้วางแนวปฏิบัติไว 19 ขอ กฎหมายนี้มุงใชบังคับการวิธีการ
ติดตอสื่อสารทุกชนิดที่ผูซื้อและผูขายตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน โดยไมมีก ารพบกันทางกายภาพ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนหนึ่งในภาคีสมาชิกก็เชนเดียวกัน ไดมีการนํามาบังคับใชดวย มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี12้
1) ใหประเทศสมาชิก ยึดแนวกฎหมายนี้เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการรางกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค หรือจะเพิ่มการคุมครองใหมากขึ้น
ก็ได
2) ใหประเทศภาคีสมาชิกนําแนวทางในกฎหมายฉบับนี้ไปบัญญัติเปนกฎหมายและ
ใหมีผลบังคับภายในสามป เปนกฎหมายที่มีจุดประสงคเพื่อใชกับสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางผูบริโภคกับคู
12

Distance Selling Directive 97/7/EC of European Parliament and of the council
สืบคนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก www.eur-lex.europa.eu/lexuriserv.dourui.
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สัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทาง การตกลงทําสัญญาเปนผลมาจากการพูดจาสื่อสารถึงกันเทานั้น โดย
ที่คูสัญญาไมเคยพบปะกันในทางกายภาพเลย ในทางกฎหมายที่รางตองมีหลักการใหญ ดังนี้
(1) กอนที่จะมีการตกลงทําสัญญากับผูบริโภค ผูขายตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอในเรื่อง ของ ชื่อ ที่อยูของผูขาย ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ ราคา คาภาษี
คาขนสง การชําระเงิน การสงมอบสินคา สิทธิการยกเลิกคําสั่งซื้อ ระยะเวลาในการทําคําเสนอ ราคา
ที่มีผล หรือราคาบริการ
โดยในการติดตอซื้อขายทางนักการตลาดนั้นจะตองแจงผูบริโภคถึงชื่อตน ที่อยูตน
และที่อยูบริษัท จุดประสงคของการโทรในขณะแรกที่ผูบริโภครับโทรศัพท
(2) ผูบริโภคตองไดรับการยืนยันขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามที่ผูขายไดเสนอไว
ภายในเวลาที่ไมชากวาเวลาที่สงมอบสินคา รวมทั้งแจงสิทธิการเลิกสัญญาและขอมูลเกี่ยวกับบริการ
หลังการขาย หากในสัญญามิไดระบุไวถือวาผูบริโภคมีสิทธิขอเลิกสัญญาไดภายใน 1 ป
(3) ผูบริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาไดภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับสินคา หรือนับจาก
วันที่ทําสัญญาในกรณีที่เปนสัญญาบริการโดยไมตองเสียคาใชจาย และไมจําตองแจงเหตุผลของการ
คืน แตอยางไรก็ตามสิทธิเลิกสัญญาตองไมเกินกวา 3 เดือน
(4) สินคาหรือบริการที่ผูบริโภคสั่งตองสงมอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งสินคา
เวนแตจะไดมีการตกลงยินยอมเปนอยางอื่น
(5) ผูบริโภคมีสิทธิรับคืนคาสินคาหรือบริการคืน ในกรณีที่สัญญาซื้อขายที่อยูหาง
โดยระยะทางมีการหลอกลวง ฉอฉล จนทําใหมีการชําระราคาดวยบัตรเครดิต
(6) หามใชเครื่องหมุนโทรศัพทอัตโนมัติ การสงโทรสาร หรือวิธีอื่นใดโทรหาผูบริโภค
ที่มิไดรับความยินยอม
(7) วิธีการติดตออื่นใหใชไดเฉพาะที่ผูบริโภคใหความยินยอมหรือเมื่อไมขัดของจาก
ผูบริโภคโดยชัดแจง
(8) ศาลยุติธรรมและศาลปกครองตองใชหลักกฎหมายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
และพอเพียงนํามาปรับใชเกี่ยวกับคดีสัญญาที่เกิดขึ้นโดยคูสัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทางใหภาระ
พิสูจนตกแกผูขาย เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอผูบริโภค และใหรัฐมีมาตรการบังคับใหผูขายหยุดการ
ประกอบกิจการหากผูขายฝาฝนกฎหมายนี้ และใหผูบริโภคเขาถึงความยุติธรรมโดยงายโดยใชระบบ
การประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการ
(9) กฎหมายนี้ใชควบคุมกิจการคาทีม่ ีการติดตอกับผูบริโภคที่อยูหางโดยระยะทาง
ทําใหเกิดสัญญาโดยที่ไมไดมีการพบกันทางกายภาพ มีการใชสื่อตางๆ คือ สิ่งตีพิมพ ทั้งที่มีหรือไมมีที่
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อยู จดหมาย แผนพิมพโฆษณาที่มีใบสั่งซื้อสินคา แคทตาล็อก โทรศัพทที่มีผูรับสายและโทรศัพทที่
ตอบโดยเครื่องรับฝากขอความ โทรทัศนที่มีการเสนอขายสินคา อีเมล เปนตน13
นอกจากนั้นประเทศอังกฤษยังมีกฎหมายที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งชื่อวา “Privacy and
Electronic Communication (EC Directive) Regulations 2003”เปนกฎหมายที่ใหความคุมครอง
เกี่ยวกับสิทธิความเปนสวนตัวจากการทําธุรกรรมตางๆทางโทรศัพทไมวาจะเปนกรณีผูใหบริการทาง
ธุรกิจติดตอไปยังผูบริโภค (B2C หรือBusiness to Consumer)14
นอกจากนั้น ประเทศอัง กฤษยัง มีก ฎหมายเกี่ย วกั บ พาณิช ยอิ เ ล็ ก ทรอนิค ส เ มื่ อ
เทคโนโลยีกาวมาถึงยุคของอิเล็กทรอนิกส การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสในระยะแรกที่รูจักใชกัน
แพรหลาย คือ โทรพิมพ (Telex) ซึ่งประยุกตมาจากโทรเลข และโทรสาร (Fax) ซึ่งประยุกตมาจาก
โทรศัพทนั่นเอง กฎหมายการพาณิชยในยุคนี้เริ่มมีผลกระทบเพราะในโทรเลขและโทรสารไมปรากฏ
ลายมือชื่อของ คูสัญญา เชน ลายมือชื่อของผูสั่งซื้อสินคา แตปญหาก็เกิดขึ้นไมมากนัก เพราะลายมือ
ชื่อหรือเอกสารไมใชเงื่อนไขสําคัญในการติดตอซื้อขายสินคาในเบื้องตน ทั้งนี้เพราะคูสัญญาจะตอง
ดําเนินการในเรื่องการขนสง สินคา และชําระราคาสินคาดวยระบบ L/C ซึ่งระบบดังกลาวไมเพียงแต
เปนเอกสารที่ใชผูกมัดนิติสัมพันธระหวางคูสัญญาเทานั้น แตยังมีผลตอกระบวนการนําสินคาเขาและ
สินคาออก การชําระราคาตลอดจนพิธีการทางศุลกากรดวย ระบบ L/C ไดสรางความเชื่อมั่นและ
ความแนนอน ขจัดการโตแยงและการโตเถียงกันในทางการคาระหวางประเทศไดอยางเพียงพอ
เมื่อมาถึงยุคที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพาณิชยใชติดตอสื่อสารกันทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งเปนสื่อที่ปรากฏขึ้นในระบบไรกระดาษ (Paperless) กฎหมายพาณิชยที่ใชกันอยูเ ดิมในระบบ
กระดาษก็ถูกกระทบ เทคโนโลยีการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสที่ไรกระดาษนี้ คือ การแลกเปลี่ยน
ขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange –EDI) นั่นเอง
การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสหมายถึง การสงและการรับขอมูล โดย
ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรของผูสงจะวิ่งผานอุปกรณแปรสัญญาณ (Interpreter) ซึ่งอยูภายใน
หนวยงานของผูสง เพื่อแปรขอมูลที่ทําการสง นั้ นใหมีม าตรฐานตามที่กําหนด จากนั้นขอมูลจะถูก
สงผานไปยังผูรับดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในสวนของผูรับก็จะมีอุปกรณแปรสัญญาณอีกชุดหนึ่งเพื่อแปร
13

S.I.No.207/2001 European Communities (Protection of Consumers in Respect
of Contracts Made by Means of Distance Communication Regulations, 2001) สืบคนเมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 จาก www.irishstatutebook/2001/en/si/0207.html.
14
Telemarketing Laws, สืบคนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 จาก
www.quotebean.co.uk/buying-services/tetemarketing-companies/help-to-buyguides/telemarketting-laws/, 2013.
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ขอมูลมาตรฐานที่ไดรับนั้นใหเปนขอมูล ที่ใชไดโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอรที่หนวยงานของผูรับมีอยู
และทําใหผูรับสามารถนําขอมูลที่ไดรับนั้นมาประมวลผลตอไดตามตองการทันที15
เหตุที่ห นวยงานตางๆจํานวนมากใหความสนใจกับ การแลกเปลี่ยนขอมูล ดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนอยางมากในปจจุบันนั้นเปนผลมาจากประโยชนของการใชระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูลชนิดนี้ที่มี หลายประการ ประโยชนประการสําคัญที่ทําใหระบบดังกลาวจะยิ่งไดรับความนิยม
มากขึ้นจนถึงขั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการบริหารงานของหนวยงานในอนาคตมีดังนี้16
1) ลดระยะเวลาในการสงผานขอมูล เนื่องจากสามารถยกเลิกการสงผานขอมูลทาง
ไปรษณียและระบบการสงผานขอมูลภายในของหนวยงานไดทั้งหมด
2) ลดคาใชจายดานการจัดการขอมูลและการสงขอมูล (ไปรษณียและระบบภายใน
องคกร) ซึ่งรวมทั้งคาใชจายในสวนของบุคลากร คาไปรษณีย กระดาษและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ
3) ลดความผิดพลาดของขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะในสวนของการ
พิมพซ้ําซึ่งไมมีความจําเปนเมื่อนํา EDI มาใช
4) มีการตอบรับทันทีระหวางผูสงและผูรับขอมูล ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจลงได เปนอยางมาก ซึ่งทําใหผูรับและผูสงสามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจตางๆไดดีขึ้น
ปจจุบันการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนามากขึ้น และใชกันมากใน 3 ภาค
คือ
1) ภาคธุรกิจ – ธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) ซึ่งเปนภาคที่มีการใช
การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสสูงสุดในปจจุบัน
2) ภาคธุรกิจ – หนวยงานของรัฐ (Business to Government หรือ B2G)
3) ภาคธุรกิจ – ผูบริโภค (Business to Consumer หรือ B2C) ในปจจุบันภาคนี้ยัง
มีปริมาณไมมากนัก แตเปนที่คาดหมายวาการคาในภาคนี่จะมีปริมาณสูงขึ้นในอนาคต โดยอาจจะเปน
รูปแบบของการทําธุรกิจแบบใหมผานทางเทคโนโลยีแบบใหม
การทําสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับการตัดสินใจซื้อผูซื้อสามารถซื้อได 3 วิธี
ดังนี17้
15

อรพรรณ พนัสพัฒนา, ปจจุบันและอนาคตของกฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย, สืบคนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558. จาก http://www.openbase.in.th.
16
อรพรรณ พนัสพัฒนา, เพิ่งอาง.
17
ณัฐพงศ โปษกะบุตร, การกอใหเกิดสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบคอมมอนลอวและซีวิล ลอว, เอกสารประกอบการบรรยายชั้นปริญญาโท วิชาหลักกฎหมายแพง
และพาณิชย (LA602), บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543.
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1) การสั่งซื้อในระบบ On-Line
ผูขายจะทําการซื้อขายกับผูซื้อโดยตรง การใหผูซื้อซึ่งเปนลูกคากรอกแบบฟอรมระบุ
สินคาที่ตองการซื้อรวมทั้งขอความ สัญญา รายละเอียดในการชําระเงิน โดยใชบัตรเครดิต จากนั้น
ขอมูลทางอิเล็ก ทรอนิก ส ก็จะเชื่อมโยงโดยตรงแบบ On-line กับผูขายใน Website ของระบบ
อินเตอรเน็ทหรือเปนการโทรศัพทสั่งซื้อสินคาหรือบริการ
2) เครือขายชอปปง (Shopping network)
การทํา สัญ ญาซื้อ ขายระบบนี้จ ะมี ก ารรวมกลุ ม กัน เป นเครื อข ายของ Internet
stores เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อขาย โดยแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
แบบแรก แบบเครือขายซึ่งอนุญาตใหลูกคาที่ซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ทสามารถ
Browse เลือกซื้อสินคาไดตามตองการ
แบบที่สอง แบบไมอนุญาตใหผานเครือขายโดยตรงหรือทางโทรศัพท เพียงแตหาก
ผูซื้อจะเขาสูเครือขายจะตองลงทะเบียนเสียกอน ในทะเบียนจะประกอบไปดวยรายละเอียดสวนตัว
ของผูซื้อ เชน เลขที่สัญญา ที่อยู E-mail Address และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว ก็จะไดรับการจัดสง
ลายมือชื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส (Digital signature) ไปใหกับ ผูซื้อเพื่อใหสามารถเขาไปยังเครือขาย
Internet store หรือเพื่อดูรายการสินคา
เมื่ อผู ซื้อ ได เ ลือ กสิ นค าแล วก็ จ ะตอ งส ง รายละเอีย ดเกี่ ยวกับ บัต รเครดิ ต ไปยั ง
เครือขายชอปปง(Shopping network) จากนั้นเครือขายชอปปง ก็จะสงสัญ ญามาใหดู หากลูกคา
ประสงคจะซื้อสินคา ก็จะตองตกลงไปตามสัญญา ระบบขอมูล ก็จะเก็บขอมูลเอาไวกรณีที่ลูกคาให
รายละเอียดของบัตรเครดิตเอาไวแลวก็การทําสัญญาซื้อขายก็เสร็จสมบูรณทาง On-line แตถายังไม
สงรายละเอียดบัตรเครดิตก็จะตองชําระโดยบัตรเครดิตอีกในทีหลัง
3) การสั่งซื้อทางโทรศัพท (Toll free ordering)
การสั่งซื้อวิธีนี้จะใช Websites เอาไวเพื่อการโฆษณาสินคาโดยที่หนาตาง Website
จะใหเบอรโทรติดตอเอาไว เพื่อใหผูซื้อสามารถโทรไปสั่งซื้อสินคาที่ Internet store สวนการชําระ
เงินจะใชวิธีการชําระดวยเช็ค หรือชําระโดยการบอกหมายเลขบัตรเครดิต
การทําคําเสนอทางอินเตอรเน็ท การกอใหเกิดสัญญาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มี
ลักษณะเหมือนกับการทําสัญญาทั่วไป อันเกิดจากการที่มีคําเสนอ คําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาจึง
จะเกิด แตในทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีปญหาวาสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะเราอยูในยุคของการ
ทําคําเสนอ คําสนองโดยผานเครือขาย Internet อันเปนยุค Digital ซึ่งตางกับการทําคําเสนอ คํา
สนองในยุคที่ใชกระดาษ หรือโทรศัพท หรือโทรเลข อันเปนเทคโนโลยีในยุค Analog
ทําคําเสนอทางอินเตอรเน็ต หากพิจารณาตามหลักทั่วไปแลวจะเห็นไดวาการทําคํา
เสนอทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะการทําคําเสนอตอสาธารณะ ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกับการ
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ทําคําเสนอในเรื่องสัญญาทั่วๆ ไป กลาวคือ การสงรูปของสินคาทาง Websites เพียงอยางเดียวไม
เปนการเพียงพอ จะตองมีร ายละเอียด เชน ขนาด ราคา ชนิด ประเภท น้ําหนัก ฯ ของสินคาให
ชัดเจน
ผลของคําเสนอ ในการทําคําเสนอทางสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนลักษณะของ
การทําคําเสนอ คําสนองของผูที่อยูหางกันโดยระยะทาง เพียงแตใชอินเตอรเน็ทหรือโทรศัทพ หาก
มิไ ด บ ง ระยะเวลาให ทํ า คํ า สนองเอาไว ก็ อ าจถอนคํ า เสนอของตนเสี ย ได โดยการส ง ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส หรือการบอกถอนดวยวิธีการธรรมดาก็ได
เมื่อเทคโนโลยีการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสกาวหนาไป กฎหมายเดิมเปนระบบ
กระดาษ (Paper) จึง ไมส ามารถนํามาปรับ ใชไดอยางเหมาะสมอีก ตอไป กฎหมายการพาณิชย
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก สฉ บั บ แรกถู ก รา งขึ้น โดยคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค าระหว า งประเทศแห ง
สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่ง
เป น คณะกรรมาธิ ก ารคณะหนึ่ ง อยู ภ ายใต อ งค ก ารสหประชาชาติ ค ณะกรรมาธิ ก ารคณะนี้ มี
วัตถุประสงคในการสรางกฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศใหเปนแบบแผนเดียวกันและมีความ
สอดคลองกัน กฎหมายดัง กลาวนี้เรียกวา กฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชย ทางอิเล็กทรอนิก ส
(Model Law on Electronic Commerce) ผานการยกรางและพิจารณารวมกันของบรรดาประเทศ
สมาชิกของ สหประชาชาติ แลวเสร็จในปพ.ศ. 2539
Model Law on Electronic Commerce นี้เ ปนกฎหมายแมแบบที่มุง ขจัด
ขอขัดของทางกฎหมายและสรางความมั่นใจในการพัฒนาการพาณิชยทางอิเ ล็กทรอนิก สและเปน
ตัวอยางใหกับประเทศตางๆนําไปออกหรือปรับ ปรุงกฎหมายของตนใหส อดคลองกับหลักการและ
บทบัญญัติของกฎหมายแมแบบ
กฎหมายแมแบบนี้มีเนื้อหาสาระในการตั้งกฎเกณฑยอมรับ สถานภาพของสัญญาที่
เกิดขึ้นโดยผานสื่อ ทางอิเล็ก ทรอนิก ส การยอมรับขอมูล ทางอิเล็ก ทรอนิกสใหมีคาทางกฎหมาย
เทียบเทากับเอกสารลายลักษณอักษร (Writing) หรือถือเปนเอกสารตนฉบับ (Original) และการ
ยอมรับใหลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) ตลอดจนใหมีการรับฟงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลได
กฎหมายแมแบบหรือ Model Law on Electronic Commerce มีวัตถุประสงคหลัก
ในการรับ รอง สถานภาพทางกฎหมายของขอมูล ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ซึ่ง เป นระบบที่ไรก ระดาษ
(Paperless) ดังจะเห็นไดจากความใน Article 5 ที่บัญญัติวา “Information shall not be denied
legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a
data message.”
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คําวา “data message” นี้ Article 3 (a) ใหคํานิยามวา “Data message” means
information generated , sent, received or stored by electronic, optical or similar
means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail,
telegram, telex or telecopy ;
สวนคําวา Information นั้น ไมไดมีการใหคํานิยามไววาหมายถึงอะไร ใหไวแตนิยาม
ของ information system ไวใน Article 3 (f) วา “Information System” means a system for
generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data message.”
จากบทบัญญัติของมาตราทั้งสองจะเห็นไดวากฎหมายรับรองสถานภาพของขอมูล
ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ตัวอยางของขอมูล เหลานี้คือ การแลกเปลี่ยนขอมูล ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส (EDI)
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) โทรเลข (telegram) โทรพิมพ (telex) หรือ โทรสาร (telecopy)
เปนตน มีขอสังเกตวากฎหมายนี้ใหเพียงตัวอยางเทานั้น เพราะใชคําวา “... including, but not
limited to ...” ดังนั้น หากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นกวาปจจุบัน กฎหมายนี้ก็ยังสามารถใช
บังคับไดอยูนั่นเอง18
Article 1 ของกฎหมายแมแบบบัญญัติขอบเขตการบังคับใชกฎหมายไววา “ This
Law** applies to any kind of information in the form of a data message used in the
context *** of commercial **** activities.”
คําวา “ทางพาณิชย” ควรจะมีความหมายอยางกวาง เพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัม พันธที่มีลักษณะในเชิงพาณิชย ไมวาจะเปนความสัมพันธที่เกิดจากสัญญา
หรือไมก็ตาม ความสัมพันธที่มีลัก ษณะในเชิงพาณิชย รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะธุรกรรมดัง ตอไปนี้
ธุรกรรมทางการคาเพื่อการจัดหา หรือแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ สัญญาจัดจําหนาย ผูแทนหรือ
ตัวแทนในทางการคา แฟคตอริ่ง ลีสซิ่ง การกอสราง การใหคําปรึกษา วิศวกรรม สัญญาอนุญาตใหใช
สิทธิ การลงทุน การใหสินเชื่อ การธนาคาร การประกันภัย สัญญาสัมปทานหรืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชน การรวมทุนและรูปแบบตาง ๆ ของการรวมมือในทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม การรับขน
สินคาหรือคนโดยสารทางอากาศ ทะเล รถไฟ หรือทางถนน (15)
จะเห็นไดวาขอบเขตการบังคับใชกฎหมายของ Model Law คอนขางกวาง และใน
Guide to Enactment เองก็อธิบายวา กฎหมายแมแบบนี้แมจะมีวัตถุประสงคในการมุงเนนที่จะ
บัง คับ กับ การพาณิชยท างอิเ ล็ก ทรอนิก ส แตก็ใหสิท ธิรัฐที่จ ะขยายการบัง คับ กฎหมายนี้ใชไปถึง
ความสัม พันธระหวางผูใชการพาณิชยท างอิเล็ก ทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐได (16) นอกจากนี้

18

อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15.
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Model Law ยังมีวัตถุประสงคในการครอบคลุม ถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับระหวาง
ประเทศและภายในประเทศ
สําหรับ เรื่องวิธีก ารแสดงเจตนา Model Law บัญ ญัติไวใน Article 11, 12
19
ดังตอไปนี้
Article 11 Formation and validity of contracts
(1) In the context of contract formation, unless otherwise agreed by
the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of
data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that
contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data
message was used for that purpose.
(2) The provisions of this article do not apply to the following :
[...].Article 12 Recognition by parties of data messages
- As between the originator and the addressee of a data message, a
declaration of will or other statement shall not be denied legal effect, validity or
enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message.
- The provisions of this article do not apply to the following :
จากบทบัญญัติของมาตราทั้งสองนี้จะเห็นวา การแสดงเจตนานั้นอาจแสดงไดโดย
ผานวิธีการใชขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง Model Law จะรับรองผลในทางกฎหมายได ถือเปนการ
แสดงเจตนาตาม Article 12 หรือเปนคําเสนอ-คําสนองกอใหเ กิดสัญ ญาไดตาม Article 11
paragraph 1 แลวแตกรณีนั่นเอง
สําหรับ กฎหมายไทยในปจจุบันนั้น การแสดงเจตนานี้ก ฎหมายมิไดบัญญัติไววา
จะตองมีการแสดงเจตนาออกมาในรูปใด จึงอาจมีการแสดงเจตนาออกมาไดหลายทาง ซึ่งสิ่งที่เปน
สาระสําคัญก็คือใหผูรับ การแสดงเจตนานั้นเขาใจถึงการแสดงเจตนานั้นก็เปนอันใชได ซึ่งการกระทํา
ดวยการแสดงเจตนานั้น อาจจะมีลักษณะเปนการทําดวยวาจา ลายลักษณอักษร หรือกิริยาทาทาง
หรือการกระทําอยางหนึ่งอยางใด มีผลเปน การแสดงเจตนา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวิธีแสดงเจตนาโดย
ลักษณะตาง ๆ แลวนั้นอาจแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ20
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1) การแสดงเจตนาโดยชัดแจง ไดแก การแสดงเจตนาดวยการกระทําโดยวาจา ลาย
ลักษณอักษร หรือการแสดงกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งหรือการกระทําอยางอื่นซึ่งแสดงออกโดย
แจงชัดซึ่งเจตนาของผูกระทําวามุงประสงคจะผูกนิติสัมพันธ
2) การแสดงเจตนาโดยปริยาย ไดแก การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเห็นไดโดย
ปริยายวาผูกระทําไดแสดงเจตนาเพื่อทํานิติกรรมโดยตรงแกพฤติกรรม ยอมเปนที่สามารถคาดหมาย
ไดวามีเจตนาที่จะทํานิติกรรมนั้น
3) การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง โดยปกติแลวการแสดงเจตนาถามิใชโดยการแสดง
เจตนาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายใหปรากฏแลว ตามหลักทัว่ ไปแลวการนิ่งหรือการงดเวนไมกระทํา
การนั้น โดยปกติไมถือวาเปนการแสดงเจตนาทํานิติกรรม เพราะมิไดมีการแสดงกิริยาอาการอยางใด
ออกมาอันจะถือไดวาเปนการแสดงเจตนา อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนใหถือวาการนิ่งเปนการแสดง
เจตนาไดหาก
ก. การนิ่งที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไดวาการนิ่งในเหตุการณบางอยางถือวาเปนการ
แสดงเจตนา
ข. การนิ่ง อันมีธรรมเนียมประเพณีถือวาเปนการแสดงเจตนา (23) สําหรับราง
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บัญญัติไวสอดคลองกับ Model Law Article 11,
12 โดยบัญญัติในมาตรา 12 และมาตรา 13 ดังนี21้
มาตรา 12 เวนแตคูกรณีจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําเสนอหรือคําสนองในการ
ทําสัญญาอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญา
เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา 13 เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล
การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวจะทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงเจตนาตามกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันของไทย จะเห็น
ไดวา วิธีการแสดงเจตนาที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาตรา 14
นี้ เปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงซึ่งแสดงใหเห็นความประสงคของผูแสดงเจตนาวามุงประสงคจะผูก
นิติสัมพันธกับผูอื่นโดยการแสดงเจตนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั่นเอง
Article 15 ของ Model Law บัญญัติเรื่องเวลาและสถานที่เกิดสัญญาไวดังนี้
Article 15 Time and place of dispatch and receipt of data message
(1) Unless otherwise agreed between the originator and the
addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters an information
21
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system outside the control of the originator of of the person who sent the data
message on behalf of the originator.
(2) Unless otherwise agreed between the originator and the
addressee, the time of receipt of a data message is determined as follows :
-if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving
data messages, receipt occurs :
(i) at the time when the data message enters the designated
information system ; or
(ii) if the data message is sent to an information system of the
addressee that is not the designated information system, at the time when the data
message is retrieved by the addressee ;
-if the addressee has not designated an information system, receipt
occurs when the data message enters an information system of the addressee.
(3) Paragraph applies notwithstanding that the place where the
information system is located may be different from the place where the data
message is deemed to be received under paragraph .
(4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee,
a data message is deemed to be dispatched at the place where the originator has its
place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee
has its place of business. For the purposes of this paragraph :
-if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of
business is that which has the closest relationship to the underlying transaction or,
where there is no underlying transaction, the principal place of business ;
-if the originator or the addressee does not have a place of business,
reference is to be made to its habitual residence.
(5) The provisions of this article do not apply to the following:
จะเห็นไดวา Article 15 นี้ ไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน
บัญญัติแตเพียงเวลา และสถานที่รับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตเมื่อพิจารณาวาสัญญายอม
เกิดเมื่อคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน ดังนั้น สัญญาจึงเกิดเมื่อเวลาคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ
คือเขาไปสูระบบขอมูลของผูรับและสถานที่เกิดของสัญญาก็คือที่ซึ่งเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของผู
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รับคําสนองนั่นเอง ซึ่งจะเห็นไดวาการเกิดของสัญญานี้เปนไปตามทฤษฎี Theory of Reception
นั่นเอง
สําหรับกฎหมายไทยที่ใชอยูในปจจุบันนี้ สามารถแบงประเภทของการแสดงเจตนา
ได 2 ประเภท คือ22
ก. การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 168 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาที่
กระทําตอบุคคลซึ่งอยู เฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาไดทราบการแสดงเจตนา
นั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท หรือ
โดยเครื่องมือสื่อสาร
การแสดงเจตนาต อบุค คลผูอ ยูเ ฉพาะหนา หมายถึ ง การที่คูก รณี แห ง นิ ติก รรม
สามารถที่ติดตอทําความเขาใจกันไดโดยทันที ไมจําเปนที่จะตองเปนการแสดงเจตนาในระหวางที่เห็น
หนาเห็นตากัน ดวยเหตุนี้ในการนี้อยูในสภาวะที่จะพูดติดตอกันและไดยินกันได แมจะมีสิ่งใดมากั้น
ไมอาจเห็นหนากันไดก็ถือวาเปนการแสดงเจตนาเฉพาะหนากันได (คําพิพากษาฎีกาที่ 19/2476)
วิธีการแสดงเจตนาที่จะถือวาเปนการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนานั้น อาจ
มีในลักษณะพูด หรือรองตะโกน หรือการใหอาณัติสั ญญาณ เครื่องหมาย อันสามารถทําใหอีกฝาย
เขาใจความหมายก็ได หรือการแสดงเจตนาโดยการติดตอทางโทรศัพทก็ได ดังนั้นจะเห็นวาลักษณะ
ของการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนานั้น มิไดถือเอาระยะที่อยูใกลชิดเปนสําคัญอยางเดียว
แตถือเอาลักษณะที่อาจทําความ เขาใจในการแสดงเจตนาตอกันไดทันที ไมวาจะอยูหางกันแคไหน
เพียงไร
ข. การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 169 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาที่
กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผ ลนับแตเวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการ
แสดงเจตนา...”
การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง หมายถึงการที่คูกรณีแหงนิติกรรม
นั้นจะติดตอเขาใจกันในแตละครั้งจะตองใชระยะเวลาระยะหนึ่ง โดยไมอาจจะติดตอทําความเขาใจกัน
ไดโดยทันที สวนวิธีการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูห างโดยระยะทางนั้นอาจเปนการเขียนจดหมาย โทร
เลข การฝาก จดหมายบุคคลอื่นมาใหแกคูกรณีก็ได เพราะวิธีการเชนนี้มีลักษณะที่ไมเกิดความเขาใจ
กับใครในทันทีที่แสดงเจตนานั้น
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โดยทั่วไปแลวสัญญายอมเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงตองตรงกันของบุคคลผูเปนฝายใน
สัญญาทุก ๆ ฝายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาคําสนองของฝายหนึ่งถูกตองตรงกันกับคําเสนอของอีกฝาย
หนึ่งนั่นเอง (27) คําเสนอตองมีขอความชัดเจน แนนอน และครบถวน กลาวคือ เมื่อมีคําสนองรับตาม
คําเสนอนั้น สัญญาจะตองเกิด ถาสัญญาไมเกิด ยอมไมใชคําเสนอ แตอาจเปนเพียงคําปรารภหรือคํา
ทาบทาม หรือคําเชื้อเชิญใหทําคําสนอง (คําพิพากษาฎีกาที่ 927/2498)ที่วาตองมีขอความชัดเจน
แนนอนนั้น ไมไดหมายความวาตองแสดงเจตนาเปนหนังสือเสมอไป อาจแสดงเจตนาดวยวาจาหรือ
ดวยกิริยาอยางใด ๆ ซึ่งพอจะถือไดวาเปนขอผูกพันในสัญญาไดในเมื่อ อีกฝายหนึ่งสนองรับ เชน โรง
มหรสพซึ่งเปดแสดงและกําหนดอัตราคาเขาชมไว ยอมเปนคําเสนอ ที่มีขอความชัดเจนแนนอน ผูเขา
ชมมหรสพเปนผูทําคําสนองโดยการเสียเงินคาเขาชมตามอัตราที่กําหนดไว
คําสนอง คือการแสดงเจตนาของผูสนองตอผูเสนอ ในการตกลงรับทําสัญญาตามคํา
เสนอหรืออาจสรุปสั้น ๆ ไดวา คําสนองก็คือคําตอบรับทําสัญญาตามคําเสนอ จึงอาจกลาวไดวา ตาม
กฎหมายไทยปจจุบันสัญญาเกิด ณ เวลา และสถานที่ดังนี้
1) สัญญาระหวางบุคคลผูหางกันโดยระยะทางยอมเกิดเปนสัญญานั้นแตเวลาเมื่อคํา
บอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ (มาตรา 361 วรรคแรก, 169 วรรคแรก คําพิพากษาฎีกาที่ 1726/2517)
หรืออีกนัยหนึ่งสัญญาเกิดขึ้น ณ ที่ผูเสนอไดรับคําสนองนั้น
2) สัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ไมวาจะมีการบงระยะเวลาใหทําคําสนอง
(มาตรา 354) หรือไมมีการบงระยะเวลาใหทําคําสนอง (มาตรา 356) เมื่อสนองรับตอหนาก็เกิดสัญญา
ณ ที่สนองรับนั้น แตถาเปนคําเสนอคําสนองโดยทางโทรศัพทตองถือวาสัญญาเกิด ณ ที่ผูเสนอไดรับ
ทราบคําสนองนั้นทางโทรศัพท เพราะถือวาเปนการสนองรับตอหนาผูเสนอ ผูเสนออยู ณ ที่ใด สัญญา
ยอมเกิดขึ้น ณ ที่นั่น กลาวคือ นําหลักมาตรา 169 มาใชบังคับ สัญญาเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่การแสดง
เจตนาสนองรับไปถึงผูเสนอ
3) สัญญาระหวางบุคคลซึ่ง เกิดจากการแสดงเจตนาสนองรับโดยปริยายโดยการ
กระทําอยางหนึ่งซึ่ง ตามเจตนาอันผูเสนอหรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีการบอกกลาว
สนองรั บ มาโดยชั ดแจ ง ก็ สัน นิ ษฐานไดเ ชน นั้ น สัญ ญาย อ มเกิด ณ ที่ซึ่ ง มี ก ารอัน ใดอั นหนึ่ ง อั น
สันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ (มาตรา 361 วรรค 2) กลาวคือ สนองรับ ณ ที่ใด
สัญญายอมเกิดขึ้น ณ ที่นั่น
จะเห็นไดวา กฎหมายไทยในปจ จุ บันก็ยึดถื อทฤษฎี Theory of Reception
เชนเดียวกันกับ Model Lawในรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้นไดบัญญัติ
เรื่องเวลา และสถานที่เกิดของสัญญาไวเปนทํานองเดียวกันกับ Model Law โดยบัญญัติไวในมาตรา
21-23 ดังนี้
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มาตรา 21 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวาได
มีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเมื่อเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลทีอ่ ยูน อกเหนือการ
ควบคุมของผูสงขอมูล
มาตรา 22 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวา
การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับ
ขอมู ล หากผู รับ ข อมู ล ไดกํ าหนดระบบข อมูล ที่ป ระสงคจ ะใช ในการรับ ขอ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก สไ ว
โดยเฉพาะ ใหถือวาการรับขอมูล อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็ก ทรอนิกสนั้นไดเขาสู
ระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่น
ของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับ
แตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูล
ของผู รับ ข อมู ล ตั้ ง อยู ในสถานที่ อีก แห ง หนึ่ ง ต า งหากจากสถานที่ที่ ถื อว าผู รั บ ข อมู ล ได รับ ขอ มู ล
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 23
มาตรา 23 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น การสง
หรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการ
งานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอา
ที่ทําการงานที่เกี่ยวของมากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไม
สามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญ
เปนสถานที่ที่ไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือ
ผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ความในมาตรานี้มิให
ใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และโทร-พิมพ หรือวิธีการ
สื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จะเห็นไดวาเรื่องเวลา และสถานที่เกิดของสัญญาที่เกิด
จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสไมไดมีความแตกตางไปจากบทบัญญัติในเรื่องประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันแตอยางไร
ในยุคของโลกไรกระดาษ (Paperless) ความจําเปนในเรื่องการใชเอกสารเปนแบบ
จึงหมดไป Model Law ไดร องรับสถานภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิก สใหมีคาเทากับเอกสารใน
กฎหมาย โดยไดบัญญัติไวใน Article 6 ดังนี23้
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Article 6 Writing
(1) Where the law requires information to be in writing, that
requirement is met by a data message if the information contained therein is
accessible so as to be usable for subsequent reference.
(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an
obligation or whether the law simply provides consequences for the information not
being in writing
(3) The provisions of the article do not apply to the following : [...].
ในยุคกระดาษ วัตถุประสงคหรือความจําเปนที่ตองมีลายมือชื่อ เปนเพราะตองการที่
จะแยกระบุวา ลายมือ ชื่อ สัญ ลัก ษณ หรือตราเครื่องมือหรือสิ่ง อื่นที่มี ลัก ษณะใกลเ คียงกันเป น
เครื่องมือหรือตราที่แทจริงของ ผูเขียนหรือผูทําเอกสารนั้น ลายมือชื่อยังเปนเครื่องบอกให ทราบถึง
ความมีผลและความถูกตองแทจริงของเอกสารนั้นอีกดวย วัตถุประสงคอีกประการของลายมือชื่อคือ
แสดงใหผูลงลายมือชื่อทราบวาขอความที่ตนจะตองผูกพันในเอกสารนั้นมีวาอยางไร
ในยุคของโลกไรกระดาษ ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) มี
วัตถุประสงคเดียวกันกับลายมือชื่อที่ปรากฏบนกระดาษนั่นเอง กลาวคือ24
1) เพื่อระบุตัวบุคคล (Identification)
2) เพื่ อ รั บ รองความถู ก ต อ งแท จ ริ ง ของเอกสารและข อ ความในเอกสารนั้ น
(Authentication)
3) เพื่อรับรองความปลอดภัยในการปลอมแปลง (Security)
4) เพื่อแสดงความผูกพันในขอความที่ตนไดลงนาม (Tamper-resistance)
คําวา “ลายมือชื่อทางอิเ ล็กทรอนิกส” นั้นหมายถึงลายมือชื่อทุกประเภท ซึ่งจะ
รวมถึงลายมือชื่อ ดิจิตอลดวย แตคําวา “ลายมือชื่อดิจิตอล” นั้นจะหมายถึงลายมือชื่อที่ใชวิธีการ
เขารหัสแบบอสมมาตรเพียง เทานั้น
กฎหมายแมแบบไดกําหนดใหลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสมีคาเทากับลายมือชื่อ
ตามกฎหมายโดยกําหนดไวใน Article 7 ดังนี้
Article 7 Signature
(1) Where the law requires a signature of a person, that requirement
is met in relation to a data message if :
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(a) a method is used to identify that person and to indicate that
person’s approval of the information contained in the data message ; and
(b) that method is as reliable as was appropriate for the purpose for
which the data message was generated or communicated, in the light of all the
circumstances, including any relevant agreement.
(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the
form of an obligation of whether the law simply provides consequences for the
absence of a signature.
(3) The provisions of this article do not apply to the following
กฎหมายแมแบบบัญญัติใหการนําเสนอ การเก็บ รักษาขอความใดในรูป เอกสาร
ตนฉบับ สามารถนําเสนอไดในรูปของอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองทําเปนกระดาษอีกตอไป โดยบัญญัติ
ไวใน Article 8 ดังนี้ Article 8 Original
(1) Where the law requires to be presented or retained in its original
form, that requirement is met by a data message if :
(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the
information from the time when it was first generated in its final form, as a data
message or otherwise; and
(b) Where it is required that information be presented, that
information is capable of being displayed to the person to whom it is to be
presented.
(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the
form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the
information not being presented or retained in its original form.
(3) For the purposes of subparagraph (a) of paragraph (1):
(a) the criteria for assesing integrity shall be whether the information
has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement
and any change which arises in the normal course of communication, storage and
display ; and
(b) the standard of reliability required shall be assessed in the light of
the purpose for which the information was generated and in the light of all the
relevant circumstance.
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(4) The provisions of this article do not apply to the following:
ขณะที่กฎหมายไทยปจจุบันการอางเอกสารเปนพยานนั้นใหยอมรับฟงไดแตตนฉบับ
เอกสารเทานั้น ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 ดังตอไปนี25้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93 การอางเอกสารเปนพยานนั้นให
ยอมรับฟงไดแตตนฉบับเอกสารเทานั้น เวนแต (1) เมื่อคูความที่เกี่ยวของทุกฝายตกลงกันวาสําเนา
เอกสารนั้นถูกตองแลว จึงใหศาลยอมรับฟงสําเนาเชนวานั้นเปนพยานหลักฐานแหงเอกสารนั้นได (2)
ถาตนฉบับเอกสารหาไมได เพราะสูญหายหรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือไมสามารถนําตนฉบับมา
ไดโดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได (3) ตนฉบับเอกสารที่อยูใน
ความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนํามาแสดงไดตอเมื่อไดรั บ อนุญาตของ
รัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนกหรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้น ๆ ที่เกี่ยวของแลวแต
กรณีเสียกอน อนึ่ง นอกจากศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น สําเนาเอกสาร หรือขอความที่คัดจาก
เอกสารเหลานั้น ซึ่งรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนกหรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้น ๆ ได
รับรองถูกตองแลว ใหถือวาเปนอันเพียงพอในการที่จะนํา มาแสดง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อาง
เปนพยานได ถาหาตนฉบับ ไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตอง หรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเป น
พยานได ถาอางหนังสือราชการเปนพยานแมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็
ได เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น
ในการดําเนิ นกระบวนพิ จ ารณาตามกฎหมายนั้น กฎหมายแมแ บบกํา หนดให
สามารถรับฟงขอมูลขาวสารเปนพยานหลักฐานได และการชั่งน้ําหนักนั้นใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือ
ของวิธีก ารสราง การเก็บรัก ษา การสื่อสารขอมูล ทางอิเ ล็กทรอนิก ส ตลอดจนพิจ ารณาปจ จัยที่
เกี่ยวของอื่น ๆ
Article 9 Admissibility and evidential weight of data messages
(1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of
evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message in evidence:
(a) on the sole ground that it is a data message ; or,
(b) if it is the best evidence that the person adducing it could
reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.
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(2) Information in the form of a data message shall be given due
evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall
be had to the reliability of the manner in which the data message was generated,
stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the
information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and
to any other relevant factor.
การอางขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสนั้นปจจุบันศาลไทยยังไมรับฟง แตอาจถือวา print
out เปนพยานเอกสารได ทั้งนี้จะตองสง print out นั้นในรูปของเอกสารตนฉบับอยูนั่นเอง อยางไรก็
ตาม ศาลไมถือวา print out เปนพยานบอกเลา
จะเห็นไดวาอิเล็กทรอนิกสเขามาทวีบทบาทสูงมากตอการพาณิชยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการคาระหวางประเทศซึ่งกฎหมายไทยปจจุบันยังไมมีกฎหมายโดยตรงมารองรับสถานภาพของ
การพาณิชยทางอิเ ล็กทรอนิกส เนื่องจากกฎหมายไทยในปจจุบันเปนกฎหมายที่รางขึ้นในยุคของ
ระบบกระดาษ จึงไมมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีซึ่งปรับเปลี่ยนไปเปนระบบไรกระดาษ แลว การ
แกไขปรับปรุงกฎหมายพาณิชยของไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
3.1.5 การจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน
ขั้นตอนการขอรับ เงินตามสัญ ญาประกันชีวิต ในประเทศอัง กฤษนั้น ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตางๆไวในพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม (Unfair Contract Terms
Act 1977) ดังตอไปนี้
ในกรณีขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต ผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรมตองแจงแก
บริษัท ประกั นหรือ ตัวแทนประกันชี วิตโดยไมชั ก ชา เพื่อ ใหท ราบถึง เหตุ ก ารณ ที่เ กิ ด ขึ้น และยั ง
กําหนดใหสัญญาประกันชีวิตทุกฉบับมีขอกําหนดนี้เบื้องตนดวย กลาวคือ กฎหมายหามมีขอกําหนด
บางอยางในสัญญาประกันชีวิต เชน การไมสามารถยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลอซึ่งเปน
เหตุใหตายหรือบาดเจ็บ แมวาจะมีขอกําหนดในสัญญาประกันชีวิตไวก็ตาม ก็ ไมสามารถบัง คับได
ขอตกลงดัง กลาวเปนโมฆะ หรือหามมิใหมีเงื่อนไขยกเวนในเรื่องของการจํากัดความรับผิดในการ
จายเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต เปนตน
เมื่อผูถือกรมธรรมแจงเหตุแกตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิตแลว บริษัทประกันชีวิต
จะดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามขอเรียกรองของผูถือกรมธรรม และมีสิทธิใหผูถือกรมธรรม
เปดเผยขอมูลที่จําเปนตองใชในการสอบสวนขอเท็จจริงตามเหตุที่เรียกรองมายังบริษัทประกันชีวิต
โดย บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิขอเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผูถือกรมธรรมและผูถือกรมธรรมตอ ง
ใหความรวมมือแกบริษัทประกันเปนอยางดีดวย โดยบริษัทประกันจะจายเงินใหกับผูถือกรมธรรม
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ภายในแปดสัปดาห(สองเดือน) นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเหตุจากผูถือกรมธรรม แตระยะเวลาแปด
สัปดาห (สองเดือน) นั้นมิใหนับหากบริษัทประกันขอเอกสารเพิ่มเติมแตผูถือกรมธรรมไมใหความ
รวมมือหรือพยายามบายเบี่ยง
3.1.6 ขอยกเวนการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน
ในกฎหมายอังกฤษ ขอความจริงที่ตองแถลงหรือตองเปดเผยนั้นตองเปนขอความ
จริงที่ผูเอาประกันกันภัยรูอยูแลว ซึ่งอาจจะเปนการรูเห็นโดยแท(Actual Knowledge) และขอความ
จริงที่เขาควรจะรู (Presumed Knowledge) ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยรูเห็นอยางแทจริง สวน
ขอความจริง ที่เ ขาควรจะรู ขยายไปถึงสิ่งที่เปนปกติธรรมดาที่เขาควรจะรูได ซึ่งขอเท็จ จริงที่เปน
สาระสําคัญมี ดังนี้
(1) ขอเท็จจริงทั้งหมดที่แสดงวาวัตถุที่เอาประกันภัยไดเผชิญอันตรายมากกวาปกติ
ธรรมดา ไมวาจะมีลักษณะ สภาพ การใชห รือสภาพแวดลอมอื่นๆ ตัวอยาง เชน มีก ารขม ขูวาจะ
ทําลายทรัพยที่เอาประกันภัย ก็ถือวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ตองแถลง
(2) ขอเท็จจริง ที่แสดงวาผูเสนอขอเอาประกันภัยมีมูล เหตุจูง ใจพิ เศษในการเอา
ประกันภัย เชน ในการประกันภัยทรัพยสิน ไดเอาประกันภัยเกินกวาราคามูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน
มาก ซึ่งทําใหการเอาประกันภัยนั้นกลายเปนการดารเสี่ยงโชค เอากําไร
(3) ขอเท็จจริงที่แสดงวา ผูรับระกันภัยตองรับผิดชอบกวาปกติอันพึงคาดหมายได
เชน ขอเท็จจริงที่วา สํานักงานนั้นจะไมมีคนอยูเลย เวนแตในชวงเวลาทํางานเปนขอสาระสําคัญ
(4) ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ “การเสี่ยงทางศีลธรรม” (Moral hazard) เชน ขอเท็จจริง
ที่วาผูขอเอาประกันภัย เคยประสบความเสียหายในอดีต ในภัยที่ตนทําสัญญาเพื่อคุมครอง หรือกรณี
ที่ผูรับ ประกันภัยรายอื่นเคยปฎิเสธที่จะทําสัญ ญาหรือตออายุสัญญาซึ่งมีลักษณะของการเสี่ยงภัย
ทํานองเดียวกับสัญญาประกันภัยที่เสนอนี้ หรือในกรณีที่เอาประกันภัยโจรกรรม ผูเอาประกันภัย หรือ
สามีของผูเอาประกันภัยเคยมีประวัติการเปนอาชญากร
3.2 มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง
ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของประเทศไทย
3.2.1 มาตรการกฎหมายลักษณะประกันชีวิตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งการทําสัญญาดังกลาวจําเปนตอง
เปนไปตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาและนอกจากนั้นสัญญาดังกลาวยังมี
บุคคลภายนอกหลายฝายเขามาเกี่ยวของ
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สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาตางตอบแทนที่กฎหมายมิไดกําหนดแบบของความ
สมบูรณของสัญญาไว สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณเมื่อคูกรณีแสดงเจตนาเสนอสนองตอง
ตรงกัน แมวาบริษัทยังมิไดออกกรมธรรมหรือผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระเบี้ยประกันภัยก็ตามก็หา
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาที่มีอยูแลวไม ดวยเหตุดังกลาวสัญญาประกันชีวิตจึงเปน
สัญญาที่มีหลักบังคับหลายประการ ตอไปนี้
3.2.1.1 บุคคลผูมีสวนไดเสีย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสวน
ไดเสียไว มีแตเพียงกําหนดหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 683 บัญญัติวา
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม
ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไดมีนักนิติศาสตรชื่อ Load Blackburn
ซึ่งเปนผูพิพากษาที่มีชื่อเสียงของอังกฤษไดใหความหมายไววา ถามีเหตุการณเกิดขึ้นคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งจะไดประโยชน แตถาไมเหตุการณนั้นเกิดขึ้นคูก รณีฝายนั้นจะไดรับความเสียหาย และมีอีกทาน
หนึ่งชื่อ Dan M. Mcgill ไดใหคําจํากัดความของสวนไดเสียในสัญญาประกันชีวิตไววาสวนไดเสีย
หมายถึง ความสัม พันธ ร ะหวางบุคคลซึ่ง เปน ผูเ อาประกันภั ย และบุ คคลซึ่ง ชี วิตของเขาถู ก เอา
ประกั นภัย วามี เ หตุ อันสมควรที่อ าจคาดไดวา ผูเ อาประกัน ภัยจะได รับ ประโยชน หากผูถู ก เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู หรือจะไดรับความเสียหาย หากผูถูกเอาประกันภัยตายไป
หลักกฎหมายในเรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดของประเทศไทย
นั้น ดําเนินตามหลัก กฎหมายของฝรั่ง เศส เนื่องจากมีหลักกฎหมายฝรั่ง เศสอยู ขอหนึ่งวา ในการ
ฟองรองนั้น ผูฟองรองจําตองมีประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิต
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากสวนไดเสียอันอาจขอเอาประกันภัยไดเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งในสัญญาประกันภัยทุกชนิด ซึ่งไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในหลายๆประเทศเพราะ
เรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดเปนหลักเบื้องตนของการประกันภัยโดยแยกพิจารณาออกเปน
2 ประเภท คือ26
(1) การเอาประกันชีวิตตนเอง
บุคคลทุกคนยอมมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดโดยไมจํากัด
(One has unlimited insurance interest in his own life) ซึ่งหมายความวา ถาเปนการเอา

26

จํารัส เขมะจารุ, คําอธิบ ายประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย ลักษณะประกันภัย .
(กรุงเทพฯ:ยงผลเทรดดิ้ง, 2530,) หนา 76.
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ประกันชีวิตตนเอง ผูเอาประกันยอมมีสิทธิที่จะกําหนดจํานวนเงินที่ตนตองการใหผูรับประกันชีวติ จาย
ใหแกตนหรือผูรับประโยชนไดโดยไมจํากัด ทั้งนี้ตราบเทาที่ผูรับประกันชีวิตยินดีที่จะเขาทําสัญญาดวย
ในกรณีที่ทําสัญญาประกันชีวิตตนเองโดยการใชเ งินอาศัยเหตุแหง การ
มรณะนั้น ผูเอาประกันตองระบุตัวผูรับประโยชน ซึ่งตองเปนบุคคลอื่น จะเปนตัวผูเอาประกันชีวิตเอง
ไมไดในกรณีเชนนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีบทบัญญัติบังคับถึงเรื่องการระบุตัว
ผูรับประโยชนวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง ดังนั้น ผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสีย
ในชีวิตของผูเอาประกันหรือไมก็ได หากผูเอาประกันชีวิตระบุตัวผูใดใหเปนผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันชีวิตแลว บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับเงินประกันชีวิตเสมอ
ในกรณีที่ผูรับประโยชนไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ หรือไมมีสวนไดเสียกับผู
เอาประกันชีวิตหรือมีความสัมพันธกันบางแตเบาบาง ก็อาจจะเปนแนวทางใหเกิดการฆาตกรรมเพื่อ
หวังเงินประกันชีวิตไดเหมือนกัน แตในขอนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 895 (2) ได
วางหลักปองกันไวแลว กลาวคือ ถาผูเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา ผูรับประกัน
ชีวิตก็ไมตองจายเงินใหผูรับประโยชนนั้น เพียงแตตองจายเงินคาไถถอนกรมธรรมใหแกผูเอาประกัน
ชีวิตหรือใหแกทายาทของผูเอาประกันชีวิตนั้น เทานั้น
นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังไดวางหลักเพื่อปองกันมิ
ใหผูเอาประกันชีวิตของตนเองกระทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับประโยชนไดรับเงิน
ประกันชีวิตไปเปนประโยชนไวในมาตรา 895 (1) วา “ถาผูเอาประกันชีวิตไดกระทําอัตวินิบาตกรรม
ดวยใจสมัครภายในหนึ่งปนับแตวันทําสัญญา ผูรับประกันไมตองจายเงินทดแทนให ” ซึ่งถาแมผูเอา
ประกันชีวิตจะไดเ คยมีความคิดไวในตอนแรกวา อยากจะฆาตัวตายเพื่อหวัง ใหทายาทหรือผูรับ
ประโยชนไดมีความสุขจากเงินประกันชีวิต แตเมื่อระยะเวลาลวงไปถึง 1 ป หรือกวานั้นก็อาจเปลี่ยน
ความคิดได
มีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเอาประกันชีวิตของตนเองอีกเรื่องหนึ่ง
คือ ผูเอาประกันชีวิตบางรายอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับผูรับประกันภัยเอง โดยมีบุคคลที่สาม
เปนผูติดตอและจัดการให รวมทั้งการจายเงินคาเบี้ยประกันภัยในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย
ในกรณีเ ชนนี้หากขอเท็จจริงไดความวาบุคคลที่สามนั้น เพียงแตชวยเหลือจัดการและจายเงินเบี้ย
ประกันให โดยตนเองมิไดเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตนั้นแลว ก็ยังคงถือวา ผูเอาประกัน
ชีวิตคนนั้นไดทําสัญญาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตตนเอง หากขอเท็จจริงไดความวา บุคคลที่สามเขา
มาชวยเหลือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต และออกเงินคาเบี้ยประกันให เพื่อที่จะเปนผูรับ
ประโยชนหรืออาจจะไดเปนผูรับประโยชนเทานั้น สัญญาประกันชีวิตนี้ยอมไมผูกพัน เพราะถือไดวา
เปนการกระทําผิดเพียงแตอาศัยชื่อและลายมือของผูถูกเอาประกัน ประหนึ่งวาเขาไดเอาประกันชีวิต
เขาเอง ซึ่งถือวาเปนการหลีกเลี่ยงขอกําหนดกฎหมายในเรื่อง ผูเอาประกันตองมีสวนไดเสียตามนัย
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ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 863 กรณีเชนนี้จึงไมถือวาเปนสัญญาประกันชีวิตของ
ตนเอง
(2) การเอาประกันชีวิตผูอื่น
การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นสามารถทําไดตาม
กฎหมาย แตผูที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดนั้นตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึง
ขนาดที่เรียกไดวา มีสวนไดเสียในชีวติ ของบุคคลนั้นจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่
ประกันภัยไวตามกฎหมาย กรณีใดที่จะถือวามีสวนไดเชน คูสมรส บุพการีและผูสืบสันดาน. ญาติ ผู
มีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ เชน เจาหนี้ลูกหนี้ นายจางลูกจาง เปนตน
ทานอาจารยจํารัส เขมะจารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆนั้น นาที่จ ะ
จํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะ
ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดา
เดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติในลําดับตางๆเหลานี้ตามหลักของไทยถือวาเปน
ญาติใกลชิดอยูมาก ขอหวั่นเกรงในเรื่องที่วา ถายอมใหญาติเหลานี้เอาประกันชีวิตของกันได อาจทํา
ใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังผลประโยชนจากการประกันชีวิตเกิดขึ้นมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะ
เอาประกันชีวิตของญาติในประเภทนี้จะตองอยูในวงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดย
ไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับบุตร สวนญาติอื่นนอกจากนี้ไมควรถือวามีสวนได
เสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจนใหเห็นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน
เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน27
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสวน
ไดเสียไว มีแตเพียงกําหนดหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 683 บัญญัติวา
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม
ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไดมีนักนิติศาสตรชื่อ Load Blackburn
ซึ่งเปนผูพิพากษาที่มีชื่อเสียงของอังกฤษไดใหความหมายไววา ถามีเหตุการณเกิดขึ้นคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งจะไดประโยชน แตถา ไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้นคูกรณีฝายนั้นจะไดรับความเสียหาย และมีอีกทาน
หนึ่งชื่อ Dan M. Mcgill ไดใหคําจํากัดความของสวนไดเสียในสัญญาประกันชีวิตไววาสวนไดเสีย
หมายถึง ความสัม พันธ ร ะหวางบุคคลซึ่ง เปน ผูเ อาประกันภั ย และบุ คคลซึ่ง ชี วิตของเขาถู ก เอา
ประกั นภัย วามี เ หตุ อันสมควรที่อ าจคาดไดวา ผูเ อาประกัน ภัยจะได รับ ประโยชน หากผูถู ก เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู หรือจะไดรับความเสียหาย หากผูถูกเอาประกันภัยตายไป28
27
28
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หลักกฎหมายในเรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดของประเทศไทย
นั้น ดําเนินตามหลัก กฎหมายของฝรั่ง เศส เนื่องจากมีหลักกฎหมายฝรั่ง เศสอยูขอหนึ่งวา ในการ
ฟองรองนั้น ผูฟองรองจําตองมีประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวติ
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากสวนไดเสียอันอาจขอเอาประกันภัยไดเปนสิ่งที่ จําเปน
อยางยิ่งในสัญญาประกันภัยทุกชนิด ซึ่งไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในหลายๆประเทศเพราะ
เรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดเปนหลักเบื้องตนของการประกันภัยโดยแยกพิจารณาออกเปน
2 ประเภท คือ29
(1) การเอาประกันชีวิตตนเอง
บุคคลทุกคนยอมมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดโดยไม
จํากัด (One has unlimited insurance interest in his own life) ซึ่งหมายความวา ถาเปนการ
เอาประกันชีวิตตนเอง ผูเอาประกันยอมมีสิทธิที่จะกําหนดจํานวนเงินที่ตนตองการใหผูรับประกันชีวิต
จายใหแกตนหรือผูรับประโยชนไดโดยไมจํากัด ทั้งนี้ตราบเทาที่ผูรับประกันชีวิตยินดีที่จะเขาทําสัญญา
ดวย
ในกรณีที่ทําสัญ ญาประกันชีวิตตนเองโดยการใชเงินอาศัยเหตุแหงการ
มรณะนั้น ผูเอาประกันตองระบุตัวผูรับประโยชน ซึ่งตองเปนบุคคลอื่น จะเปนตัวผูเอาประกันชีวิตเอง
ไมไดในกรณีเชนนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีบทบัญญัติบังคับถึงเรื่องการระบุตัว
ผูรับประโยชนวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง ดังนั้น ผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสีย
ในชีวิตของผูเอาประกันหรือไมก็ได หากผูเอาประกันชีวิตระบุตัวผูใดใหเปนผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันชีวิตแลว บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับเงินประกันชีวิตเสมอ
ในกรณีที่ผูรับประโยชนไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ หรือไมมีสวนไดเสีย
กับผูเอาประกันชีวิตหรือมีความสัมพันธกันบางแตเบาบาง ก็อาจจะเปนแนวทางใหเกิดการฆาตกรรม
เพื่อหวังเงินประกันชีวิตไดเหมือนกัน แตในขอนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 895 (2)
ไดวางหลัก ปองกันไวแลว กลาวคือ ถาผูเ อาประกันชีวิตถูกผูรับ ประโยชนฆาตายโดยเจตนา ผูรับ
ประกันชีวิตก็ไมตองจายเงินใหผูรับประโยชนนั้น เพียงแตตองจายเงินคาไถถอนกรมธรรมใหแกผูเอา
ประกันชีวิตหรือใหแกทายาทของผูเอาประกันชีวิตนั้น เทานั้น
นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังไดวางหลักเพื่อปองกันมิ
ใหผูเอาประกันชีวิตของตนเองกระทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับประโยชนไดรับเงิน
29
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ประกันชีวิตไปเปนประโยชนไวในมาตรา 895 (1) วา “ถาผูเอาประกันชีวิตไดกระทําอัตวินิบาตกรรม
ดวยใจสมัครภายในหนึ่งปนับแตวันทําสัญญา ผูรับประกันไมตองจายเงินทดแทนให ” ซึ่งถาแมผูเอา
ประกันชีวิตจะไดเ คยมีความคิดไวในตอนแรกวา อยากจะฆาตัวตายเพื่อหวัง ใหทายาทหรือผูรับ
ประโยชนไดมีความสุขจากเงินประกันชีวิต แตเมื่อระยะเวลาลวงไปถึง 1 ป หรือกวานั้นก็อาจเปลี่ยน
ความคิดได
มีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเอาประกันชีวิตของตนเองอีกเรื่องหนึ่ง
คือ ผูเอาประกันชีวิตบางรายอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับผูรับประกันภัยเอง โดยมีบุคคลที่สาม
เปนผูติดตอและจัดการให รวมทั้งการจายเงินคาเบี้ยประกันภัยในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย
ในกรณีเ ชนนี้หากขอเท็จจริงไดความวาบุคคลที่สามนั้น เพียงแตชวยเหลือจัดการและจายเงินเบี้ย
ประกันให โดยตนเองมิไดเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตนั้นแลว ก็ยังคงถือวา ผูเอาประกัน
ชีวิตคนนั้นไดทําสัญญาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตตนเอง หากขอเท็จจริงไดความวา บุคคลที่สามเขา
มาชวยเหลือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต และออกเงินคาเบี้ยประกันให เพื่อที่จะเปนผูรับ
ประโยชนหรืออาจจะไดเปนผูรับประโยชนเทานั้น สัญญาประกันชีวิตนี้ยอมไมผูกพัน เพราะถือไดวา
เปนการกระทําผิดเพียงแตอาศัยชื่อและลายมือของผูถูกเอาประกัน ประหนึ่งวาเขาไดเอาประกันชีวิต
เขาเอง ซึ่งถือวาเปนการหลีกเลี่ยงขอกําหนดกฎหมายในเรื่อง ผูเอาประกันตองมีสวนไดเสียตามนัย
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 863 กรณีเชนนี้จึงไมถือวาเปนสัญญาประกันชีวิตของ
ตนเอง
(2) การเอาประกันชีวิตผูอื่น
การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นสามารถทําไดตาม
กฎหมาย แตผูที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดนั้นตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึง
ขนาดที่เรียกไดวา มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่
ประกันภัยไวตามกฎหมาย กรณีใดที่จะถือวามีสวนไดเสียสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
ก. คูสมรส
หลักทั่วไปของสากลยอมรับวาสามีภรรยายอมมีสวนไดเสียในชีวิตของกัน
และกันโดยไมมีขอจํากัด หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1461 แลวจะ
เห็นวา สามีภรรยาตองอยูกินดวยกัน และตองมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งการมีชีวิตอยูหรือการตาย
ของคูส มรสอีกฝายหนึ่ง ยอมจะมีผ ลกระทบตอคูส มรสที่ยัง มีชีวิตอยู ทั้ง ในดานความสัมพันธทาง
ร า งกายและจิ ต ใจ คู ส มรสที่ มี ชี วิ ต อยู ต อ งขาดคู อ ยู ร ว ม อี ก ทั้ ง ด า นการเงิ น ต อ งได รั บ ความ
กระทบกระเทือนอยางแนนอน ยิ่งหากสามีถึงแกความตายภรรยาตองไดรับความลําบากในการหา
เลี้ยงชีพเอง จึงเปนที่ยอมรับกันวาสามีภรรยากันนั้นมีสวนไดเสียในชีวิตของกันและกันอยางแนนอน
ถึงขนาดที่จะเอาประกันชีวิตของอีกฝายหนึ่งไดโดยสมบูรณโดยไมจํากัดจํานวนเงินที่จะเอาประกัน
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สําหรับความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ในการทําประกันชีวิตของไทย
นั้น มีขอที่ตองพิจารณาอยู 2 ประการ คือ30
ประการแรก เมื่อทําสัญญาประกันชีวิตคูสมรสกันแลวภายหลังหยาขาด
จากกันยอมถือวาไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสัญญาประกันชีวิตแตอยางใด เพราะตามหลักทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 ถือเอาสวนไดเสียขณะเขาทําสัญญาประกันชีวิตเปน
สําคัญ
ประการที่สอง ในกรณีที่ชายหญิงอยูดวยกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะ
ถือวามีสวนไดเสียกันหรือไม ซึ่งเรื่องนี้ไดมีความเห็นกันหลายฝาย แตเมื่อพิจารณาดูตามประเพณีของ
ไทยแลวปรากฏวาชายจํานวนมากมีภรรยามากกวาหนึ่งคน และหญิงเหลานั้นแมจะไมใชภรรยาที่ชอบ
ตามกฎหมายแตเ มื่อพิจ ารณาใหดีแลวจะเห็นวามีความสัม พันธกับ ชายผูเ ปนสามีเ ปนอั นมากใน
ชีวิตประจําวัน หากสามีตายแลวตองไดรับความเดือดรอนอยางแนนอน ซึ่งทานศาสตราจารย ไชยยศ
เหมะรัชตะ มีความเห็นวานาที่จะพออนุโลมใหเปนผูมีสวนไดเสียในชีวิตของสามีได
ข. บุพการีและผูสืบสันดาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1563 บัญญัติไววา “บุตร
จําตองเลี้ยงดูบิดามารดา” และในมาตรา 1564 บัญญัติไววา “บิดา มารดา จําตองอุปการะเลี้ยงดู
และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว ” และในวรรคสองบัญญัติไววา “บิดา
มารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเอง
มิได” นอกจากหนาที่ตามกฎหมายที่บิดามารดากับบุตรมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันดังกลาว
แลว ในความเปนจริงและตามประเพณีของไทยเรานั้นความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรยังมี
ความแนนแฟนยิ่งกวาประเทศอื่น จึงถือไดวา “บิดามารดากับบุตรตางมีสวนไดเสียในชีวิตของกันและ
กันอันอาจที่จะเอาประกันชีวิตของอีกฝายหนึ่งไดโดยไมจํากัดจํานวน เชนเดียวกับในกรณีสามีและ
ภรรยา
ค. ญาติ
ความสัมพันธในฐานะญาตินั้นจะถือวามีสวนไดเสียในอันที่จะเอาประกัน
ชีวิตไดเพียงใดหรือไมนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไมไดบัญญัติรายละเอียดใน
เรื่องนี้ไวใหชัดเจน คงมีแตตัวอยางคําพิพากษาฎีกาอยูเพียงฉบับเดียวที่พอจะถือเปนบรรทัดฐาน คือ
คําพิพากษาฎีกาที่ 1366/2509 ซึ่งมีขอเท็จจริงไดความวา “โจทกจัดใหนายโองประกันชีวิต โดยโจทก
เปนผูเสียเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชน ศาลจึงถือวาโจทกเปนผูเอาประกัน และเมื่อไดความวา
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โจทกไมมีความสัมพันธกับนายโองในทางญาติแตอยางใด ตองถือวาโจทกไมมีสวนไดเสียในเหตุที่
ประกันภัยไวนั้นสัญ ญาประกันภัยยอมไมผูก กันคูสัญ ญาตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
มาตรา 863” ถาพิจารณาตามคําพิพากษาฉบับนี้แตเผินๆอาจทําใหเขาใจไปไดวา หากผูเอาประกันมี
ความสัมพันธในทางญาติกับผูที่ตนจะเอาประกันชีวิตแลวสัญญาประกันชีวิตยอมใชได คําพิพากษา
ฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยในประเด็นที่วา เมื่อผูเอาประกันชีวิตไมมีความสัมพันธฉันทญาติกับผูถูกเอาประกัน
ชีวิตแลว ก็ถือวาผูเอาประกันชีวิตไมมีสวนไดเสียในชีวิตผูถูกเอาประกัน สัญญาประกันชีวิตฉบับนี้จึง
ไมมีผลผูกพันผูรับประกัน แตศาลฎีกายังไมไดวินิจฉัยถึงประเด็นที่วา ถาเปนญาติกันแลวจะตองเปน
ญาติในระดับไหนจึงจะถือวามีสวนไดเสียอันอาจที่จะเอาประกันชีวิตได
ทานอาจารยจํารัส เขมะจารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆนั้น นาที่จะ
จํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะ
ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดา
เดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติในลําดับตางๆเหลานี้ตามหลักของไทยถือวาเปน
ญาติใกลชิดอยูมาก ขอหวั่นเกรงในเรื่องที่วา ถายอมใหญาติเหลานี้เอาประกันชีวิตของกันได อาจทํา
ใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังผลประโยชนจากการประกันชีวิตเกิดขึ้นมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะ
เอาประกันชีวิตของญาติในประเภทนี้จะตองอยูในวงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดย
ไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับบุตร สวนญาติอื่นนอกจากนี้ไมควรถือวามีสวนได
เสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจนใหเห็ นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน
เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน เปนตน
ง. ผูมีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ
ในสั ง คมป จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง กั น และกั น มากกว า ใน
สมัยกอนมาก จนในบางครั้งความตายของบุคคลหนึ่งซึ่งไมใชญาติอาจนําผลรายหรือความสูญเสียมาสู
บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือหลายๆคนก็ได เชน ถาลูกหนี้ตายลงอาจทําใหเจาหนี้ตองสูญเสียหนี้สินรายนั้น
หรือถาผูเปนหุนสวนตายลงอาจทําใหหุนสวนตองเลิกกันอันจะยังความสูญเสียใหแกผูเปนหุนสวนคน
อื่นๆได การสูญ เสียประโยชนห รือสิ่ง ที่ค วรจะไดอันเปนผลเนื่องมาจากความตายของผูที่มีสว น
เกี่ยวของกันในทางธุรกิจนี้ เปนที่มาแหงการยอมรับกันในประเทศตางๆสวนมากวา เปนสวนไดเสียที่
อาจเอาประกันชีวิตของบุคคลไดอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือไปจากความสัมพันธฉันทคูสมรส และ
ฉันญาติที่ไดกลาวมาแลว
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กรณีสวนไดเ สียดานความสัม พันธท างธุร กิจ สามารถแยกพิจ ารณาได
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ดังนี้

(1) เจาหนี้กับลูกหนี้
เจาหนี้กับ ลูกหนี้ถือวาเจาหนี้มีสวนไดเ สียในชีวิตของลูกหนี้เ นื่องจาก
ความตายของลูกหนี้จะเปนผลใหเจาหนี้ตองสูญเสียสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้และความสูญเสียนี้ก็เพียง
พอที่จะสนับสนุนใหเจาหนี้เอาประกันชีวิตของลูกหนี้ แมวาลูกหนี้จะมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้
และมีความหวังเต็มที่วาในที่สุดแลวเจาหนี้จะไดรับชําระหนี้จนเต็มจํานวนก็ตามไมมีกฎหมายใดใหคํา
จํากัดความถึงจํานวนของสวนไดเสียที่เจาหนี้อาจมีในชีวิตของลุกหนี้ แตเปนที่ยอมรับโดยชัดแจงวา
เจาหนี้มีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหนี้อยางนอยที่สุดตามจํานวนหนี้นั้นและสวนไดเสียตองมีเวลาที่ทํา
สัญญาประกันภัย ดังนั้น เจาหนี้ยอมมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ถึงแกกรรมเจาหนี้ก็หมด
โอกาสที่จะติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินมรดกของลูกหนี้ไมมีหรือมีไมเพียง
พอที่จะชําระหนี้ เชน การขายของผอนสง การเชาซื้อรถยนต ผูขายหรือผูใหกูยอมมีสวนไดเสียในชีวิต
ของลูกหนี้ที่อาจจะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ไดเจาหนี้มีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหนี้ในกรณีที่หนี้นั้น
ไมมีหลักทรัพยเปนประกัน แตถามีหลักทรัพยเปนหลักประกันยอมไมถือวามีสวนไดเสียในการทีล่ กู หนี้
จะมีชีวิตอยูหรือตายเพราะมีทรัพยสินของลูกหนี้อยูแลว
(2) นายจางกับลูกจาง
นายจางกับลูกจาง ตามกฎหมายของไทยมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะในเรื่อง
สวนไดเสียระหวางนายจางกับลูกจาง แตในศาลฎีกายอมรับวา นายจางมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกจาง
ดังปรากฏ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ) วินิจฉัยวา โจทกจางคนขับรถบรรทุก
น้ํามัน โจทกตองรับผิดชอบตอการทําละเมิดในการทางที่จางของลูกจางและตองจายเงินแกทายาทผู
อยู ใ ต อุ ป การะของลู ก จ า งในกรณี ที่ ลู ก จ า งถึ ง แก ค วามตายเพราะอุ บั ติ เ หตุ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกโดยอาศัยประกาศคณะปฏิวัติ นอกจากนั้นรถของโจทกมีราคาไมนอยโจทก
ตองใชคนขับที่มีความชํานาญและไวใจได โจทกจึงมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของลูกจางได
ศาสตราจารยจํารัส เขมะจารุ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคําพิพากษาฎีกาที่
64/2516 ไววา
การที่ศาลฎีก าถือวานายจางมีสวนไดเสียในชีวิตลูก จางผูทําหนาที่ขับ
รถยนต เปนการกาวไปไกลกวาหลักกฎหมายของตางประเทศเปนอันมาก เพราะในตางประเทศถือ
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หลักวา เฉพาะแตลูกจางที่ทําหนาที่ที่สําคัญๆของนายจางซึ่ง ถาขาดลูกจางนั้นจะทําใหกิจการของ
นายจางตองกระทบกระเทือน นายจางจึง จะเอาประกันชีวิตลูก จางนั้นได มิใชลูกจางทุก ประเภท
คนขับรถยนตซึ่งแมจะถึงแกความตายก็ไมทําใหกิจการของนายจางตองกระทบกระเทือนแตอยางใด
ขออางของศาลฎีกาที่วานายจางมีความรับผิดตามกฎหมายนั้นแมจะเปนความจริงอยูบางแตก็ไมนา จะ
ทําใหนายจางมีสวนไดเ สียในชีวิตของลูก จาง จนถึง ขั้นที่จ ะนําไปประกันชีวิตเพื่อประโยชนของ
นายจางเอง แตหากเปนเรื่องที่นายจางควรทําสัญญาประกันวินาศภัยที่เรี ยกวา “ประกันภัยค้ําจุน”
เพื่อใหผูรับประกันภัยชดใหคาสินไหมทดแทนสําหรับความรับผิดตามกฎหมายของนายจางจึงจะถูก
เรื่องวาหลักวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้จะทําใหนายจางพากันนําลูกจางไปทําประกันชีวิตแลวระบุให
นายจางเปนผูรับประโยชนมากขึ้น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนายจางหากําไรจากชีวิต หรือความตาย
ของลูกจางไดโดยไมยาก ยิ่งไปกวานั้นการที่ศาลฎีกาถือวาเมื่อไดระบุจํานวนเงินไวในสัญญาประกัน
ชีวิตเทาใดผูรับประกันชีวิตจะตองจายตามจํานวนนั้น โดยไมคํานึงถึงความเสียหายอันแทจริงของ
นายจาง จะยิ่งเปนการเปดโอกาสใหนายจางหากําไรจากชีวิตหรือความตายของลูกจางไดมากขึ้น คือ
แทนที่จะกําหนดจํานวนเงินเอาประกันไวเปนจํานวนพอสมควรกับสวนไดเสียที่อาจจะมี นายจางก็
อาจกําหนดจํานวนเงินไวสูงๆ เปนแสน เปนลาน ซึ่งเปนขอที่นาหวงอยูมากสําหรับสวัสดิภาพของ
ลูกจาง ในกรณีเชนนี้ถาศาลฎีกาจะถือหลักวา นายจางมีสวนไดเสีย
อยางไรก็ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 64/2516 ไดวางหลักเกณฑไวเปนสอง
ประการ ดังนี้คือ ประการที่หนึ่ง นายจางยอมมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนคนขับ
รถยนตและนายจางอาจจะเอาลูกจางไปทําสัญญาประกันชีวิตได โดยนายจางเปนผูรับประโยชนตาม
สัญญาประกันชีวิตนั้น ประการที่สอง เมื่อไดกําหนดเงินที่จะพึงตองใชตามสัญญาประกันชีวิตไวเทาใด
ผูรับประกันชีวิตก็ตองจายไปตามจํานวนนั้นและจะขอจายตามจํานวนความเสียหายอันแทจริงของ
นายจางผูเอาประกันชีวิตของลูกจางไมได
สําหรับในกรณีลูกจางจะถือวามีสวนไดเสียในชีวิตของนายจางหรือไมนั้น
ยังไมมีคําพิพากษายืนยันในหลักเกณฑนี้ แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
แลวจะเห็นไดวานายจางมีหนาที่หรือมีหนี้ที่จะตองชําระคาจางใหแกลูกจางไมวาจะเปนรายเดือนหรือ
ตามผลงานที่ลูกจางสามารถทําไดในแตละเดือนก็ตาม หากนายจางตองเสียชีวิตลงยอมเปนเหตุให
ลูกจางไมอาจไดรับเงินคาจางจากนายจางได กรณีเชนนี้ยอมถือไดวาลูกจางมีสวนไดเสียในชีวิตของ
นายจาง ซึ่งตามกฎหมายของอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นถือวานายจางและลูกจางมีสวนไดเสียใน
ชีวิตของกันและกัน
แตอยางไรก็ตามผูเขียนมีความคิดเห็นสวนตัววา ลําพังลูกจางก็แทบจะจะ
มีรายไดไมพอเพียงตอการดํารงชีพอยูแลวคงจะมีจํานวนนอยรายมากที่คิดจะทําประกันชีวิตใหกับ
นายจางที่ตนเปนลูกจางอยู หรือหากทํานายจางก็คงไมใหความยินยอม เพราะถือวาเปนการแชงตน
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จากหลัก กฎหมายแพง และพาณิชยจะเห็นไดวา การทําสัญญาประกัน
ชีวิตนั้นจะตองมีความสุจริตอยางยิ่งตอกัน ตองมีการเปดเผยความจริงโดยเฉพาะผูเอาประกันชีวิตซึ่ง
เปนผูรูความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับประกันชีวิตใน
การพิจารณารับประกันชีวิตและเพื่อความเปนธรรมกับผูเอาประกันชีวิตรายอื่นๆที่เขามารวมเสี่ยงภัย
ดวยกัน ซึ่ง จะเห็นวาหลักกฎหมายแพง และพาณิชยนี้เปนหลัก ที่คอนขางครอบคลุมและในสวนผู
รับประกันชีวิตนั้นยังมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมอีกฉบับหนึ่งเพื่อใหเกิดความมั่นคงและใหเกิดความ
เปนธรรมแกผูเอาประกันชีวิต กฎหมายนั้นก็คือ พระราชบัญญัติป ระกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.2.1.2 การแสดงเจตนาเพื่อทําสัญญาประกันชีวิต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดใหนิยามของคําวาสัญญาเอาไว แต
เมื่อพิจารณาจากตําราทั่วไปแลวอาจกลาวไดวา สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝายหรือหลายฝายที่
เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองตองตรงกันของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปที่มุง จะกอใหเ กิด
เปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ ฉะนั้นในการศึกษากฎหมายลักษณะสัญญา จึงตองคํานึงถึงเรื่อง
ของนิติกรรมดวยเสมอ เวนเสียแตวาเปนกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องสัญญาบัญญัติเอาไว
โดยเฉพาะก็ตองใชบทบัญญัติในเรื่องสัญญามาบังคับกอน เพราะแมวาสัญญาจะเปนนิติกรรมเสมอแต
นิติกรรมบางชนิดอาจจะไมใชสัญญาก็ได32
(1)องคประกอบของการทําสัญญา
สัญญามีองคประกอบที่เปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ คือ33
1) บุคคล
บุคคลซึ่งเราเรียกวา คูสัญญา กลาวคือ เปนผูทําสัญญา เพื่อที่จะสรางนิติ
สัมพันธและใหผลของสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นตกแกตน การพิจารณาสัญญาโดยมุงเนนตัวบุคคลนั้น จําตอง
พิจารณาถึงประเด็นของการกอใหเกิดคําเสนอ คําสนอง ดวยเพราะสัญญาสองฝายนั้นตองมีการแสดง
เจตนากอนและตองมิใชเปนเพียง คํามั่นวาจะทําสัญญา เพราะแมวาคูกรณีอีกฝายหนึ่ง เพียงแตรับ
หรือรู วามีคํามั่นก็ไมสงผลใหเกิดสัญญาแตป ระการใด เพราะเปนนิติกรรมฝายเดียว ดังนั้นการจะ
พิจารณาวาบุคคลใดคือคูสัญญาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะหากมิใชคูสัญญาแลวก็ไมอาจเรียกรอง
สิทธิใดๆได

32

ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรมสัญญา, (พิมพครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวิญูชน, 2551), หนา 248.
33
ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, เพิ่งอาง, หนา 256.
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2) วัตถุประสงค
วัตถุป ระสงคคือเปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่จ ะไดจ ากสัญญา เชน
สัญญาประกันชีวิตประโยชนสุดทายที่ผูเอาประกันตองการจะไดรับคือคาสินไหมทดแทน ในขณะที่ผู
รับประกันตองการเบี้ยประกัน ซึ่งในสัญญาทุกชนิดจะตองมีวัตถุประสงคเสมอ ซึ่งสาระสําคัญก็คือ
วัตถุประสงคนั้นเอง สวนวัตถุประสงคของสัญ ญาอาจแปรเปลี่ยนหลากหลายโดยอาศัยหลักเรื่อง
เสรีภาพในการทําสัญญาขอเพียงวัตถุประสงคนั้นไมขัดตอกฎหมาย หรือไมเปนการพนวิสัย ไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เทานั้น34
สําหรับคําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ”
เปนคําที่มีความหมายกวางๆแตหากขอสัญญาใดไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ขอสัญญานั้นไมเปนโมฆะ แมวาจะแตกตางจากบทบัญญัติของกฎหมายก็ตาม35
ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร กลาววา“ความสงบเรียบรอยของประชาชน คือขอหาม
ซึ่งสังคมบัง คับแกเ อกชนเพื่อสังคมจะดํารงอยูได เพื่อคุมครองปกปองรักษาเอกชนซึ่ง อยูในสัง คม
นั้นเอง” แตกรณีความหมายของคําวาความสงบเรียบรอยนั้นก็ยังมีความหมายกวางอยูดี จึงตองขึ้นอยู
กับดุลพินิจของศาลที่จะนําบทบัญ ญัติดัง กลาวที่มีความหมายไมแนนอนไปใชใหเหมาะสมแกกรณี
กอใหเกิดความเปนธรรมตามแตพฤติการณแหงกรณีและความเหมาะสมเปนเรื่องๆไป36
สําหรับกรณีที่วัตถุประสงคขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง นิติ
กรรมที่มีวัตถุประสงคขัดกับหลักทางจริยธรรม อันเปนหลักที่บุคคลในสังคมที่ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา
และสุจริตยอมรับนับถือ แตอาจแตกตางกันออกไปแลวแตทองถิ่นและยุคสมัย
3) เจตนา
เสนอสนองตองตรงกัน สําหรับเจตนาในการทําสัญญานั้นในเบื้องแรกก็ตอง
เปนไปตามหลักของนิติกรรม กลาวคือ ตองเกิดจากการคิดการตัดสินใจ และกระทําเพื่อแสดงใหเห็น
ความตองการตามที่ตัดสินใจ และกระทําการตัดสินใจดวยตนเอง มุงใหเกิดผลทางกฎหมายอันเปนผล

34

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 150 บัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือ เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนการนั้นเปนโมฆะ”
35
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 151บัญญัติวา “การใดมิไดทําใหถูกตองตาม
แบบที่กฎหมายบังคับไว การนั้นเปนโมฆะ”
36
จี๊ด เศรษฐบุตร, คําอธิบายหลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหนี้, (กรุงเทพมหานคร:
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522), หนา 16.
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ผูกพันระหวางบุคคล37 ทั้งตองมิใชเจตนาโดยเจตนาลวง38 หรือสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงนิติกรรม39
หรือสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน40 หรือเพราะถูกฉอฉล41หรือขมขู42 ไมวาจะแสดง
เจตนาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรแตเจตนานั้นจะตองตรงกับในใจ จึงจะถือวา คําเสนอคํา
สนอง “ตองตรงกัน” เมื่อเจตนาทั้งสองหลอหลอมเปนเจตนาเดียว ถือเปนเจตนาตามสัญญาและไม
อาจแยกจากกันไดอีก
37

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 149 บัญญัติวา “นิติกรรม หมายความวา การ
ใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”
38
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 155, บัญญัติวา “การแสดงเจตนาลวงโดย
สมรูกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนโมฆะ แตจะ ยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
และตองเสียหายจากการแสดงเจตนาลวง นั้นมิได
ถาการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทําขึ้นเพื่ออําพรางนิติกรรมอื่น ใหนํา บทบัญญัติ ของ
กฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอําพรางมาใชบังคับ”
39
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 156, บัญญัติวา “การแสดงเจตนาโดยสําคัญ
ผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม เปนโมฆะ
ความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ไดแก ความสําคัญผิดใน
ลักษณะของนิติกรรม ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดใน
ทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงนิติกรรม เปนตน”
40
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 157 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด
ในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน เปนโมฆียะ
ความสําคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ตองเปนความสําคัญ ผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติ ถือวาเปน
สาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น”
41
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 159,บัญญัติวา “การแสดงเจตนาเพราะถูกกล
ฉอฉลเปนโมฆียะ
การถูกกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะตองถึงขนาดซึ่งถามิได มีกลฉอฉลดังกลาว
การอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น
ถาคูกรณีฝายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดง เจตนานั้นจะ
เปนโมฆียะตอเมื่อคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูหรือควรจะไดรูถึงกลฉอฉลนั้น”
42
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 164,บัญญัติวา “การแสดงเจตนาเพราะถูก
ขมขูเปนโมฆียะ”
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4) แบบ
แบบเปนวิธีการแสดงเจตนา ซึ่งอาจกระทําดวยวาจา กิริยาอาการ หรือลาย
ลัก ษณอัก ษร หรื อดวยการกระทํ าใดที่สั นนิษฐานวาเปน การแสดงเจตนาก็ไดเ วนแตเ ปนกรณี ที่
กฎหมายกําหนดใหสัญญาบางประเภทตองทําตามแบบโดยเฉพาะ มิฉะนั้นสัญญาจะตกเปนโมฆะ43
เหตุผลที่กฎหมายตองกําหนดแบบไว ก็เพื่อใหผูแสดงเจตนารับผิดชอบในความยินยอมที่ตนไดแสดงไว
และเพื่อใหเกิดความแนนอน ระหวาง คูสัญญา ประชาชนทั่วไป ในการดําเนินคดี
แตในบางกรณีกฎหมายก็มิไดกําหนดไววา ใหนิติกรรมตองทําตามแบบอยาง
ใดอยางหนึ่งแตไดกําหนดใหการทํานิติกรรมบางชนิดนั้นตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับ
ผิด จึงจะสามารถฟองรองบังคับคดีได หลักฐานเปนหนังสือนั้นในปจจุบันมีสองลักษณะซึ่งรับรองโดย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือหลักฐานเปนหนังสือบนแผนกระดาษ และหลักฐานเปนหนังสือ
ที่อยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส44 โดยหลักฐานเปนหนังสือนี้ไมจําเปนตองทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการ
นั้นๆ เนื่องจากไมมีรูปแบบอาจเปนจดหมาย บันทึกขอความที่ทําขึ้นเปนลายลัก ษณอักษรก็ได ขอ
เพียงมีขอความชัดเจนและลงลายมือชื่อผูรับผิดเปนสําคัญ และหลักฐานเปนหนังสือนี้จะมีมากอนหรือ
หลังจากการเกิดนิติกรรมก็ได45
กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตไมมีหลักฐานเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูที่ตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดแลว ก็ไมอาจฟองรองบังคับคดีกันได 46 หรือ
แมแตจะฟองรองบังคับใหทําหลักฐานเปนหนังสือก็ไมสามารถกระทําได47 แตก็มิไดหมายความวา นิติ
กรรมนั้นไมเกิดหรือเกิดขึ้นแลวแตไมสมบูรณ เพราะความจริงแลวนิติกรรมนั้นก็มีผลเกิดขึ้นสมบูรณ
ทุกประการแลว ดังนั้น ถามีการชําระหนี้บางสวนที่ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ เมื่อชําระเงินไปแลวเรียก
คืนไมได
43

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 152,บัญญัติวา “การใดมิไดทําใหถูกตองตาม
แบบที่กฎหมายบังคับไว การนั้น เปนโมฆะ”
44
พระราชบัญ ญัติวาดวยธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิกส พ.ศ.2544, มาตรา 8, บัญ ญัติวา
“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง มาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ มี
หลักฐานเปนหนังสือ หรือ มีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
สามารถเขาถึงและนํากลับ มาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอ ความนั้นไดทําเปน
หนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว”
45
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7656/2548.
46
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3874/2549.
47
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 886/2510.
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ดังนั้น หลักฐานเปนหนังสือจึงมิใชแบบที่กฎหมายบังคับใหทําตามมาตรา
152 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การไมมีหลักฐานเปนหนังสือจึงไมทําใหนิติกรรมเปน
โมฆะ แตกฎหมายหามมิใหนําเอานิติกรรมนั้นมาฟองรองตอศาลเทานั้น48
องคประกอบเสริมอื่นๆของสัญญา มิใชองคประกอบที่จําเปนสําหรับสัญญา
เปนสิ่งที่คูสัญญากําหนดเพิ่มเติมขึ้นมา คือ เงื่อนไข49 เงื่อนเวลา50 เบี้ยปรับ51 มัดจํา52 แลวแตกรณี
(2)การแสดงเจตนา
1) การแสดงเจตนาในการทําสัญญา ฝายคําเสนอ
การจะกอใหเกิดสัญญาไดตองมีคําเสนอ และคําสนอง ซึ่งสามารถอธิบายได
ดังนี้
ความหมายของ คําเสนอ คือ การแสดงเจตนาแสดงความประสงคของตน
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อขอใหทําสัญญาดวย หรือ อาจสรุปสั้น ๆ วา เปนคําขอใหทํา
สัญญา คําเสนอเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผูเสนอ จะแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเจาะจงหรือ
ตอสาธารณชนโดยไมเจาะจงก็ได แตจะตองมีขอความชัดเจนแนนอน ซึ่งเมื่อมีคําสนองรับตามคํา
เสนอ สัญญาจะตองเกิดขึ้น ถาสัญญาไมเกิด ยอมไมใชคําเสนอ แตอาจเปนเพียงคําปรารภ หรือคํา
ทาบทาม หรือคําเชื้อเชิญใหอีกฝายหนึ่งทําคําเสนอขึ้นกอน

48

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2668/2528.
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 182, บัญญัติวา “ขอความใดอันบังคับไวใหนิติ
กรรมเปนผลหรือสิ้นผลตอเมื่อมี เหตุการณอันไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมในอนาคตขอความนั้น
เรียกวาเงื่อนไข”
50
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 191,บัญญัติวา “นิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาเริ่มตน
กําหนดไว หามมิใหทวงถามให ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นกอนถึงเวลาที่กําหนดนิติกรรมใดมีเงื่อน
เวลาสิ้นสุดกําหนดไว นิติกรรมนั้นยอมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่กําหนด”
51
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 377,บัญญัติวา “เมื่อเขาทําสัญญาถาไดใหสิ่งใด
ไวเปนมัดจํา ทานใหถือวาการที่ให มัดจํานั้นยอมเปนพยานหลักฐานวาสัญญานั้นไดทํากันขึ้นแลว อนึง่
มัดจํานี้ยอมเปนประกันการ ที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นดวย”
52
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 379,บัญญัติวา “ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วา
จะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบี้ยปรับเมื่อตน ไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดีเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้นไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการ
อันนั้นฝาฝนมูลหนี้เมื่อใด ก็ใหริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น”
49
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ลักษณะของคําเสนอ มีอยู 5 ประการ53
ประการแรก คําเสนอเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผูรับการแสดงเจตนา
การแสดงเจตนาจะมีผลเปนคําเสนอตอเมื่อผูรับการแสดงเจตนานั้น ถามีการแสดงเจตนาทําคําเสนอ
ไป แตผูรับคําเสนอซึ่งเปนบุคคลที่อยูเฉพาะหนาไมไดยินหรือคําเสนอนั้นยังไปไมถึงหรือไม ไดสงไป
กรณีเชนนี้การแสดงเจตนานั้นก็ยังไมมีผลเปนคําเสนอตามหลักเรื่องการแสดงเจตนา
ประการที่สอง คําเสนอตองเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง วิธีการแสดง
เจตนาทํานิติกรรมทั่วๆไปนั้นอาจจะเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงหรือแสดงเจตนาโดยการนิ่งก็ได
แตถาเปนการแสดงเจตนาทําคําเสนอจะตองทําโดยชัดแจง เทานั้น เพราะคําเสนอคือคําขอใหทํา
สัญญา จะไปแสดงโดยปริยายหรือโดยการนิ่งไมได
การแสดงเจตนาทําคําเสนอจะทําดวยวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือแสดง
กิริยาอาการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงก็ได
ประการที่สาม คําเสนอตองมีขอ ความชัดเจนแนนอน ซึ่งเมื่อเสนอไปแลวถา
มีคําสนองรับมาตามคําเสนอ สัญญาจะเกิดขึ้นทันที หากสนองตอบรับแลวไมเกิดขอความที่เสนอไป
นั้นก็จะไมใชคําเสนอ อาจจะเปนเพียงคําปรารภ คําทาบทามหรือคําเชื้อเชิญใหทําคําเสนอเทานั้น
ประการที่ สี่ คํา เสนออาจจะแสดงเจตนาตอ บุคคลโดยเจาะจงหรือต อ
สาธารณชนก็ได
ประการที่หา เมื่อมีคําเสนอไปแลวผูเสนอไมมีสิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติ
ถาเปนการเสนอตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงก็ไมมีปญหา เพราะเมื่อผูเสนอทําคําเสนอๆไปยังบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง บุคคลที่เปนผูรับคําเสนอคนนั้นก็เปนคนเดียวที่มีสิทธิจะสนองรับคํา
เสนอได ถาคนอื่นมาสนองรับสัญญาก็ไมเกิด
คําเสนอเปนการแสดงเจตนาที่เปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผรู บั การแสดง
เจตนา เมื่อเกิดผลเปนคําเสนอแลวก็จะมีผลตามกฎหมายไปจนกวาคําเสนอนั้นจะสิ้นความผูกพัน ผล
ของคําเสนอมีอยู 2 ประการ ประการแรกคือ เมื่อมีการเสนอรับคําเสนอนั้น สัญญาจะเกิดขึ้น ผล
ประการที่สองคําเสนอนั้นถอนไมได จะตองดูวาคําเสนอนั้นเปนคําเสนออยางไร เสนอตอใคร เพราะ
คําเสนอนั้นเปนการแสดงเจตนาที่ตองมีผูรับการแสดงเจตนาอาจจะเปนการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอ ยู
เฉพาะหนาหรือตอบุคคลซึ่งอยูไมเฉพาะหนา

53

อัครวิทย สุมาวงศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,
2553), หนา 226-227.
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ถาเปนคําเสนอที่บงระยะทางเวลาใหทําคําสนอง 54 ฉะนั้น คําเสนออันบง
ระยะเวลาใหทําคําสนอง ไมวาจะเสนอตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนาหรือตอบุคคลที่ไมไดอยูเฉพาะหนา ก็
จะถอนไมไดภายในระยะเวลาที่บงไวใหทําคําสนอง
สวนคําเสนอที่ไมไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น55 จึงเห็นไดวาการทําคํา
เสนอโดยการอยูหางกันและไมไดกําหนดระยะเวลา ผูเสนอจะถอนคําเสนอไดก็ตอเมื่อบอกกลาวคํา
เสนออันใหมกอนที่คําเสนอแรกของตนจะไปถึงผูเสนอนั่นเอง
จึงเห็นไดวาการทําคําเสนอไปยังผูสนองโดยการทําสัญญาทางโทรศัพทตาม
กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาหากผูสนองตอบรับคําเสนอสัญญาเกิดขึ้นและผูสนองตองรับผิดตาม
กฎหมาย หากเกิดความเสียหายขึ้น ที่ตามกฎหมายบัญญัตินั้นกฎหมายเล็งเห็นแลววาผูเสนอและผู
สนองตองมีนิติสัมพันธกันมากอนทําสัญญาหรือเปนคูคากันมากอนทําสัญญา56 แตในกรณีของการทํา
สัญ ญาทางโทรศัพท เ คลื่อนที่ในปจ จุบันมิไ ดมีก ารกอ นิติสัม พันธ ขึ้นมากอนเลย เชน การขาย
ประกันภัย ตางๆเปนตนดังนั้นเห็นไดวาผูประกอบการไดนํากฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับ
ผูบริโภคจึงไมเปนธรรมในการทําสัญญา
คําเสนอตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทางหรือบุคคลที่ไมอยูเฉพาะหนา ถา
ไมไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองแลว ผูเสนอจะถอนของตนภายในระยะเวลาอันควรคาดหมายวาจะ
ไดรับคําบอกกลาวสนองไมได เนื่องจากการที่ผูเสนอถอนเชนนั้นอาจจะทําใหผูไดรับคําเสนอไดรับ
ความเสียหาย เพราะหลังจากเขาไดรับคําเสนอแลวอาจจะไปตระเตรียมการบางอยางเพื่อจะตกลงทํา
สัญญาตามที่ไดรับคําเสนอมา ถายังอยูในระยะเวลาที่ควรคาดหมายวาจะไดรับคําบอกกลาวสนอง
กฎหมายจึงไมยอมใหผูเสนอนั้นถอนคําเสนอได
2) การแสดงเจตนาในการทําสัญญา ฝายคําสนอง
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 354,บัญญัติวา “คําเสนอจะทําสัญญาอันบง
ระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะเวลาที่บงไว”
55
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 355,บัญญัติวา “บุคคลทําคําเสนอไปยังผูอื่นซึ่ง
อยูหางกันโดยระยะทาง และมิไดบง ระยะเวลาใหทําคําสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลา
อันควรคาดหมายวาจะไดรับ คําบอกกลาวสนองนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”
56
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 356,บัญ ญัติวา “คําเสนอทําแกบุคคลผูอยู
เฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทํา คําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ
ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใช ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทาง
โทรศัพทดวย”
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ความหมายของ คําสนอง57 คือ การแสดงเจตนาของผูรับคําเสนอที่แสดง
ตอผูเสนอในการตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอ ซึ่งสรุปสั้นๆ ไดวาคําสนอง คือ คําตอบรับทําสัญญา
ตามคําเสนอเมื่อคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกันแลว และคําสนองนั้นไปถึงผูเสนอโดยไมลวงเวลา
สัญญาก็จะเกิดขึ้น หรือถึงแมจะไปถึงลวงเวลา แตหากสงไปทางการที่ตามปกติควรมาถึงภายในเวลาที่
กําหนดแลว ผูเ สนอไมไดบอกกลาวไปยังผูสนองวาคําบอกกลาวสนองมาถึงลาชาซึ่งกฎหมายถือวาคํา
สนองนั้นไมลาชา สัญญาก็จ ะเกิดขึ้นเชนเดียวกัน แตถาคําสนองไปถึงผูเสนอเมื่อคําเสนอสิ้นความ
ผูกพันหรือสนองไปโดยมีขอแกไขขอกําจัด เพิ่มเติมสัญญาก็จะไมเกิดขึ้น
ลักษณะของคําสนอง มีอยู 5ประการ คือ
ประการแรก คําสนองเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผูรับการแสดงเจตนา
การแสดงเจตนาตอผูสนองนั้นจะตองแสดงเจตนาตอผูเสนอ หากแสดงตอคนอื่นก็จะไมเกิดผล ถาเปน
การแสดงเจตนนาตอผูเสนอซึ่งไมไดเปนบุคคลผูอยูเฉพาะหนาจะเกิดผลตอเมื่อการแสดงเจตนานั้นไป
ถึงผูเสนอ ถาเปนการแสดงเจตนาตอผูเสนอซึ่งอยูเฉพาะหนามีผลเมื่อผูเสนอไดรับทราบการแสดง
เจตนานั้น
ประการที่สอง คําสนองจะตองแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง คือ
จะตองแสดงเจตนาตอผูเสนอจะแสดงตอคนอื่นไมได เวนแตวาผูเสนอระบุไวใหแสดงเจตนาไปยัง
บุคคลที่กําหนด
ประการที่ส าม คําสนองจะตอ งมีขอความชัดเจนแนน อนปราศจากข อ
เพิ่มเติมแกไขขอความของคําสนองจะตองถูกตองตรงกับคําเสนอจึงจะทําใหเกิดสัญญาขึ้น ถามีขอ
เพิ่มเติม หรือขอจํากัด ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอก็จะถือเปนการตอรองเปนคําบอกปดไมรับคํา
เสนอไมทําใหเกิดสัญญาขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะกลายเปนขึ้นใหมในตัว
ประการที่สี่ คําสนองนั้นอาจจะเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยการนิ่งก็ได ซึ่งแตกตางไปจากคําเสนอที่ไดกลาวมาแลววาคําเสนอนั้นจะตองเปนการแสดง
เจตนาโดยชัดแจงเสมอ การแสดงเจตนาทําคําสนองโดยชัดแจงนั้นอาจะแสดงดวยวาจาลายลักษณ
อักษรหรือกิริยาอาการอยางใดก็ไดใหเปนที่เขาใจวาเปนการสนองรับคําเสนอโดยชัดแจง
ประการสุดทาย การแสดงเจตนาโดยปริยายนั้นก็เปนการกระทําอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งไมใชการแสดงเพื่อทําคําสนองโดยตรง แตตามพฤติกรรมที่กระทํานั้นเปนที่เห็นวา กิริยา
อาการหรือการกระทําที่กระทําไปนั้นไดกระทําโดยมีเจตนาที่จะสนองรับคําเสนอ

57

อัครวิทย สุมาวงศ, เพิ่งอาง, หนา 240-241.
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ผลของคําสนองที่แสดงเจตนาออกไปจะมีผล 3 ประการ คือ58
1) เมื่อมีการสนองรับตามคําเสนอที่คําเสนอนั้นสิ้นความผูกพัน สัญญาก็จะ
เกิดขึ้นระหวางผูเสนอและผูสนอง
2) คําสนองนั้นถอนไมได เพราะเมื่อผูสนองไดแสดงเจตนาทําคําสนองไป
ถูกตองตรงกับคําเสนอแลว สัญญาก็จะเกิดขึ้น ถายอมใหถอนคําสนองไดก็เทากับเปนการยอมใหเลิก
สัญญาไดโดยไมมีเหตุที่จะเลิกสัญญานั้นตามกฎหมาย คําสนองถอนไมไดนี้ หมายถึงคําสนองนั้นได
เกิดผลเปนคําสนองขึ้นมาแลว ในกรณีที่เปนการแสดงเจตนาสนองไปยังบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง
การแสดงเจตนาเปนคําสนองนั้นจะเกิดผลก็ตอเมื่อการแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนาคือผู
เสนอ ตราบใดที่คําสนองนี้ยังไมมีผล ผูสนองนั้นสามารถถอนการแสดงเจตนาเปนคําสนองของตนได
เพื่อไมใหการแสดงเจตนานั้นเกิดผลเปนคําสนอง โดยตองใหการบอกถอนนั้นไปถึงพรอมหรือกอนการ
แสดงเจตนาเปนคําสนอง
3) ความสนองนั้นไมสิ้นความผูกพันเพราะเหตุที่ผูสนองตายหรือตกเปนคน
ไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ในกรณีที่การสนองนั้นเปนการสนองตอบุคคลผูอยู
หางโดยระยะทาง ทั้งนี้เนื่องจากคําสนองเปนการแสดงเจตนาอยางหนึ่งจึงอยูในบังคับของมาตรา 169
วรรค 2 ที่วา การแสดงเจตนาเปนคําสนองที่ไดสงออกไปยอมไมเสื่อมเสีย สําหรับขอยกเวนตามที่
มาตรา 360 บัญญัติไวนั้นใชเฉพาะกับคําเสนอเทานั้น สวนคําสนองนั้นไมมีกฎหมายบัญญัติวา หาก
สนองมาแลวผูเสนอรูวาผูสนองตายหรือตกเปนผูไรความสามารถจะมีผลอยางไร จึงตองนํามาตรา
169 วรรค 2 มาใช
ดัง นั้ นจึ ง เห็น ไดว า การทํ าสัญ ญาที่ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ไดมีคํ าเสนอใหแ ก
ผูบริโภค โดยอาศัยการบอกรายละเอียดของสัญญาทางโทรศัพท โดยที่ผูบริโภคยังมิไดเห็ นสัญญา
ดังกลาวที่ผูประกอบธุรกิจไดอธิบายนั้นเลย ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่อาจจะเปนสัญญาสําเร็จรูป
หรือสัญญาอื่นใดก็ได และถาผูบริโภคตอบรับคําเสนอทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามกฎหมายถือวามีคํา
เสนอ สนองถูกตองตรงกันสัญญาจึงเกิดตามมาตรา 356 แตถาผูบริโภคยังมิไดมีคําสนอง เพียงแตมี
ความสนใจในสัญญา หรือขอดูรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาตกลงทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ
กรณีนี้ยังถือวาสัญญาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นเพราะไมมีคําเสนอ คําสนองถูกตองตรงกันตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยตามมาตรา 168 แตผูประกอบธุรกิจไดใหผูบริโภคตอบตกลงเพื่อเปนการยืนยันใน
การทําใหเ กิดคําสนองขึ้น เพื่อนําเสียงตอบรับ ที่ผูบริโ ภคยืนยันนั้นไปขอใหธนาคารที่รับ ผิดชอบ
เกี่ยวกับบัตรเครดิตของผูใหบริการเสมือนวาผูบริโภคไดเปนทําสัญญากับผูประกอบการหักเงินเพื่อ
58

อธิราช มณีภาค.คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรมและสัญญาและขอ
ที่ไมเปนธรรม. พิมพครัง้ ที่ 3. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิตบิ รรณาการ. 2548), หนา 45.
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เปนการใชบริการ จึงเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดและเอาเปรียบผูบริโภคในการทําสัญญา
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการหรือกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อคุมครองผูบริโภคดวย
(3)ความสมบูรณของสัญญา
ในเรื่ อ งของสั ญ ญานั้ น เมื่ อ มี อ งค ป ระกอบครบถ ว น คื อ มี คู สั ญ ญา มี
วัตถุประสงค มีเจตนาเสนอสนองตองตรงกันและมีวิธีการแสดงเจตนาหรือแบบแลว การที่สัญญาจะ
กอใหเกิดผลทางกฎหมาย แตความไมสมบูรณของนิติกรรมนั้น เกิดจากการที่มีความผิดปกติบางอยาง
ในการกอใหเกิดนิติกรรมนั้น ทําใหกฎหมายไมยอมรับใหมีผลทางกฎหมายเปนผลใหเกิดโมฆะกรรม
หรือเกิดการยอมรับใหมีผลทางกฎหมายเพียงชั่วคราวจนกวาจะมีการบอกลางหรือโมฆียกรรม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความรายแรงของความผิดปกตินั้นวามีความมากนอยเพียงใด
ประเภทของนิติกรรมที่ไมสมบูรณมีสองกรณี คือ59
1) นิติกรรมที่เปนโมฆะ
เปนนิติกรรมที่เกิดขึ้นแลวในทางขอเท็จจริงมีองคประกอบตางๆครบถวน
แตขณะเดียวกันก็มีความผิดปกติอยางรายแรงในองคประกอบขอใดขอหนึ่งจนไมอาจยอมรับใหมีผล
ทางกฎหมายจึงทําใหเปนนิติกรรมที่เสียเปลา ไมกอใหเกิดผลใดๆทางกฎหมายเลย ทุกอยางคงมีสภาพ
เชนเดียวกับกอนทํานิติกรรม โดยเมื่อความเสียเปลานั้นเกิดขึ้นแลวผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะ
กลาวอางขึ้นก็ได สิ่ง ใดที่ใหแกกันไปก็ตองคืนใหแกกันในฐานะลาภมิควรได 60 และไมส ามารถให
สัตยาบันไดอยางเด็ดขาด เชน นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหามชัดเจนโดยกฎหมาย นิติกรรมที่ไมทํา
ตามแบบที่กฎหมายบังคับไว นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาไมตรงกับเจตนาในใจ นิติกรรมที่ถูก
บอกลางแลว เปนตน
2) นิติกรรมที่เปนโมฆียะ
เปนนิติกรรมที่กฎหมายถือวาสมบูรณตราบเทาที่ยังไมถูกบอกลางเนื่องจาก
ความผิดปกติของนิติกรรมที่เปนโมฆียะนี้ไมรายแรงนัก กฎหมายจึงใหโอกาสแกผูเกี่ยวของในการ
รักษานิติกรรมนั้นไวโดยการใหสัตยาบัน หรือทําลายเสียโดยการบอกลาง สาเหตุที่ทําใหนิติกรรมเปน
โมฆะมีหลายสาเหตุ กลาวคืออาจเปนกรณีความบกพรองในเรื่องความสามารถ หรือเปนการแสดง
เจตนาโดยวิปริตอยางที่กลาวมาแลวขางตน หรือเปนกรณีมีเหตุอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด โดยนิติ
59

หยุด แสงอุทัย.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 16. (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวิญูชน.2544), หนา 67.
60
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 412, บัญญัติวา “ถาทรัพยสินซึ่งไดรับไวเปน
ลาภมิควรไดนั้นเปนเงินจํานวนหนึ่ง ทานวาตองคืนเต็มจํานวนนั้น เวนแตเมื่อบุคคลไดรับไวโดยสุจริต
จึงตองคืนลาภมิควรไดเพียง สวนที่ยังมีอยูในขณะเมื่อเรียกคืน”
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กรรมนั้นกฎหมายถือวา มีผลสมบูรณจนกวาจะมีการบอกลางโดยบุคคลผูมีสิทธิ61 โดยการบอกลางนัน้
จะตองเปนการกระทําโดยชัดแจงดวยการแสดงเจตนาตอคูกรณีอีกฝายหนึ่งที่มีตัวกําหนดแนนอน62
ผลของการบอกลางโมฆียกรรม กฎหมายใหถือวานิติกรรมเปนโมฆะมาตั้งแตเริ่มแรก และใหคูกรณี
กลับคืนสูฐานะเดิม63 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว สวนการใหสัตยาบันนั้นมีผลใหนิติกรรมมี
ผลสมบูรณยอนหลังไปตั้งแตตนและสมบูรณตลอดไปโดยไมอาจใชสิทธิบอกลางไดอีก อยางไรก็ตาม
การที่ไมมีการบอกลางนิติกรรมที่เปนโมฆียะภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด สิทธิในการบอกลางก็ใช
ไมไดและถือเปนปริยายวาการไมใชสิทธิบอกลางดังกลาวทําใหนิติกรรมสมบูรณตลอดไป
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 175, บัญญัติวา “โมฆียกรรมนั้น บุคคลตอไปนี้
จะบอกลางเสียก็ได
(1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลาง กอนที่ตน
บรรลุนิติภาวะก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
(2) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคลนั้น
พนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ
แลวแตก รณี แตคนเสมือนไรความสามารถจะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคน เสมือนไร
ความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ
(3) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู
(4) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริต ของบุคคล
นั้นไมวิกลแลว
ถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลางโมฆียะ กรรม ทายาท
ของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได”
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 178, บัญญัติวา “การบอกลางหรือใหสัตยาบัน
แกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการ แสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนด
ไดแนนอน”
63
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 176, บัญญัติวา “โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว
ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเ ริ่มแรก และ ใหผูเปนคูก รณีกลับคืนสูฐ านะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะให
กลับคืนเชนนั้นได ก็ใหไดรับคาเสียหาย ชดใชใหแทน
ถาบุคคลใดไดรูหรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวา บุคคลนั้นไดรู
วาการนั้นเปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ
หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพน หนึ่งปนับ
แตวันบอกลางโมฆียะกรรม”
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(4) ผลของสัญญา
เมื่อสัญญาเกิดขึ้นโดยสมบูรณแลว ยอมมีผลทันที คือกอใหเกิดความผูกพัน
ทางกฎหมายหรือกอนิติสัมพันธ คําวา “ผล” จึงหมายถึง ผลในทางกฎหมาย หรือผลที่ก ฎหมาย
รับรองหรือคุมครองให ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวาความเคลื่อนไหวแหงสิทธิ และสามารถแยกพิจารณาได
สองกรณีคือ
1) ผลตอคูสัญญา
สัญญายอมเกิดผลโดยตรงตอตัวคูสัญญาซึ่งทําสัญญา โดยอาจขยายไปยัง
บุคคลที่อยูในสถานะเดียวกับคูสัญญาดวย ไดแกทายาทโดยธรรม ทายาทโดยพินัยกรรม หรือบุคคล
ผูรับโอนสิทธิของคูสัญญาแตละฝาย คูสัญญามีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการปฏิบัติตามสัญญาที่แสดง
เจตนารวมกันไว
2) ผลตอบุคคลภายนอก
คูสัญญาอาจกําหนดผลของสัญญาใหตกอยูแกบุคคลภายนอกในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดเอาไวใหกระทําเชนนั้นได ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กําหนดให
คูสัญ ญาตกลงกําหนดใหผ ลตกอยูกับ บุคคลภายนอกไดเฉพาะกรณีของสัญญาเพื่อประโยชนของ
บุคคลภายนอก
สั ญ ญาเพื่ อ ประโยชน ของบุ ค คลภายนอก นี้ หมายถึ ง สั ญ ญา ที่
สัญญาสองฝายตกลงทําขึ้นมา แตแทนที่จะใหผลของสัญญาหรือการชําระหนี้ของคูสัญญาชําระตอ
คูสัญญาดวยกันเอง กลับใหแกคูสัญญาฝายหนึ่งชําระหนี้แกบุคคลภายนอก ซึ่งหมายถึงบุคคลอื่นใด
นอกเหนือจากบุคคลที่อาจอยูในฐานะเดียวกับคูสัญญาในขณะที่คูสัญญาทําสัญญา ลักษณะสําคัญของ
สัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอกไดแก64
(1) มีการทําสัญญาระหวางคูสัญญา
(2) คูสัญ ญาตกลงใหคูสัญ ญาฝายหนึ่ง ชําระหนี้แกบุคคลภายนอก หรือ
ใหผลของสัญญาตกแกบุคคลภายนอก
(3) บุคคลภายนอกจะไดรับผลเฉพาะที่เปนประโยชนเทานั้นจะกําหนดผล
ใหบุคคลภายนอกตองเสียประโยชนคือการชําระหนี้ไมได
(4) บุคคลภายนอกมีเสรีภาพที่จะเลือกรับผลของสัญญานั้นหรือไมก็ไดมิใช
การบังคับใหรับผลนั้น
ผลของสั ญ ญาเพื่ อ ประโยชน ข องบุ ค คลภายนอกนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
บุคคลภายนอกแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนจากสัญญานั้นบุคคลภายนอกจึงจะมีสิทธิเรียกรองเอา
64

ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, อางแลว เชิงอรรถที่ 32, หนา 306.
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ประโยชน ดังนั้น เมื่อเกิดสิทธิ แลวหากบุคคลภายนอกถึงแกความตายสิทธินนั้ ยอมเปนมกดกตกทอด
แกทายาทตอไป แตตราบใดที่ยังมิไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น “สิทธิ”ตามสัญญาก็
ยัง ไมเกิดขึ้นแตห ากบุคคลภายนอกไมแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชน ผลของสัญ ญายอมตกแก
คูสั ญ ญาเอง 65 โดยเมื่ อบุ คคลภายนอกแสดงเจตนาเข าถื อเอาประโยชนแ ลว คู สั ญ ญาจะตกลง
เปลี่ยนแปลงสิทธิของบุคคลภายนอกไมได และคูสัญญามีหนาที่ตองชําระหนี้แกบุคคลภายนอกที่ไมใช
คูสัญญานั้น หากไมชําระหนี้บุคคลภายนอกฟองเรียกรองใหชําระหนี้ได
(5) การบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสัญญาเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหสัญญาระงับหรือสิ้นไปตาม
มาตรา 391 ซึ่ง จะมีก ารเลิก สัญ ญาไดนั้นนิติสัม พันธตามสัญ ญาจะตองมีอยูครบและสมบูร ณทุก
ประการดังที่เคยไดกลาวมาแลววา สัญญาเกิดจากเจตนาหรือความประสงคที่คูสัญญาตองการจะสราง
นิติสัมพันธระหวางปจเจกชนกันเอง โดยมีอิสรภาพในดานความคิด การตัดสินใจ การกระทํา และ
วิธีการดัง ที่ตนเองปรารถนาซึ่งกฎหมายไดเ ขามารองรับใหบัง เกิดผลตามกฎหมายสมดัง เจตนาทุก
ประการ ดังนั้นการบอกเลิกสัญญาคูสัญญาจะตองกลับสูฐานะเดิมเสมือนวาไมไดทําสัญญากันมากอน
การเลิกสัญญาตามสิทธิบอกเลิกสัญญาที่กฎหมายบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มิใชคูสัญญาจะใชสิทธิเลิกสัญญาไดตามใจชอบ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเลิกสัญญาอันเปนการเลิก
สัญญาโดยความตกลง การเลิกสัญญา ตามมาตรา 386 นั้นเปนนิติกรรมฝายเดียว เมื่อคูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา และได แสดงเจตนาเลิกสัญญาถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยชอบ ยอมมีผล
เปนการเลิกสัญญา สิทธิในกรเลิกสัญญาตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
386 มีอยู 2 ประการ คือ
1) สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ก.เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งกําหนดระยะเวลา
พอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาฝายนั้นไมชําระหนี้ภายใน
ระยะที่กําหนดให อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได66
ข.เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ซึ่งโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาได
แสดงไว วัตถุประสงคแหงสัญ ญาจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลาที่ กําหนดหรือ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545.
66
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 387, บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระ
หนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะนั้นก็ดี
ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได”
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ภายในระยะเวลาซึ่ง กําหนดไว (เจาหนี้มีสิทธิบอกเลิก สัญญาไดทันที โดยไมจําเปนตองบอกกลาว
กําหนดระยะเวลาชําระหนี้กอน)67
ค.เมื่อการชําระทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยาง
ไดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ลูกได เจาหนี้จะเลิกสัญญาเสียก็ได68
กรณีที่เจาหนี้มีสิทธิในการเลิกสัญญาอันเปนผลจากการที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้
ตามมาตรา 387, 388 นั้นพอสรุปไดดังนี้69
ประการแรก มาตรา 387 สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้สามารถที่จะใชไดทั้ง
กับการชําระหนี้ที่มีกําหนดเวลาและทั้งกับการชําระหนี้ที่ไมมีกําหนดเวลา คือ
ก. ในกรณีที่ที่เวลาในการชําระหนี้นั้นมิใชสาระสําคัญ เมื่อถึงเวลาที่กําหนด
ลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้จะบอกเลิกสัญญาทันทีไมได เจาหนี้จะตองกําหนดระยะเวลาแกลูกหนี้ให
ชําระหนี้ภายในกําหนด หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลวลูกหนี้ยังไมปฏิบัติการชําระหนี้ เจาหนี้จึงจะมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได
ข. กรณีการชําระหนี้มิไดกําหนดระยะเวลา หากเจาหนี้เพียงแตเ รียกให
ลูกหนี้ชําระหนี้นั้นยังไมถือวาเปนการบอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้ เจาหนี้จะตองกําหนดระยะเวลา
ใหแกลูกหนี้เพื่อปฏิบัติตามกอน หากลูกหนี้ยังไมชําระหนี้อีก เจาหนี้จึงสามารถบอกเลิกสัญญาได
ตามมาตรามาตรา 388 สิทธิบอกสัญญาเมื่อคูสัญญาอีกฝายไมชําระหนี้ตาม
เวลาในกรณีที่เวลาเปนสาระสําคัญโดยสภาพของการชําระหนี้นั้นเองโดยเจตนา เพราะการชําระหนี้
ลาชากวากําหนดนั้น จะไมไดผลตามวัตถุป ระสงคซึ่งเห็นไดโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู สัญ ญาได
แสดงไว
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 388, บัญญัติวา “ถาวัตถุที่ประสงคแหง
สัญญานั้น วาโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่ คูสัญญาไดแสดงไว จะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้
ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน ระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง ซึ่งกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือ
ระยะเวลานั้นไดลวงพนไปโดย ฝายใดฝายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซร ทานวาอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้น
เสียก็ได มิพักตองบอกกลาว ดังวาไวในมาตรากอนนั้นเลย”
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 389, บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือ
แตบ างสวนกลายเปนพนวิสัยเพราะเหตุ อยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจา หนี้จะเลิก
สัญญานั้นเสียก็ได”
69
บัวรินทร คําษา, “วิเคราะหปญหาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย:
ศึกษากรณีความเปนโมฆะกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรมประกันชีวิต” (วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2551), หนา 103
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อยางไรก็ตามการเลิกสัญญาตามมาตรา 388 ในบทบัญญัติเขียนไววาเลิก
สัญญาโดยไมตองบอกกลาวกอนนั้นมิไดหมายความวาลูกหนี้สามารถเลิกสัญญาไดโดยมิตองบอกกลาว
บทบัญญัติดังกลาวแตเพียงวาเจาหนี้ไดเพราะการชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลานั้นเหมือน มาตรา
387 แตหากเจาหนี้ตองการเลิกสัญญายังคงตองใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอยู
ประการที่สอง การที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น หมายความวาลูกหนี้ละเลยไม
ชําระหนี้ซึ่งอยูในวิสัยที่จะชําระหนี้ได มิใชลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได เพราะการชําระหนี้กลายเปน
พนวิสัย ซึ่งเจาหนี้จะมีสิทธิเลิกสัญญาก็แตเฉพาะกรณีที่โทษลูกหนี้ได ดังจะกลาวตอไปในมาตรา 389
ประการที่สาม การไมชําระหนี้นั้นตองเปนหนี้ตามสัญญา หากเปนหนี้ที่
เกิดขึ้นภายหลัง เจาหนี้ไมมีสิทธิเลิกสัญญา
ประการที่สี่ การไมชําระหนี้นั้น อาจเปนการไมชําระหนี้สิ้นเชิงหรือบางสวน
ก็ได จะเปนการไมชําระหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ แตอยางไรก็ตามหนี้ที่ไมมีการชําระนั้นตองมี
ขนาดพอสมควร บางกรณีก็มีกฎหมายบัญญัติไววา เลิกสัญญาไมได เชน ในเอกเทศสัญญาลักษณะซื้อ
ขาย การสงมอบบกพรองหรือล้ําจํานวน
2) สิทธิการเลิกสัญญาโดยขอสัญญา
สิท ธิ เ ลิ ก สัญ ญาโดยข อ สัญ ญาตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา 386 ซึ่งบัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหง
กฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง
แสดงเจตนาดังกลาวในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”
โดยปกติคูสัญญามักจะทําสัญญาโดยกําหนดสิทธิในการเลิกสัญญาทํานอง
เดียวกันกับบทบัญญัติในมาตรา 387, 388, 389 อันเปนหลักทั่วไป ซึ่งแมจะไมกําหนดไวในสัญญาก็มี
สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอยูแลว แตจะกําหนดซ้ําอีกก็ไมเสียหายอะไร ทั้งยังอาจตก
ลงกันกําหนกสิทธิเ ลิก สัญ ญาไวในสัญ ญาแตกตางจากบทบัญ ญัติแหง กฎหมายไดอีก ดวย เพราะ
กฎหมายใหความยอมรับในเรื่องหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา กฎหมายจึงเปดโอกาสให
คูสัญญาแสดงเจตนาเลิกสัญญาไดตามความประสงค เวนแตตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเป น
การขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
นอกจากนั้นกฎหมายยังยอมรับใหคูสัญญาตกลงกําหนดการเลิกสัญญาไวใน
สัญญาแตกตางกับบทบัญญัติแหงกฎหมายไดดวย แตก็ควบคุมโดยพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม
สิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญ ญามิใชเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุด
เพราะนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดเพรานิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงือ่ น
เวลาสิ้นสุดยอมจะสิ้นผลหรือสิ้นสุดเมื่อเงื่อนไขสําเร็จหรือถึงกําหนดเวลา สวนสิทธิเลิกสัญญาโดยขอ
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สัญญานั้นแมวาจะกําหนดในนิติกรรม ก็เปนสิทธิที่เจาหนี้จะเลือกหากประสงคจะเลิกสัญญา ก็ตอง
แสดงเจตนาเลิกสัญญาไมเชนนั้นสัญญาก็ยังมีอยู
3.2.1.3 หนาที่ของผูเอาประกันชีวิต
บุคคลที่มีห นาที่นี้ยอมเป นหนาที่ของผูที่จ ะตองทําสัญ ญาฉะนั้นจึง เป น
หนาที่ของผูเ อาประกันภัยที่จะตองเปดเผยขอความจริงใหอีกฝายหนึ่ง ทราบคือผูรับ ประกัน หรือ
ตัวแทนของเขา
ในสัญญาประกันชีวิตนั้น ถาเปนกรณีที่เอาประกันชีวิตผูเอาประกันภัยเองก็
ไมมีปญหาจะตองพิจารณามากนัก แตหากวาเปนการเอาประกันชีวิตผูอื่นแลว หนาที่ในการเปดเผย
ขอความจริงหาไดตกแกบุคคลผูเอาประกันแตฝายเดียวไม เพราะขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับผูถูกเอา
ประกันชีวิตนั้นผูเอาประกันไมอาจจะรูดีไปกวาเจาตัว ดวยเหตุนี้เองกฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่
ของบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นเปนผูเปดเผยขอความจริง โดยที่
ผูเ อาประกันก็ยังมีห นาที่ในการเปดเผยขอความจริง อยูเ ชนเดียวกันในฐานะที่เ ปนคูสัญ ญาดัง นั้น
ถอยคําในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 เขาใจไดวา ความรับผิดชอบอันนี้เกิดขึ้นจาก
บทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเอกเทศสัญญาที่สันนิษฐานเจตนาของคูสัญญาไวโดยคูกรณีไมจําตอง
กําหนดลงไวในสัญญาใหชัดเจน
(1) ขอความที่ตองแถลง
ขอความซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปด
ไมยอมทําสัญญา ทั้งตองเปนขอความที่ผูมีหนาที่ตองแถลงไดรูความจริงอยูแลว
ขอความอยางไรจึงจะถือวาอาจจูง ใจผูรับประกันภัยถึงขนาดดังกลาวนั้น
ตองพิจารณาตามความคิดเห็นของวิญูชน ไมถือเอาตามความคิดเห็นของผูเอาประกันรายหนึ่งราย
ใดโดยเฉพาะ และเมื่อถือวาการเปดเผยขอเท็จจริงเปนหนาที่ของผูเอาประกันจึงตองพิจารณาตาม
ความเห็นของบุคคลผูเอาประกันทั่วไป วาขอความจริงนั้น ตามความคิดเห็นของวิญูชนซึ่งเปนฝาย
ผูเอาประกันจะคิดหรือเห็นหรือไมวา ผูเอาประกันทั่วๆไปจะถือเปนขอสําคัญถึงขนาดดังกลาวนั้น
ถาวิญูชนคนทั่วไปไมคิดเห็นเชนนั้น แมความจริงจะเปนขอสําคัญที่ผูรับประกันทั่วไปจะถือเปน
ขอสําคัญ ก็ไมถือวาเปนข อสําคัญที่ผูรับ ประกันทั่วไปจะถือเปนขอสําคัญ ก็ไมถือวาเปนขอที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองเปดเผยไมถือตามความเห็นของผูรับประกันภัยเปนยุติ70
ซึ่งในเรื่องของขอเท็จจริงที่จะตองเปดเผยนั้นมีแนวคําพิพากษาศาลฎีก า
วินิจฉัยไวมากมายไดแก

70

จิตติ ติงศภัทิย , อางแลว เชิงอรรถที่ 6, หนา 43.
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ถ. เคยรัก ษาโรคที่โ รงพยาบาลซึ่ง
รายงานวาเปนโรคไต แตไมปรากฏรายงานวาเปนนิ่วในไต จึงตอบคําถามบริษัทประกันชีวิตวาไมเคย
เปนโรคไต แต ถ.ไมเปดเผยวาตนเคยรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 5 ป กอนทําสัญญาประกันชีวิต
ขอนี้ตองวินิจฉัยตามความคิดเห็นของวิญูชนคนทั่วไป หากวา ถ. ตายเพราะเสนเลือดในสมองแตก
มิใชดวยโรคไต สัญญาประกันชีวิตไมเปนโมฆียะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 ช .เคยเปนโรคไสเลื่อนไดรับการผาตัด
เมื่อ พ.ศ. 2498 เอาประกันชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2506 และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยปวดทองเปน
โรคเบาหวาน โรคไสเลื่อนที่เคยผาตัดเปนซ้ําขึ้นมาอีก มีไขและชอกกะทันหันตายไปเฉยๆ ช.บอกวาไม
เคยรับการผาตัดไสเลื่อนมากอนใหแพทยที่ทําการตรวจรางกายทราบ รวมทั้งในการตั้งคําถาม ช.ไมถอื
วาถาไดแจงความขอนี้แกผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัยจะไมรับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้น สัญญาไมเปนโมฆียะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 แพอาการมีอาการหอบหืด มิใชอาการ
ของโรคหืดที่ระบุในคําถาม และหายแลว และหากผูรับประกันทราบก็ไม
ปฎิเสธหรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น เมื่อผูตายไมบอกความจริงนี้ ไมเปนการปกปดตามมาตรา 865
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2598/2520 ผูจัดการมีความประสงคจะรับประกัน
ชีวิตมาตั้งแตตน ไมถือเอาอาชีพผูเอาประกันชีวิตเปนสาระสําคัญ บริษัทจึงยกเหตุนี้ขึ้นบอกลางสัญญา
ประกันชีวิตผูตายระหวางเดินทางไมได
นอกจากจะตองเปนขอสําคัญ ดัง กลาวแลวตองเปนขอความที่ผูมีห นาที่
เปดเผยไดรูความจริงอยูแลว ถาขอความใดแมวาจะเปนขอสําคัญ แตผูเอาประกันไมไดรูขอเท็จจริงนัน้
จึงไมไดเปดเผย จะถือวาผูเอาประกันกระทําผิดหนาที่ไมได เพราะการจะใหเขาเปดเผยขอความนั้น
ยอมเปนไปไมได
ตองสังเกตวาความรูของผูเอาประกันนั้น มีความสําคัญเฉพาะแตในการ
วินิจ ฉัยวาขอความนั้นผูเ อาประกันรูแลวหรือไม แตในปญหาที่วาขอความนั้นมีความสําคัญ หรือไม
ความรูของผูเอาประกันวาความความนั้นสําคัญหรือไมสําคัญไมเปนหลักในการวินิจฉัยหนาที่เปดเผย
ความจริงเลย
กรณีปญหาวาขอความใดอาจจูงใจผูรับประกันภัยถึงขนาดหรือไมและการ
วินิจ ฉัยปญ หานั้นถือตามความคิดเห็นของวิญ ูชนทั่วไป มิไดถือตามความคิดเห็ นของฝายผูรั บ
ประกันภัย เพื่อปองกันมิใหผูรับประกันภัยตองเสียเปรียบในการนี้ ในทางปฏิบัติผูรับประกันภัยมักจะ
กําหนดไวเปนขอสัญญาเสียเลยวาขอความที่ผูเอาประกันภัยตองตอบคําถามที่ผูรับประกันสงใหตอบ
กอนการตกลงรับ ประกันนั้นเปนขอสําคัญ ซึ่ง ถาหากวาความจริง แลวไมไดเ ปนไปตามที่ตอบทุก
ประการแลวสัญญาไมสมบูรณ ในกรณีเชนนี้ยอมตองถือวาขอสัญญานั้นใชบังคับไดเชนเดียวกันกับขอ
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สัญญาอื่นๆ ถาขอความจริงมิไดเปดเผยแกผูรับประกันภัย จะเปนโดยผูรับประกันไมรูขอความนั้นหรือ
ตามความคิดเห็นของวิญูชนคนทั่วไปไมอาจคิดเห็นไดวาขอความนั้นเปนขอสําคัญที่จะตองเปดเผยก็
ตาม สัญญานั้นเปนอันไมมีผลบังคับเพราะไมไดเปนไปตามที่ตกลงกันเอาไว ดุจเดียวกับไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใหนิติกรรมมีผล ทั้งนี้ปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาวามีความหมายเปลี่ยนแปลง
หนาที่เปดเผยขอเท็จจริงซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 865 เพียงใด ขอสัญญาเชนนี้ใชบังคับไมไดขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีล ธรรมอันดีของประชาชนอยางไร 71 กรณีนี้มีผ ลเชนเดียวกับ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 182 แตไมถือเปนเงื่อนไขตามมาตรา 182 เพราะเปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นแลว ไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ไมใชเหตุการณในอนาคตและไมแนนอน เปนแตคูกรณีไมรู
วาความเทานั้น
(2) เวลาที่ตองแถลงความจริง
คือระยะเวลาใดๆ กอนทําสัญญาจนถึงเวลาทําสัญญา รวมทั้งกอนตกลงตอ
อายุสัญญาเดิมดวย หนาที่เปดเผยขอเท็จ จริง ยุติลงขณะที่ทําสัญญาประกันภัยหรือตออายุสัญญา
เรียบรอย ตอจากนั้นแมวาคูสัญญาจะรูขอเท็จจริงอันใด ซึ่งแตกอนมิไดรูก็ไมจําตองเปด เผยแกผูรับ
ประกันภัย แตหากวาเปนระยะเวลาใดในระหวางที่เ จรจาทําความตกลงกันกอนที่จ ะไดทําสัญญา
เรียบรอยผูเอาประกันเกิดรูขอเท็จจริงใดๆขึ้นใหม ผูเอาประกันยังคงมีหนาที่เปดเผย แมวาจะไดสง
คําตอบเกี่ยวกับคําถามตางๆในคําขอเอาประกันชีวิตไปแลว72
(3) ผลของการไมเปดเผยขอความจริง
บทบัญญัติในมาตรา 865 นั้นวา ถาไดมีการปกปดหรือแถลงขอความเท็จ
ดังกลาวแลวสัญญาเปนโมฆียะ แมวาผูถูกเอาประกันชีวิตมิไดตายเพราะโรคที่ปกปดไวก็ตาม
แตเพียงแตการปกปดหรือแถลงขอความอันเปนเท็จนั้นเปนขอสําคัญถึงขนาดที่กลาวแลวก็ตาม เพียง
เทานี้ไมอาจทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะไป ยังตองปรากฏขอเท็จจริงวาการไมเปดเผยขอเท็จจริงหรือ
การแถลงความเท็จดังกลาวเปนเหตุใหผูรับประกันเชื่อถือและยอมรับประกันภัยหรือรับประกันดวย
จํานวนเบี้ยประกันที่ต่ําเกินควรจนทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ในขอนี้กฎหมายไมไดบัญญัติไวชัดเจนนัก
มีเพียงมาตรา 866 ที่บัญญัติวา “ถาผูรับประกันภัยมิไดรูขอความจริงดังกลาวมาในมาตรา 865 นั้นก็ดี
หรือรูวาขอเท็จจริงนั้นเปนเท็จก็ดี หรือควรจะรูไดเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดังพึงจะคาดหมาย
ไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอันสมบูรณ” ดังนั้นการปกปดหรือแถลงความเท็จ
การปกปดหรือแถลงความเท็จที่ไมทําใหผูรับประกันภัยหลงเชื่ออาจเปน
เพราะวาผูรับประกันภัยไมไดทําสัญญาโดยอาศัยคําบอกกลาวของผูเอาประกันภัย แตหากเปนการทํา
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สัญญาเพราะอาศัยการสืบสวนสอบสวนรายละเอียดดวยตนเองหรือผูแทนของตน หรืออาจเปนเพราะ
ผูรับประกันภัยรูถึงขอความจริงอยูแลว ดังบัญญัติไวในมาตรา 866 ก็ได การที่ผูรับประกันไดสืบสวน
รายละเอียดตางๆนั้น ไมแสดงเสมอไปวาผูรับประกันภัยไมเชื่อถือคําแถลงของผูเอาประกันภัยอยูดวย
ก็ไดในกรณีเชนนีจ้ ะถือวาสัญญาสมบูรณไมได สัญญายังคงเปนโมฆียะอยู เนื่องจากผูเอาประกันไมแจง
วาตนปวยและแมวาแพทยจะตรวจไมพบก็ตาม
สว นเรื่อ งว าตั วแทนรูถึ ง ข อความจริง หรื อไมอ ยา งไรนั้ น ตามหลัก แล ว
ตัวแทนรูความจริงมาอยางไรถือวาตัวการรูถึงความจริงนี้ดวยตนเองตัง้ แตตน เพราะตามปกติแลว
ผูเอาประกันและผูรับประกันจะไมไดทําการติดตอกันโดยตรงตั้งแตตนแตจะดําเนินการผานตัวแทน
ผูรับประกัน โดยอาศัยแบบฟอรมคําขอเอาประกัน (Proposal forms) ซึ่งไดรับมอบมาจาก
ผูรับประกันใหผูเอาประกันกรอกแลวจึงเสนอไปยังผูรับประกันภั ย พิจารณาวาจะรับประกันหรือไม
ถาหากขอความที่กรอกเสนอไปยังผูรับประกันไมตรงตามความจริงหรือไมมีการกรอกขอความและ
ตัวแทนผูรับประกันรูอยูแลว จะถือวาผูรับประกันทราบดวยหรือไมจะตองพิจารณาถึงอํานาจหนาที่
ของตัวแทน แตถาไมปรากฏขอเท็จจริงเปนอยางอื่นตัวแทนนั้นเปนบุคคลที่มีอํานาจรับทราบขอความ
ที่ผูเอาประกันเปดเผยดวย และมีหนาที่ถายทอดใหผูรับประกันทราบ
(4) หนาที่ใชความระมัดระวัง
นอกจากผูรับประกันจะไดรูขอความจริงโดยตรงแลว ในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 866 ยังถือวาเพียงแตผูรับประกันภัยควรจะรูขอความจริงได หากไดใชความ
ระมัดระวังอยางวิญูชนก็ไมทําใหสัญญาเปนโมฆียะ 73 ความระวังอยางวิญูชนนี้เขาใจวา ตองถือ
ตามความคิดและความเห็นของบุคคลทั่วๆไปในฐานะเชนเดียวกันกับผูรับประกัน คือ
ผูรับประกันทั่วๆไป ควรที่จะใชความระมัดระวังที่จะสืบสวนจนรูขอความจริงนั้นหรือไม74 เมื่อถือวา
ผูรับประกันตองใชความระมัดระวังอยางนี้แลว การที่ผูรับประกันภัยเคยทราบขอความจริงมากอนแต
ลืมขอความจริงนั้นขณะทําสัญญา อาจถือไดวาผูรับประกันภัยขาดความระมัดระวังอยางวิญูชนก็ได
ถาหากวาปกติวิสัยของผูร ับประกันทั่วๆไปจะไมลืมขอความจริงนั้น ดังนั้นจึงควรสังเกตวาทางฝาย
ผูเอาประกันภัยนั้น กฎหมายมิไดกําหนดหนาที่ใชความระมัดระวังในการแถลงขอความจริงแตอยางใด
ตองรูอยูแลวและปกปดหรือแถลงความเท็จ ไมกินความถึงผูเอาประกันภัยแถลงเท็จโดยปราศจาก
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ความระมัดระวัง แตทางผูรับประกันนั้นกลับมีหนาที่จะตองระวังในการฟงขอความที่ผูเอาประกันภัย
แถลงนั้น75
ผลของการบอกลางสัญญาประกันชีวิต ผูรับประกันภัยตองคืนคาไถถอน
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันหรือทายาทของผูนั้น ผูรับประกันภัยจึงไมตองจายเบี้ยประกัน
คืน กลาวคือ ถาการแถลงความเท็จเรื่องอายุนั้นกระทําฉอฉล คือตั้ง ใจหลอกลวงผูรับประกันให
หลงเชื่อวาอายุต่ํากวาเปนจริง เพราะหากผูรับประกันทราบอายุที่แทจริงจะเรียกเบีย้ ประกันสูงขึน้ หรือ
บอกปดไมทําสัญญา กรณีนี้เปนโมฆียะตามมาตรา 865 แตหากเปนกรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนโดย
สุจริต หรือเปนการปกปดก็ตาม แตไมถึงกับเปนเหตุใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือบอกปดไมทําสัญญา
เพียงแตเปนผลใหลดสิทธิในจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามสวนเทานั้นตามมาตรา 892 แตถาอายุจริง
ของผูเอาประกันเกินจํากัดอัตราการคาตามปกติ สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะทันทีแมวาผูเอาประกัน
จะแถลงดวยความสุจริตก็ตาม
คาไถถอนกรมธรรมนั้ นหมายถึ ง มู ล คา กรมธรรมขณะใดขณะหนึ่ง หรื อ
จํานวนเงินซึ่งผูรับประกันกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยวา เมื่อถึงเวลาที่ระบุไวกรมธรรมนั้นจะมี
ราคาเทาไร ตามปกติจ ะนอยกวาเบี้ยประกันที่สง ไปแลว มูล คาของกรมธรรมนี้เ พิ่ม มากขึ้นตาม
ระยะเวลาและเบี้ยประกันที่สงใชแลว
3.2.2 มาตรการกฎหมายเฉพาะกิจการประกันชีวิต
3.2.2.1 มาตรการตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
ธุรกิจประกันชีวิตเปนกิจการที่ไดมีความเกี่ยวของกับความมัน่ คงของมหาชน
และความเชื่อถือของประชาชน ดังนั้นการประกันชีวิตจึง เปนกิจการที่รัฐตองเขามาควบคุมอยาง
ใกลชิดเหมือนลักษณะกิจการธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและเครดิตฟองซิแอร ปจจุบันจึงมีการ
ตรากฎหมายคือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายเฉพาะ
ธุรกิจการประกันภัยเปนธุรกิจเฉพาะที่มีลักษณะไปทางสถาบันการเงินแตมี
หนาที่เพิ่มมากกวาสถาบันการเงิน กลาวคือมีลักษณะของการใหความคุมครอง ซึ่งยุงยากและมีปญหา
มากกวา นอกจากนั้นยังมีลักษณะของการออมเงินและการลงทุน ฉะนั้นการรักษาผลประโยชนและ
การคุมครองผูเอาประกันจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนเหตุใหรัฐตองเขามาควบคุมอยางใกลชิด โดยมี
วัตถุประสงคไมใหเกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจึงเปนผูกํากับดูแลการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยใหอยูในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริม
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และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ในประเทศไทยให ทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 แบงออกเปน 6 หมวด คือ
หมวด 1 บริษัท
หมวด 2 การควบคุมบริษัท
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิต
หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต
หมวด 6 บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติดังกลาวเขามาควบคุมเกี่ยวกับการจัดการใหบริษัทประกัน
ชีวิตมีความมั่นคงทางการเงิน เริ่มตั้งแตการขอใบอนุญาตประกอบการจนถึงเลิกกิจการ ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวาตลอดเวลาบริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงแข็งแรงและสามารถชดใชภาระผูกพันและหนี้สินทีม่ ตี อ
ผูเอาประกันชีวิต ผูรับประโยชนรวมทั้งเจาหนี้ตางๆอีกดวยดวย
(1) เงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพเกี่ยวของโดยตรงกับ พื้นฐานทาง
สุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิตดังนั้นจึงเปนขอมูลสําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความ
เสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหนึ่งคือ ขอมูลทางสุขภาพ
การรับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทกําหนดใหมีวิธีการรับประกันภั ย 2 แบบ
ดวยกัน คือ การรับประกันภัยโดยไมตรวจสุขภาพและการรับประกันภัยโดยตรวจสุขภาพ
กรณีจะเปนแบบการรับประกันใด จะตองพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับอายุ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ประวัติสุขภาพขอมูลของใบสมัคร และประเภทของตัวแทน
ผลการตรวจที่ถูก ตองสมบูร ณแสดงใหเ ห็นถึง ภาวะสุขภาพของผูขอเอา
ประกันที่แทจริงขณะนั้น รวมทั้งมีการแถลงถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญในอดีต จะชวยใหกระบวนการ
พิจารณารับประกันเกิดขึ้นไดอยางถูกตองรวดเร็ว เกิดความเปนธรรมตอผูขอเอาประกัน ซึ่งจะไมถูก
ปฏิเสธการจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง และกอใหเกิดความมั่นคงของกองทุนเบี้ย
ประกันที่เปนประโยชนของผูเอาประกันทุกคน
มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติในการเขารับบริการตรวจสุขภาพไดแก76
76

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด, ความสําคัญของการตรวจสุขภาพผูขอเอา
ประกันชีวิต, สืบคนเมื่อวันที2่ 0 ธันวาคม 2556, จาก http://www.krungthaiaxa.co.th/th/services_health_check.asp,.
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1) “โรงพยาบาลคูสัญญา” หมายถึง สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและไดรับการแตงตัง้ จากบริษัทฯ ใหเปนสถานพยาบาลตรวจสุขภาพผู
ขอเอาประกัน ซึ่งสามารถตรวจไดกับแพทยทุกทานที่ประจําอยู โรงพยาบาลคูสัญญา และสามารถใช
ใบสงตัวตรวจโดยที่ตัวแทน หรือลูกคาไมตองสํารองคาใชจาย
2) แพทยแตงตั้งตรวจสุขภาพ หมายถึง แพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และบริษัทฯ ใหการรับรอง ใหเปนแพทยผูทําการตรวจสุขภาพผูสมัครเอาประกันของบริษัท
3) เจาหนาที่เทคนิคการแพทย ผูทําการเก็บตัวอยางเลือดและน้ําลาย เพื่อ
ตรวจ Anti HIV หมายถึง แพทยหรือนักวิทยาศาสตรการแพทยที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท ใหทํา
การเก็บตัวอยางเลือดและน้ําลายเพื่อตรวจ Anti HIV และสามารถลงลายมือชื่อ ในหนังสือใหความ
ยินยอม ในสวนคํารับรองได
4) ใบสงตัวตรวจสุขภาพ หมายถึง เอกสารซึ่งออกโดยบริษัทฯ ใหแกผูขอเอา
ประกันหรือตัวแทนนําไปเสนอตอบุคคลากรของสถานพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพตาม
รายการที่ระบุไว โดยไมตองสํารองคาใชจายในการตรวจสุขภาพ
5) ใบรายงานการตรวจสุขภาพ หมายถึง เอกสารซึ่งแพทยจะเปนผูกรอก
รายละเอียดในเรื่องสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ ของผูขอเอาประกันชีวิต
(2) การชําระเบี้ยประกัน
ในปจจุบันการใหความคุมครองตามกรมธรรมจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการชําระเบี้ย
ประกันแลวดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเอาประกันจึงมีการเพิ่มการชําระเงินคาเบี้ยประกัน
หลายชองทาง ไดแก77
1) การชําระผานตัวแทน กลาวคือใหกับลูกคาทันที ที่รับชําระเงินคาเบี้ย
ประกันมาจากลูกคา และใบรับเงินชั่วคราวที่ออกใหกับลูกคา ณ วันนั้นจะตองเปนใบรับเงินชั่วคราวที่
ยังไมหมดอายุ
2) การชําระทางไปรษณีย
ชําระทางไปรษณียโดยแนบ"ใบแจงการชําระเบี้ยประกันภัย แลวสง ไปยัง
บริษัทฯ พรอมเงินคาเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชําระไดตามวิธีตอไปนี้คือ
ก.ชําระเปนเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจาย “บริษัทประกันชีวิต “โดยขีดครอม
และขีดฆา “หรือผูถือ“

77

บริษัท กรุ ง ไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด , วิธี ก ารชําระเบี้ยประกัน สืบ ค นเมื่อวัน ที่
10 กันยายน 2556 จาก http://www.krungthai-axa.co.th/th/services_payment.asp.
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ข.ชํา ระเป นธนาณัติร ะบุชื่อผู รับ ในนาม “บริษัท ประกั นชีวิต ”ชําระเป น
แคชเชียรเช็ค
3) การชําระผานเคานเตอรของธนาคารตางๆทุก สาขาทั่วประเทศ โดยรับ
ชําระเปนชําระเปนเงินสด ไดทั้งกรณีเบี้ยปแรก และปตออายุ หรือ ชําระเปนเช็คไดทั้งเบี้ยปแรกและป
ตออายุ หรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็คสั่งจาย “บริษัท ประกันชีวิต "โดยขีดครอมและขีดฆา "หรือผู
ถือ"
4) การชํ าระโดยหั ก บั ญ ชี อัต โนมั ติผ านบัญ ชี เ งิ นฝากธนาคารหรือ บั ต ร
เอทีเอ็มโดยหักบัญชีอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันไดทุก
สาขาทั่วประเทศโดยรับชําระ ทุกประเภททั้ง รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายป ทั้งนี้
จะตองกรอกแบบฟอรมขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อใหธนาคารตรวจสอบความถูกตองของเลขที่
บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจาของบัญชีทุกครั้ง สามารถขอแบบฟอรม การหักบัญ ชีธนาคารไดที่
สํานักงานใหญ สาขา หรือสํานักงานตัวแทนทุกแหง
5) การชําระผานบัตรเครดิตโดยกรอกรายละเอียดใน"หนังสือยินยอมใหเรียก
เก็บเงินชําระคาเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต" สามารถชําระบัตรเครดิตแทนกันไดเฉพาะ พอ แม ลูก
หรือ สามี-ภรรยา เทานั้น โดยตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตใหชัดเจนและครบถวน และแนบสําเนา
บัตรเครดิตหรือสําเนาบัตรประชาชนสงหนังสือยินยอมฯที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยครบถวน
โดยอํานาจแหง มาตรา 38 แหงพระราชบัญ ญัติป ระกันชีวิต พ.ศ. 2535
กําหนดใหในการชําระเงินนั้นจะมีใบรับเงินชั่วคราวเปนเอกสารที่ผูรับประกันออกใหแกผูเอาประกัน
เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกพรอมกับคําขอเอาประกัน การชําระเบี้ยประกันนั้นมีผลถูกตอง
สมบูร ณตอเมื่อตัวแทนประกันชีวิตนั้นไดรับ มอบอํานาจจากบริษัท ผูรับ ประกันใหรับ เบี้ยไดตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 61 และ ตัวแทนประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทจะตองออก
เอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินในนามบริษัท78
โดยรูปแบบและรายละเอียดของเอกสารที่แสดงถึงการรับเบี้ยประกันเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน คณะกรรมการ เรื่อง กําหนด
แบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต
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พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 71/1, บัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตอง
แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับ
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุก
ครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท”
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พ.ศ. 2553 ขอ 3 ใบรับเงินชั่วคราวที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองลงลายมือชื่อผูรับเงินและ
ใหมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) คําบอกชื่อวาเปนใบรับเงินชั่วคราว
(2) ชื่อและที่ตั้งของบริษัท
(3) เลขที่ใบรับเงินชั่วคราว
(4) วัน เดือน ป ที่ออกใบรับเงินชั่วคราว
(5) ชื่อผูเอาประกันหรือผูขอเอาประกันภัย
(6) ชื่อตัวแทนหรือผูมอบอํานาจจากบริษัทใหรับเงินเบี้ยประกันภัย
(7)จํานวนเงินเบี้ยประกันภัย
หลั ง จากนั้ นบริษั ท ประกั นชี วิต จะออกหลั ก ฐานเปน ใบเสร็ จ รั บ เงิ นเบี้ ย
ประกันภัยตองออกโดยบริษัทเทานั้น นายหนาไมสามารถออกเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกผูเอา
ประกันไดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน คณะกรรมการ
เรื่อง กําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ขอ 2 ไดกําหนดวา “ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอา
ประกันภัย ตองลงลายมือชื่อผูรับเงินและใหมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้”
(1) คําบอกชื่อวาเปนใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย
(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
(3) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
(4) เลขที่ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกัน
(5) วัน เดือน ป ที่ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกัน
(6) ชื่อผูเอาประกันหรือผูขอเอาประกัน
(7) ชื่อตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากบริษัทใหรับเงินเบี้ยประกันภัย
(8) เลขที่ของกรมธรรมประกันภัย
(9) จํานวนเบี้ยประกันภัยและงวดที่ชําระ ปที่ของกรมธรรมประกันภัยและ
ระยะเวลาเอาประกันภัย
(3) การกํากับดูแลบุคลากรการประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิตคือบุคคลที่มีความสําคัญมาก
โดยตัวแทนประกันชีวิต คือ ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหเขาทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต
กับบริษัทประกันชีวิต สวนนายหนาประกันชีวิต คือ ผูซึ่งชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโดยหวังบําเหน็จเนื่องจากการนั้น สวนความแตกตางระหวางนายหนา
ประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิต คือ ตัวแทนประกันชีวิตจะตองสังกัดของบริษัทประกันชีวิตและ
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อาจมากกวาหนึ่งบริษัทไดถาหากไดรับความยินยอมจากบริษัทแรก สวนนายหนาประกันชีวิต เปน
เพียงคนกลางอิสระไมตองสังกัดบริษัทประกันชีวิตใดทําหนาที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคามากที่สุดจึงหาลูกคาใหกับบริษัทใดก็ได
เนื่ องจากตั วแทนประกั นชี วิต เป นบุ คคลที่ มีบ ทบาทสํา คัญ มากในธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตผูสูงอายุ โดยเขามาเปนคนกลางที่คอยใหคําแนะนําใหความรูเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต
แกบุคคลภายนอกที่จะเขามาทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่งบุคคลภายนอกสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับ
สัญญาประกันชีวิต ทั้งยังเปนบุคคลที่คอยติดตอหาบุคคลเขามาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษทั ประกัน
ชีวิต ดวยเหตุดังกลาวจึงตองมีก ารออกกฎหมายในการกํากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต และกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทําหนาที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถ
และมีความซื่อสัตยสุจริตมาเพื่อทําใหธุรกิจการประกันชีวิตเจริญเติบโตอยางยิ่ง
1) มาตรฐานความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผูที่จ ะเปนตัวแทนประกันชีวิตนั้นจะตองมีความรูของตัวแทนประกันชีวิต
โดยไดรับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือ
สอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
จากคุณสมบัติขอ 8 ดั ง กลาวได มีป ระกาศนายทะเบียน เรื่อ งผูที่ไดรั บ
การศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษา ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองสอบความรูเกี่ยวกับ
การประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยระบุไววาบุคคลที่สามารถยกเวนไมตองทําการ
ทดสอบที่สามารถยกเวนไมตองสอบไดแก
ก.สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ชั้ น ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท า จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยไดศึกษาวิชาการประกันชีวิตมาไมนอยกวา 6
หนวยกิจ
ข. ไดรับ ประกาศนียบัตรวิช าการประกันชี วิตตั้ง แตร ะดับ ตนขึ้นไป จาก
สถาบันประกันภัยไทย หรือสถาบันประกันภัยตางประเทศ
ค. ไดรับวุฒิบัตรการอบรมประกันชีวิตตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน จากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีประกาศนายทะเบียน เชน กําหนดหลักสูตรการอบรมและ
วิธีการอบรมความรูพรอมทั้งทําการสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตฉบับลง
วันที่ 29 มีนาคม 2546 ซึ่งประกาศฉบับนี้กําหนดใหผูที่ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตตองผาน
การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต ทั้งการสอบความรู ความเขาใจตามหลักสูตรที่กําหนดไว ซึ่ง
การดําเนินการในสวนนี้กรมการประกันภัยไดมอบใหส ถาบันประกันภัยไทยเปนผูดําเนินการจัดการ
ฝกอบรมพรอมทั้งสอบวัดความรูผูเขาอบรม ในการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดมีการออก
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ประกาศ เรื่องการกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตฉบับลงวันที่ 20
มีนาคม 2546 ซึ่งมีการสอบความรูใน 4 วิชา คือ วิชาจรรยาบรรณประกันภัยและศีลธรรมของตัวแทน
ประกันชีวิต วิชาหลัก การประกันชีวิต วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 วิชาประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย โดยจะตองสอบผานทุกวิชาตามที่กําหนดเอาไวตาม
ประกาศนายทะเบียน ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 ขางตน โดยประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแต 1
เมษายน 2546 เปนตนไป79
2) การพิจารณาออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันภัย
บุคคลที่จะกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตตอง
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยตองขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามแบบที่น ายทะเบียน
กําหนด โดยใบอนุญาตเปนตัวแทนจะตองระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด80
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตนั้น ผูที่ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตพรอม
ทั้ง หนัง สือแสดงความตองการของบริษัทตอนายทะเบียน ซึ่ง เมื่อนายทะเบียนไดพิจ ารณาคําขอ
ดังกลาวจนเปนที่พอใจแลว จึงออกใบอนุญาตใหกับตัวแทนประกันชีวิต โดยที่คําขอใบอนุญาตและ
หนังสือแสดงความตองการของบริษัท ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
สวนการขอรับใบอนุญาตและหนังสือแสดงความตองการของบริษัท โดย
นายทะเบียนไดออกประกาศเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดแบบเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต ฉบับลงวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งกําหนดแบบใบขอรับ ใบอนุญาต ใหมีการระบุรายละเอียดของผูรับ
ใบอนุญาต ไดแก ชื่อ สกุล วันเดือนปเ กิด สถานที่อยู วุฒิการศึก ษา บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด
คํารับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติ ระบุรหัสประจําตัวประชาชน 81
79

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), “คูมือหลักสูตรการ
อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต”
80
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 68, บัญญัติวา “หามมิใหผูใดกระทําการ
เปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ นายหนาประกันชีวิต เวนแตจะไดรับใบอนุญ าตจากนายทะเบียนคํา
ขอรับใบอนุญ าตและใบอนุญาต ใหเ ปนไปตามแบบที่นายทะเบียน กําหนดใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทใด”
81
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 69, บัญญัติวา “ผูขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(3) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
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นอกจากนี้ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยัง ต อ งเป นบุ ค คลที่ บ รรลุ นิติ ภ าวะแล ว มี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย ไมเปนคนวิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือบุคคลลมละลาย ไมเคย
ตองโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
กอนวัน ขอรับ ใบอนุญาต และไมเ ปนนายหนาประกันชีวิตหรือถูก เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนหรือ
นายหนาประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปกอนวันขอรับใบอนุญาต
3) การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต
การเปนตัวแทนประกันชีวิตนั้นนอกจากจะตองปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เปนสําคัญแลวยังตองเปนไปตาม จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและ
นายหนาประกันชีวิตดวย กลาวคือ ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอผูเอาประกัน บริษัท และเพื่อนรวม
อาชีพ และรักษาความลับของผูเอาประกัน บริษัทตอบุคคลภายนอก และยังมีหนาที่สําคัญดังตอไปนี้
ก.ตั วแทนประกัน ชีวิต ใหข อมูล ผลิ ตภัณ ฑป ระกัน ภัยของบริษัท แกผู เ อา
ประกันอยางถูกตองครบถอวนไมบิดเบือนโดยชี้แจงใหผูเอาประกันทราบถึง สิทธิ และหนาที่เพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูเอาประกัน โดยเฉพาะในสวนซึ่งเปนสาระสําคัญโดยในการปฏิบัติหนาที่นั้น ตัวแทน
ประกันชีวิตตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงซึ่งควรบอกใหแจง ในกรณีทตี่ วั แทน
ประกันชีวิตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไมเปนเหตุใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกัน ผูรับประโยชน
ตามกรมธรรม หรือ บุคคลที่เ กี่ยวของ 82 รวมทั้ ง ไม เ สนอแนะใหผูข อเอาประกั น ทํ าประกั น เกิ น
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันหรือนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กรมธรรมระบุไว

(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป กอนวันขอรับใบอนุญาต
(5) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(6) ไมเปนนายหนาประกันชีวิต
(7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาต เปนนายหนาประกัน
ชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอรั บใบอนุญาต
(8) ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่ นายทะเบียนประกาศกําหนด
หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตาม หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด”
82
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 70/2 บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่หรือ
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริง ซึ่ง ควรบอกใหแจง และตองปฏิบัติตามหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข. ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่
มีการชักชวนบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิต และใบมอบอํานาจใหรับเบี้ยประกัน
ค. การรับเบี้ยประกันในนามตัวแทนประกันชีวิตตองไดรับมอบอํานาจจาก
บริษัทประกันชีวิตและตองออกเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่รับเบี้ยประกันในนามบริษัท83
4) การเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
นายทะเบียนมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
หากปรากฏวาตัวแทนประกันชีวิตกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก.กระทําการอันฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
ข.ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 69หรือ
72 แลวแตกรณี
ค.ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมหรือประชาชน
(4) การกํากับดูแลวิธีการออกและการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต
1) การกํากับวิธีการออกกรมธรรมประกันชีวิต
กรมธรรมคือ หลักฐานที่แสดงถึงสาระสําคัญของขอตกลงในสัญญาประกัน
ชีวิตและเงื่อนไขแหงการคุมครองของสัญญาประกันภัยโดยมีนายทะเบียนเปนผูใหความเห็นชอบกอน
นํากรมธรรมออกใช
กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ
และขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย
ดวย

ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไมป ฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ไมเ ปนเหตุใหเ สื่อมสิท ธิของผู เ อา
ประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ”
83
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 71,บัญญัติวา “”ตัวแทนประกันชีวิตอาจ
ทําสัญญาประกันชีวิตในนาม ของบริษัทไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท
ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับ
เงิน อาจรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหทํา ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียน กําหนดก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิ
ของบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่มิไดทํา ตามแบบที่กําหนดนั้น”
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บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ประกอบกับ
มาตรา29 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา81 ลักษณะของกรมธรรมมีลักษณะดังนี้
ก. กรมธรรมตองมีเนื้อความตรงกับสัญญา
ข. กรมธรรมตองมีรายการตามที่กฎหมายกําหนด
ค. ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันภัยแลว (รวมทั้งเอกสาร
ประกอบหรือเอกสารแนบทายดวย)
ง. เป นเอกสารที่ก ฎหมายบัง คั บ ใหผู รับ ประกั นภัย ตอ งส ง มอบแกผู เ อา
ประกันภัย
นอกจากนั้นกรมธรรมประกันภัยโดยปกติจะประกอบดวยสาระสําคัญอยาง
นอย 4 ประการ คือ
ก. ขอความสําคัญของสัญญา เพื่อระบุสาระสําคัญที่คูสัญญาพึงปฏิบัติและ
ขอผูกพันที่มีตอกัน
ข.เงื่อนไขการรับประกัน คือขอกําหนดเพื่อใหผูเอาประกันปฏิบัติตาม เพื่อ
ความสมบูรณแหงสัญญาและมีผลบังคับ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
ค. ตารางกรมธรรม หมายถึง รายละเอียดของบริษัทรับประกันและสิ่งที่เอา
ประกัน ระยะเวลาเอาประกัน อัตราดอกเบี้ย
ง. ขอยกเวน หมายถึง ขอกําหนดที่บริษัทรับประกันไมใหความคุม ครองแก
ทรัพยสินบางประเภท หรือเหตุการณบางอยาง
รูป แบบของเอกสารประกอบการเสนอขายของบริษั ท ใหมี ร ายละเอีย ด
เพียงพอเกี่ยวกับความคุมครอง และการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย รายละเอียด
ของขอยกเวน ระยะเวลาเอาประกัน จํานวนเบี้ยประกัน งวดการชําระเบี้ยประกันภัย ชื่อที่อยูที่ติดตอ
ไดของบริษัท นอกจากนั้นยังกําหนดมาตรฐานกระบวนการเสนอขายเพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลที่
ถูกตอง เพื่อประกอบการตัดสินใจทําประกันภัย ซึ่งทางคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ)ไดกําหนดกรอบวิธีการ ขั้นตอนที่เกี่ยวกับวิธีการเสนอขาย การใหคําแนะนําซึ่ง
จะตองสอบถามขอมูลเบื้องตนเพื่อวิเคราะหความตองการและวัตถุประสงคของผูเอาประกัน เสนอ
รูปแบบกรมธรรมที่เหมาะสม การจายเงิน ขอยกเวน และเงื่อนไขสําคัญตางๆ
2) การกํากับวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต
การเสนอขายผลิต ภัณฑป ระกั น ภัยนั้นจะตองเปนตั วแทนหรือนายหน า
ประกันภัยที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือพนักงานที่กระทําการแทนในนามบริษัทเทานั้น แตก็มีขอ
หามมิใหบริษัทประกันกระทําการดังตอไปนี้
(1) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
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(2) ลดทุนโดยมิ ไดรั บ อนุ ญ าตเปน หนัง สือจากนายทะเบี ยนโดย ความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
(3) ฝากเงินไวที่อื่นนอกจากที่ธนาคาร บริษัท เงินทุนหรือบริษัท เงินทุน
หลักทรัพย
(4) เก็บเงินสดไวที่อื่นนอกจากเก็บไวที่สํานักงานของบริษัท
(5) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน
หรือลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับ หรือเนื่องจากธุรกิจหรือการกระทํา
ใด ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอื่นที่พึงจายตามปกติ
(6) จา ยเงิ นหรื อทรั พยสิ นอื่น ใดใหแก ตัวแทนประกั นชีวิ ตหรื อนายหน า
ประกันชีวิต นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ
(7) จายเงินหรือทรัพยสินอื่ นใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคา นายหนา
หรือคาตอบแทนสําหรับงานที่จะทําใหแกบริษัท
(8) จายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่ง มิใช
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของบริษัท
(9) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต
(ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช เพื่อสวัสดิการ
ของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร
(ข) เพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ตามมาตรา 28
(ค) เปนอสังหาริม ทรัพยที่บ ริษัท ไดมาจากการรับชําระหนี้ห รือ จากการ
บังคับจํานอง
การซื้ อ หรื อ มี ไ ว ซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ต าม (ก) หรื อ (ข) หรื อ การได
อสังหาริมทรัพยมาจากการรับชําระหนี้ตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จากนายทะเบียน ใน
การอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดว ย ก็ได
(10) ใหป ระโยชนเ ปนพิเ ศษแกผูเ อาประกันภัยหรือผูรับ ประโยชน ตาม
กรมธรรมประกันภัยนอกเหนือไป จากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
(11) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวน ที่ตอง
ชําระ
(12) ตั้ง หรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหนา
ประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงินเปนผูรับ ชําระเบี้ยประกันภัย

104
(13) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือชื่อของกรรมการ ผูมีอํานาจ
ผูกพันบริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือ ชื่อของผูจัดการ
สาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
ไมไดประทับตรา ของบริษัทนั้นดวย ถามี
(14) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกินความจริง เกี่ยวกับบริษัทหรือ ธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัท
(15) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ไป
ชักชวนชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งนี้ เวนแตเปนการกระทําของ
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่ง กระทําการในนามบริษัท หรือ
(16) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคา ร วมกัน
สูงกวาที่นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการ หรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการ ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน”
ก. หามมิใหบริษัทประกันภัยจายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยเหลือบุคคลที่
ชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิตซึ่งมิใชตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต
ข. หามมิใหตั้งแตงหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของ
บริษัทชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งนี้ เวนแตจะเปนการ
กระทําของกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทกระทําการในนามบริษัท
ค.การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย อัตราคาเวนคืน
ตามกรมธรรมประกันภัย อัตรามูลคาการใชเงินสําเร็จตามกรมธรรมประกันภัย และอัตราการขยาย
ระยะเวลาใชเงินตามกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไขในการจายเงิน
(5) หนวยงานที่ควบคุมกํากับดูแลการประกันชีวิต
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลของรัฐ คือสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เปนหนวยงานสําคัญในการกํากับดูแลผูประกอบ
กิจการประกันชีวิต ประกอบกับกิจการประกันภัยที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว รูปแบบการประกันชีวิต
รวมทั้ง มีเ งิ นหมุนเวียนจํานวนมากหลายหมื่นล านในแตล ะป ผูเ อาประกันก็ เ พิ่ม จํานวนมากขึ้ น
ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกรรมทางการเงินชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศรวมทั้งกระทบตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค องคกรกํากับ ดูแลการประกอบกิจการ
ประกันชีวิตจึงตองมีความคลองตัว และทันตอการพัฒนาทางธุรกิจ รวมทั้งมีอิสระในการดําเนินงาน
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2550 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยมีผลบังคับใชในวัน
ถัดไปนั บจากประกาศ ตามกฎหมายดัง กลาวสง ผลใหก รมการประกันภัยไดเ ปลี่ยนสถานะมาเปน
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องคการมหาชนอิส ระ โดยชื่อวา “สํานัก งานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ)”นั้นเอง โดยอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
แมวามิใชคูสัญญาประกันภัยโดยตรง แตเขามาเกี่ยวของในฐานะผูควบคุมการประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมาย มีหนาที่ในการดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัย รวมทั้งสงเสริมการ
พัฒนากิจการประกันชีวิตใหเจริญกาวหนามั่นคง และเปนประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยการควบคุมและกําหนดมาตรการรวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต ทําการตรวจสอบทรัพยสินดําเนินการ สินทรัพย
เงินสํารอง และคาใชจายของบริษัท เพื่อสรางความมั่นคงทางฐานะการเงิน และเพื่อใหการดําเนินงาน
ของบริษัทอยูในขอบเขตของกฎหมาย แนวทางที่กําหนด รวมทั้งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล84
3.2.2.2 มาตรการกฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
ปจจุบันการควบคุมธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2535 ไดเปลี่ยนแปลงเปนการกํากับโดยผลของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550และเมื่อโลกแหงการสื่อสารเริ่มเปดกวางขึ้น ชองทางการเสนอ
ขายมีมากขึ้นกวาการเสนอขายผานตัวแทน นายหนาประกันภัยและธนาคาร เชน การเสนอขายทาง
ไปรษณีย โดยเฉพาะซึ่งไดรับความนิยมมากในปจจุบันเนื่องจากสะดวกแกผูเอาประกัน การเสนอขาย
ทางโทรศัพท (Telemarketing) การซื้อประกันภัยในลักษณะนี้บริษัทประกันชีวิตมักจะโฆษณาจุดเดน
ของผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับกรไมตองคําถามสุขภาพและไมตองตรวจสุขภาพ
ผานสื่อโฆษณาตางๆ ไมวาจะเปนการโฆษณาผาน ทีวี หรือลงประกาศตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งสื่อ
ออนไลน โดยเฉพาะการซื้อประกันของผูสูงอายุแบบไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการซื้อประกันประเภทนี้จะไมมีการขายผลิตภัณฑผานตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป
แตจ ะใหผู ที่ส นใจโทรศัพ ทไ ปตามเบอร โ ทรที่ โ ฆษณาประชาสัม พัน ธเ อาไว ซึ่ง มีลั ก ษณะเหมือ น
ศูนยกลางรับเรื่องไว จากนั้นทางบริษัทประกันภัยก็จะของรายละเอียดเชน ชื่อของผูที่ติดตอไป พรอม
เบอรโทร รวมทั้งวันเวลาที่สะดวกรับโทรศัพท และใหพนักงานของบริษัทติดตอกลับมาตามวันเวลาที่
แจงไวโดยในเบื้องตนเจาหนาที่จะแจงชื่อพรอมทั้งเลขประจําตัวตัวแทนประกันชีวิตใหทราบกอน
จากนั้นจึงเริ่มใหรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม โดยคํานวณเบี้ยประกันตามอายุของผูท เี่ รา
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เอาประกัน และรายละเอียดตางๆเชน ชื่อที่อยูติดตอ หรือตําแหนงหนาที่การงานของผูเอาประกัน ผู
ถูกเอาประกัน และผูรับประโยชน ซึ่งไมมีคําถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรืออาการเจ็บปวยใดๆทั้งสิ้น
หลังจากนั้นจึงแจงชองทางชําระเงินพรอมเลขรหัสที่จะนําไปอางอิงในการ
ชําระเงินไดแก ผานบัตร ATM หรือหักบัญชีผานบัตรเครดิต รวมทั้งเคาทเตอรเซอรวิส ตางๆ หลังจาก
ที่บริษัทประกันไดรับชําระเงินแลวเจาหนาที่จะดําเนินการติดตอกลับมาอีกครั้ง โดยเจาหนาที่จะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูเ อาประกัน ผูถูก เอาประกัน ผูชําระเงิน ผูรับผลประโยชน เบี้ ยประกัน
ระยะเวลาในการเอาประกัน เลขกรมธรรม โดยหากผูเอาประกันยืนยันขอความตางๆก็ใหตอบวา “ตก
ลง” หลังจากนั้นจึงจัดสงเอกสารเกี่ยวกับใบคําขอเอาประกันชีวิต และกรมธรรมประกันชีวิตมายังผู
ชําระเบี้ยประกัน โดยใหผูเอาประกันกรอกรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิตพรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนและจัดสงกลับไปยังบริษัทผูเอาประกัน
โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ) ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผาน
ทางโทรศัพท พ.ศ. 255285 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1) เงื่อนไขของการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท
(1) กรมธรรมประกันภัยที่จ ะเสนอขายตองไดรับ ความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น
(2) ผู เ สนอขายกรมธรรมป ระกั นภั ยจะตอ งเป นตั วแทนประกั นชี วิ ต
นายหนาขายประกันชีวิต ที่ไดรัยอนุญาตจากบริษัทใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น ในการนี้
บริษัทจะตองแจงชื่อของตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ใหสํานักงานทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท
(3) การเสนอขายใหกระทําไดวันจันทร-วันเสาร ระหวางเวลา 08.30-19.00
น. เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผู
มุงหวังที่ไดรับการนัดหมาย
(4) หามเสนอขายกับ ผู มุง หวัง ที่ ป ฏิเ สธการรับ การเสนอขายกรมธรรม
ประกันชีวิตมาแลวหรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวาเปนผูไมประสงคไดรับการติดตอ เวน
แตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนัยแตวันที่บริษัทไดรับรายชื่อ
จากสํานักงานแลวแตกรณี
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เพื่อประโยชนในการนี้บริษัท ตองดําเนินการใหตัวแทนประกันชีวิต แจง
รายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการขายใหบริษัททราบทันที และบริษัทตองจัดทําบัญชีดังกลาว
ไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน
2) วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ดังนี้
(1) เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน
ชีวิต จะตองชี้แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเลขที่ใบอนุญ าต ชื่อบริษัท ประกันชีวิตที่กําลัง เสนอขาย
หลังจากนั้นตองแจงทันทีวาตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใช
คําวาฝากหรือฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย
(2) หากผูมุง หวัง ไมป ระสงคจ ะทําประกันชีวิต ไมตองการรับการติดตอ
ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองยุติการสนทนา แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมา
ซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล
เกี่ยวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงยุติการสนทนาได
(3) เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนากอน หากไดรับอนุญาตให
บันทึก เสียงสนทนาหลัง จากนั้นเปนตนไปจนกระทั่ง สิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บ หลัก ฐานการ
บันทึกเสียงนั้นเปนระยะเวลาเทากับสัญญาของกรมธรรมประกันชีวิตนั้น หากไมไดรับอนุญาต หาม
ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต บันทึกเสียงสนทนาใดๆทั้งสิ้น
(4) ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ตองแนะนํา
ใหผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันชีวิต
(Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตที่เสนอขาย ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต จะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ก. ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท
ข. สรุ ป ผลประโยชน ต ามกรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต และข อ ยกเว น ความ
คุมครอง
ค. จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเ อาประกันภัยจะต องชําระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือฝากเงินแทนการ
ชําระเบี้ยประกันภัย
ง. แจงวิธีการชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผู
มุงหวังกําหนด
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จ. แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดย
ระบุวาการใชสิทธินี้ใหใชสิทธิไดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย
โดยมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน
ฉ.เมื่อมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลของบุคคลนั้น
(5) เมื่อมีผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะตอง
แจงใหผูมุงหวังทราบระยะเวลา ซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันชีวิตจากบริษัท หรือไดรับการ
ติดตอจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต
(7) ภายใน 7 วันนับ แตวันที่บ ริษัท สง กรมธรรมป ระกันภัยใหแกผูเ อา
ประกันภัย บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อ
ไดรับอนุญาตใหสนทนา จะตองอนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกการสนทนา โดยตองบันทึกตั้งแตไดรับ
อนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวเปนระยะเวลาเทากับ
ระยะเวลาของสัญญาประกันชีวิตนั้น ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังนี้
ก ชื่อและนามสกุลของผูทําการติดตอ
ข สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันชีวิต แลวหรือไม
ค ให ส อบถามผู มุ ง หวั ง ว า มี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข ความคุ ม ครอง
ขอยกเวนใดๆหรือไม หากจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย
ง หากผูมุง หวัง ไมมีขอสงสัย ใหส อบถามวา ผูมุง หวังยัง คงยืนยันที่จ ะทํา
ประกัน ชีวิ ตหรือ ไม หากยัง คงยืน ยัน ในการทํ าประกั นชี วิต ให แจ ง สิ ท ธิ ก ารขอยกเลิก กรมธรรม
ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันชีวิต
จากบริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย หากผูมุงหวัง
จะยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันชีวิตเต็มจํานวน โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
สําหรับการคืนเบี้ยประกันชีวิตใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับ
การแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย

บทที่ 4
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ
สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ
ปญ หาเกี่ย วกับ การทํ าสัญ ญาประกันชี วิตทางโทรศัพ ทที่มีเ งื่อนไขไม ตองตรวจ
สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิต ถือเปนเรื่องที่ละเอียดและมีความ
ซับซอน และธุรกิจประกันชีวิตซึ่งรับเอาความเสี่ยงภัยในชีวิตของบุคคลโดยอาศัยเอาความทรงชีพหรือ
ความมรณะของบุคคลเปนเกณฑในการใชเ งิน โดยผูเ อาประกันก็มีห นาที่ในการชําระเบี้ยประกัน
รูปแบบของการประกันชีวิตใหมๆเพื่อจูงใจใหผูสูงวัยเขาซื้อประกันชีวิต โดยใหสิทธิพิเศษตางๆมากขึ้น
เปนเหตุใหกฎหมายที่บังคับใชอยูไมสามารถใหความคุม ครองแกผูเอาประกันไดอยางเหมาะสม ผู
ศึกษาจึงไดวิเคราะหส ภาพปญหาและอุป สรรคตางๆที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชก ฎหมายที่เกี่ยวกับ
ปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบ
คําถามสุขภาพเพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไปนี้ ดังนี้
4.1 ปญหาผูมีสวนไดเสียขณะทําสัญญา
การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผู
ที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดนั้นตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา
มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสี ยในเหตุที่ประกันภัยไวตาม
กฎหมาย คําวา “สวนไดเสีย” คือ สวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย (Insurable) หมายถึงการที่บุคคลใด
จะตองสูญเสียหรือไดรับความเสียหายถามีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะไดรับประโยชนใน
กรณีที่ไมมีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หลักสวนไดเสีย ถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการ
ประกันภัย ดัง ที่บัญญัติไวใน ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญ ญา
ประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิได มีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพั น
คูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”
จากการศึกษาบุคคลบทบัญญัติของกฎหมายและคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสีย ไดแก คู
สมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1461 บุพการีและผูสืบสันดาน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1563 -1564 ญาติถือวามีสวนไดเสียในอันที่จะเอาประกันชีวิตได
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เพียงใดตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1366/2509 ซึ่งมีขอเท็จจริงไดความวา “โจทกจัดใหนายโองประกัน
ชีวิต โดยโจทกเปนผูเสียเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชน ศาลจึงถือวาโจทกเปนผูเอาประกัน และ
เมื่อไดความวาโจทกไมมีความสัมพันธกับนายโองในทางญาติแตอยางใด ตองถือวาโจทกไมมีสวนได
เสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นสัญญาประกันภัยยอมไมผูกพันคูสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 863” สวนบุคคลสุดทายที่มีสวนไดเ สียคือ ผูมีความสัม พันธกันในทางธุรกิจ เชน
เจาหนี้กับลูกหนี้ นายจางลูกจาง
จากการศึกษาวิธกี ารทําประกันชีวิตผานทางโทรศัพทนั้นซึ่งมุงเสนอขายผูสูงอายุ ผานสือ่
โฆษณาตางๆนั้น กลุมลูกคาสําคัญ คือ กลุมบุตรหลานซื้อใหกับพอแม ดังนั้น ผูชําระเบี้ยประกันและ
ตกลงทําสัญญาประกันชีวิตสวนใหญจึงเปนบุตรหลาน ของผูสูงวัย เปนผูชําระเบี้ยประกัน โดยเอา
ประกันชีวิตแกใหบิดามารดา ดังนั้นบุคคลบิดามารดา จึงเปนบุคคลผูที่การใชเงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865
แตเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตนั้นไมมีก ารบัง คับใหตองทําเปนหนังสือ มีเพียงตองมีหลักฐานเปน
หนังสือเทานั้น ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทจึงเกิดขึ้นตั้งแตตกลงกันดวยวาจาทางโทรศัพท
แลวโดยที่มีการทําหลักฐานเปนหนังสือในภายหลัง วิธีการซื้อประกันประกันชีวิตในรูปแบบดังกลาวผู
รับประกัน ในกรณีที่ซื้อประกันชีวิตใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชตนเอง บริษัทประกันชีวิตจะเพียงแตสอบถาม
ความสัมพันธ ระหวางผูเอาประกันผูชําระเบี้ยประกันซึ่งโทรมาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิตเปนผูใหขอมูลตางๆในสัญญา ผูเอาประกันตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักผูมีสวน
ไดเสียแลว ในการทําสัญญาประกันยากที่บริษัทผูรับประกันจะตรวจสอบไดวา ผูที่โ ทรมาทําสัญญา
และชําระเบี้ยประกันนั้น เปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตหรือไมในเวลาที่สัญญา
ประกันชีวิตเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแลวโดยที่บริษัทผูรับประกันมิไดพิจารณาหรือ
ตรวจสอบในเรื่องของผูมีสวนไดเสียนั้น สัญญาที่เกิดขึ้นนั้น ผูรับประกันจะสามารถยกเอาเหตุของการ
เปน ผูไม มีสว นได เ สีย แลว ถือว าไม ผู ก พั นตนเองไดห รือไมนั้น ผูศึ ก ษาเห็น วากรณีนี้ เ ปน เรื่อ งที่ ผู
รับประกันกําหนดเงื่อนไขและวิธีการรับประกันขึ้นเอง การที่ผูรับประกันซึ่งทราบขอเท็จจริงเกี่ยว
กฎหมายประกันชีวิตดีอยูแลว มิไดกําหนดวิธีการสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผูเอาประกันในเรื่อง
เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียใหรัดกุม กอนที่สัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึ้น การที่สัญ ญาประกันชีวิตไม
ผูกพันคูสัญญา ก็เปนผลมาจากวิธีการของผูรับประกันนั้นเอง
การที่บุคคลอื่น นอกจากผูสืบสันดานเอาประกันชีวิตใหบิดามารดา แมวาจะเปนผูไดเสีย
ก็ตาม เอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นเปนกรณีที่บุคคลที่สามดําเนินการติดตอจัดการ ใหเขาทําสัญญา
ประกันชีวิต รวมทั้งมีการชําระคาเบี้ยประกันในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย ในกรณีเชนนี้ หาก
ขอเท็จจริงไดความวาเพียงแตชวยเหลือจัดการและจายคาเบี้ยประกันชีวิตให โดยตนเองมิไดเปนผูรับ
ผลประโยชนหรือผูรับโอนประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตนั้นแลว ก็ยังถือวาผูเอาประกันชีวิตนั้นทํา
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สัญญาเอาประกันชีวิตตัวเอง แตถาเมื่อใดไดความวาการชวยเหลือจัดการดังกลาวเปนไปเพื่อจะให
ตนเอง โดยระบุใหตนเองเปนผูรับผลประโยชนหรือผูรับ โอนประโยชน โดยเพียงแตอาศัย ชื่อและ
ลายมือชื่อ ของผูเขาทําสัญญาประกันชีวิตอันเปนการจงใจหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเรื่องสวนไดเสีย ก็
อาจจะเปนการเอาประกันชีวิตผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของญาตินี้ซึ่งทานอาจารยจํารัส เขมะ
จารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆนั้น นาที่จะจํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดาเดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติใน
ลําดับตางๆเหลานี้ตามหลักของไทยถือวาเปนญาติใกลชดิ อยูมาก ขอหวั่นเกรงในเรื่องที่วา ถายอมให
ญาติเหลานี้เ อาประกันชีวิตของกันได อาจทําใหเ กิดการฆาตกรรมโดยหวัง ผลประโยชนจ ากการ
ประกันชีวิตเกิดขึ้นมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะเอาประกันชีวิตของญาติในประเภทนี้จะตองอยูใน
วงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดยไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับ
บุตร สวนญาติอื่นนอกจากนี้ไมควรถือวามีสวนไดเสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจน
ใหเห็นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน เปน
ตน
ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวความคิดเห็นของทานอาจารยจํารัส เขมะจารุ และเห็นวาการทํา
ประกันชีวิตใหบุคคลอื่นผานทางโทรศัพทนั้นไมสามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับความเปนผูม สี ว นได
เสียไดเลย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง
กําหนดหลั ก เกณฑ วิธี ก ารเสนอขายกรมธรรมป ระกัน ภั ย ผา นทางโทรศั พท พ.ศ. 2552 ก็ มิไ ด
กําหนดใหผูรับประกันตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ผูเอาประกันจะตองเปนผูมีสวนไดเสีย และ
หากมิใชผูมีสวนไดเสียสัญญาประกันชีวิตจะไมผูกพันคูสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 863 ดวยเหตุนี้หากกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตโดยอิสระ ผูมีสวนไดเสียที่เปนญาติมิใช
ผูสืบสันดานหรือผูที่มีสวนไดเสียใกลชิดแลวก็จะทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการกําหนดราคาสวนได
เสียดวย จึงควรจะมีการกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตทางโทรศัพทไดเฉพาะผูมี สวนไดเสียใกลชิด
ไดแก คูสมรส บุพการีและผูสืบสันดาน เทานั้นเพราะงายตอการที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวางผู
เอาประกัน และผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของ
บุคคลดังกลาว หากใหมีการดําเนินการผูกพันตามสัญญาประกันชีวติ อยางอิสระจะเปนการพนันขันตอ
โดยเอาชีวิตผูอื่นเปนเดิมพัน ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
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4.2 ปญหาเกีย่ วกับการเริม่ ตนการเกิดสัญญาและการใหความคุมครอง
ในปจจุบันมีประกันชีวิตสําหรับผูสงู อายุโดยการโฆษณาผานสื่อตางๆและกําหนดใหมี
เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ เชน ประกันอาวุโสโอเคของบริษัทเอไอเอ
ประกันทางโทรศัทพยิ้มยิ้มของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต รูปแบบการทําสัญญาทางโทรศัพทนั้นมี
ขั้นตอนการเขาทําสัญญาที่แตกตางไปจากการทําสัญญาประกันชีวิตทั่วไปแบบเดิมๆ ที่ผูเอาประกัน
จะตองกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตซึ่งมีลักษณะเปนคําเสนอขอเอาประกันชีวิตตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เพื่อใหบริษัทผูร ับประกันสนองรับและกอใหเกิดเปนสัญญาประกันชีวิตการ
ซื้อประกันทางโทรศัพทนั้นมีการตกลงทําสัญญาทางโทรศัพทและมีการกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิต
ภายหลังที่ไดชําระเงินและไดรบั กรมธรรมประกันชีวิตแลว ดังนั้น สัญญาเกิดขึ้นและใหความคุมครอง
ตามสัญญาตั้งแตเมื่อไร ระหวาง ขั้นตอนใด นับตั้งแตผเู อาประกันโทรไปหาเจาหนาที่ หรือตอนที่
เจาหนาที่โทรติดตอกลับมาแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย นับตัง้ แตผเู อาประกัน
ชําระเงิน หรือภายหลังจากชําระเงินแลวมีการใหรายละเอียดตามสัญญาโดยผูเ อาประกันตอบตกลง
และมีการออกเลขกรมธรรม หรือนับจากที่ไดรบั กรมธรรมประกันชีวิต
การโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตนั้นมีผลเปนคําเสนอหรือไมและเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาประกันชีวิตหรือไมนั้น ผูศึกษาเห็นวาเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว
คําเสนอจะตองมีขอความชัดเจนแนนอนพอที่จะทําใหสัญญาเกิด
ถาผูรับคําเสนอตอบรับมา
ตัวอยางเชน คําเสนอซื้อขาย ที่ตองชัดเจนแนนอน คือ ชนิดและประเภทของทรัพยสิน ราคา จํานวนที่
ตองการซื้อขาย ซึ่งคําเสนอชัดเจนแลว เมื่อผูรบั คําเสนอตอบรับกลับมา สัญญาก็เกิดขึ้นไดทันที หาก
คําเสนอไมชัดเจน อาจมีลกั ษณะทางกฎหมายอยางอื่น เปนเพียง คําปรารภ หรือคําเชื้อเชิญหรือคํา
เชิญชวนใหทําคําเสนอ ซึ่งถาผูรบั การแสดงเจตนาตอบรับกลับมาก็จะเปนฝายทําคําเสนอเทานั้น เมื่อ
พิจารณาถึง ขอความในโฆษณาเชิญชวนที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ ไม
สนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร”ไมมีลกั ษณะเปนคําเสนอแตเปนนิติกรรมฝายเดียวที่ตองมีผรู ับ
การแสดงเจตนา เนื่องจากขอความทีจ่ ะเปนคําเสนอนั้น เพราะคําเสนอจะตองมีลักษณะเปนขอความ
จะตองมีความชัดเจนในขอสาระสําคัญในเรื่องนั้น ๆ เพียงพอทีจ่ ะกอใหเกิดสัญญาไดเมื่อมีคําสนอง
รับคําเสนอมา เจตนาที่แสดงออกมา หากไมมีขอความชัดเจนแนนอน อาจเปนเพียงคําปรารภหรือคํา
เชิญชวนใหทําคําเสนอเทานั้น ไมใชคําเสนอ และมีผลทําใหเจตนาที่ผรู ับแสดงกลับมาก็ไมใชคําสนอง
ไมกอใหเกิดสัญญา การแสดงเจตนาโดยประกาศใหมีการประกวดราคา หรือคําแจงความใหประมูล
ไมใชคําเสนอ แตเปนเพียงคําเชิญชวนใหทําคําเสนอเทานั้น ดังนั้น การโฆษณาดังกลาวจึงเปนเพียง
การนําเสนอจุดเดนของสัญญาเพือ่ เชิญชวนเทานั้น
แตยังไมไดแจงเงื่อนไขเกี่ยวกับการทําสัญญา
ทั้งหมดซึ่งมีผลเปนคําเสนอ คําโฆษณาดังกลาว จึงมีผลเปนเพียงคําเชื้อชวนใหคําทําเสนอเทานั้นแต
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ไมใชคําเสนอทีจ่ ะกอใหเกิดสัญญาดังนั้นลําพังขั้นตอนทีผ่ เู อาประกันหรือสนใจจะเอาประกันพบเห็น
โฆษณาประชาสัมพันธแลวโทรติดตอไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยที่เจาหนาที่ของบริษัทประกัน
ยังไมไดแจงรายละเอียดตางๆ ทั้งในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับกับการทําสัญญา หรือจํานวนเบี้ยประกัน จึงไม
อาจถือไดวาเปนการทําสนอง แตผูศึกษาเห็นวาการทีผ่ เู อาประกันโทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเอาประกันนั้นเปนการแสดงเจตนาทําคําเสนอของผูเอาประกัน เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทประกัน
โทรติดตอกลับมาและแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิตและผูเ อาประกันตอบตกลง
ชําระเงินมีการโอนเงินและมีการตอบตกลงในเงื่อนไขตางๆตามที่ผรู ับประกันกําหนดจึงถือวาคําเสนอ
คําสนองตองตรงกันและเกิดเปนสัญญาแมวาจะมีการสงกรมธรรมมาในภายหลังก็ตามแตความ
คุมครองเกิดขึ้นทันทีนบั แตมีการตกลงทําสัญญากันทางโทรศัพทและออกเลขกรมธรรม โดยมิตองรอ
ใหไดรับกรมธรรมแตอยางใด
การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแกผูสูงอายุในปจจุบันนั้น ไมตองตรวจสุขภาพหรือไม
ตองตอบคําถามสุขภาพนัน้ เปนการเสนอขายผานทางโทรศัพทแตสืบเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเปน
สัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมายมิไดบังคับวาสัญญาประกันภัยจะตองทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ตองทําเปนหนังสือเพียงแตวาหากไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็จะไมสามารถฟองรองบังคับคดีไดเทานั้น
ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นนับตั้งแตตก
ลงทําสัญญาดวยวาจาแลวจึงจะมีการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับคําขอเอาประกันจัดสงมาพรอมกรมธรรม
เพราะในมาตรา 867 วรรคสอง กําหนดไวแตเพียงวาใหสง มอบกรมธรรมอั นมีเนื้อความตรงตาม
สัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง ดังนั้น ผูศึกษาเห็นวาความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิต
เริ่มตนและมีความผูกพันตามสัญญานับตั้งแตเจาหนาที่ของบริษัทประกันชี วิตติดตอกลับมายังผูเอา
ประกันและมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต ทั้งเงื่อนไขของการใหความคุมครอง
วงเงินการคุมครอง การชําระเบี้ยประกันและผูเอาประกันตอบตกลงเอาประกันจึงไปชําระเงิน ผูศึกษา
เห็นวา ขั้นตอนหลัง จากนั้นจนกระทั่งออกเลขกรมธรรมนั้นเปนเพียงขั้นตอนที่ผูรับ ประกันจัดทํา
เอกสารเปนหนังสือใหตรงตามสัญญาประกันชีวิตที่ไดตกลงกันดวยวาจาเทานั้นไมไดสงผลกระทบตอ
ความคุมครองตามสัญญาที่ไดเกิดขึ้นแลวตามกฎหมาย จากขั้นตอนการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท
ของประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาผูเอาประกันไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนด
ในสัญญาประกันชีวิตนับ ผูเ อาประกันทราบรายละเอียดตางๆในสัญญาและมีก ารตกลงทําสัญญา
กลาวคือ คําเสนอสนองตองตรงกันจนผูเอาประกันตกลงที่จะชําระเงิน ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตจึง
กอนที่จะมีการชําระเงินเสียอีกทําใหผูเอาประกันมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตและรับเงินคืนเต็ม
จํานวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ กรมธรรมประกันชีวิต ยิ่งเปนการยืนยันใหเห็นวาสัญญา
ประกันชีวิตเกิดขึ้นแลว จึงนํามาซึ่งการใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศอัง กฤษแลวนั้น ในเรื่องของสัญญาและขอความในกรมธรรมป ระกันภัย นั้น
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กฎหมายไดใหความคุมครองผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรม ซึ่งมีกฎหมายสําคัญคือ Misrepresent
Act 1967 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา ถามีการหลอกลวงแสดงขอความเท็จ
คูสัญ ญาอีก ฝายสามารถบอกลางสั ญ ญาได ร วมทั้ ง เรียกคาเสีย หาย แตอยา งไรก็ ตามกฎหมายมี
ขอยกเวนที่แสดงความเท็จโดยไมมีเจตนาและไมไดฉอโกง แตคูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมี
เจตนาแถลงเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงได แตการอางนั้นจะตองไมมีความเสียหายจากการปกปดนั้น
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้จะนํามาใชกับกรณีที่ผูถือกรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการ
หลอกลวงจากลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือกรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียก
คาเสียหายไดดวย1อยางไรก็ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษผูบริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาไดภายใน 7
วันนับ แตวันที่ไดรับสินคา หรือนับ จากวันที่ทําสัญ ญาในกรณีที่เ ปนสัญ ญาบริการโดยไมตองเสี ย
คาใชจาย และไมจําตองแจงเหตุผลของการคืน แตอยางไรก็ตามสิทธิเ ลิกสัญญาตองไมเ กินกวา 3
เดือน ซึ่งในเรื่องนี้ผูศึกษาเห็นวากฎหมายของประเทศไทยนั้นมีขอดีกวาเพราะกําหนดระยะเวลาใน
การบอกเลิกสัญญาไวยาวนานกวาถึง 30 วัน จากการศึกษาพบวาประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
ตางก็กําหนดหลักการเกิดสัญญาทางแพงไวไมแตกตางกัน กลาวคือ เมื่อมีคําเสนอและคําสนองตอง
ตรงกัน ดังนั้นในกรณีของการเกิดสัญ ญาประกันชีวิตจึงไมแตกตางกันมาก แตที่แตกตางกัน อยาง
ชัดเจน คือประเทศอังกฤษมีกฎหมายหลากหลายฉบับ ไมวาจะเปน Misrepresent Act 1967 หรือวา
The Telephone Consumer Protection Act , Insurance Companies Act 1982 , Fair
Trading Act 1973 ซึ่งมุงใหความคุมครองกอนที่สัญญาจะเกิด และลดความเสียเปรียบระหวาง
คูสัญญาในการเขาทําสัญญา ทําใหสิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญาถูกกําหนดขึ้นอยางเปนธรรม
เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการแสดงเจตนาแลว เนื่องจากหลักการสําคัญของการทําสัญญา
ประกันชีวิตนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของหลักความสุจริตอยางยิ่ง ซึ่งมากกวาหลักความสุจริตในการ
ทําสัญญาทั่วไปอยูแลว เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีของการแสดงเจตนาจากการศึกษาพบวาเจตนาที่แสดง
ภายในใจและเจตนาภายนอกที่แสดงออกมาของบริษัทผูรับประกันนั้นแตกตางกัน เจตนาภายในใจ
ของผูรับ ประกันยังคงมุง ที่จ ะพิจารณาถึง ภาวะสุขภาพของผูเ อาประกันในการทําสัญ ญาแตก ลับ
โฆษณาที่เปนการแสดงเจตนาวา “ไมสนใจวาสุขภาพคุณจะเปนเชนไร” จึงเห็นไดวา เจตนาที่ภายใน
ใจกับเจตนาภายนอกที่แสดงออกมานั้น และเมื่อพิจารณาถึงประเพณี ปฏิบัติแบบเดิมๆของบริษัทผู
รับประกันแลวที่มีการตรวจสุขภาพผูเอาประกันอยางเครงครัดตลอดมา จนกลายเปนขอจํากัดสําคัญที่
ทําใหผูสูงอายุไมอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตได การกระทําของผูรับ ประกัน ซึ่งเปนผูกําหนดขอ
1
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สัญญาตางๆในสัญญาประกันชีวิตโดยผูรับประกันทราบดีวาตนยังสามารถกลาวอางเอาภาวะสุขภาพ
ของผูรับ ประกันมาบอกเลิก สัญญาได ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาที่อยูภายในใจของผูรับ ประกัน การ
โฆษณาชวนใหเชื่อวา ผูรับประกันไมคํานึงถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันในการเขาทําสัญญาและ
การไมตรวจสุขภาพของผูเอาประกันซึ่งแตกตางจากแนวทางประเพณีการคาที่ผูรับประกันเคยปฏิบัติ
มายาวนาน ซึ่งเปนเจตนาที่แสดงออกมาภายนอกของผูรับประกัน จึง แตกตางและขัดแยง กันเอง
แสดงให เ ห็ น เจตนาอั น ไม สุ จ ริ ต ของผู รั บ ประกั น ประกอบกั บ การที่ มี คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
2792/2547 วินิจฉัยไววา “การเปดเผยขอความจริงเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจง
ขอเท็จจริงใหแกผูรับประกันภัยทราบตามที่ตองการและกําหนดไว การใหแพทยตรวจผูเอาประกัน
หรือไมนั้นเปนดุลพินิจของ ผูรับประกัน เมื่อผูเอาประกันปกปดความจริง แถลงขอความอันเปนเท็จ
เสียแลว จึงไมอาจอางไดวาการที่ไมไดตรวจรางกายโดยแพทยถือวาผูรับประกันประมาทและไมทําให
สัญญาประกันชีวิตโมฆียะ”จากแนวคําวินิจฉัยขอศาลฎีกาในเรื่องนี้ การแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพจึงกลายเปนหนาที่ของผูเอาประกันไปโดยปริยาย ไมวาผูรับประกันจะสอบถามเรื่องนี้หรือไม
ผูศึกษาเห็นวาตามแนวคําพิพากษาดังกลาวเมื่อป พ.ศ. 2547 นั้นยังเปนกรณีพิพาทที่เกิด
จากการทําสัญญาประกันชีวิตตามปกติ ตามแนวทางประเพณีการคาที่เคยปฏิบัติมาระหวางผูเอา
ประกันและผูรับประกันที่มีขั้นตอนของการกรอกคําขอเอาประกันชีวิตโดยผูเอาประกันและมาสถานะ
ทางกฎหมายเปน “คําเสนอ” และไมมีการยกเวนในเรื่องของการตรวจสุขภาพซึ่งผูเอาประกันทราบดี
วามีผลตอสัญ ญาจึง เขาทําสัญญาประกันชีวิต แตการทําประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันมีการ
โฆษณายกเวนการตรวจสุขภาพ การตอบคําถามสุขภาพ ในลัก ษณะที่ไมสนใจวาสุขภาพของผูเอา
ประกันจะเปนเชนไร และเปนการเกิด สัญ ญาประกันชีวิตที่ทําทางโทรศัพทซึ่งสัญญาประกันชีวิต
เกิดขึ้นทันที จึงมากรอกใบคําขอเอาประกันในภายหลังจากที่สัญญาเกิดขึ้นแลวจึงไมมีผลเปน “คํา
เสนอ”แตอยางใด และไมไดมีการกําหนดใหตรวจสุขภาพแตอยางใด ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาล
ฎีกากับกรณีที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน ผูศึกษาเห็นวาแมจะถือวาหนาที่ในการแจง ภาวะสุขภาพเปน
หนาที่ของผูเอาประกันก็ตาม แตสําหรับกรณีที่ทําการศึกษานี้ยอมผูรับประกันยอมเขาใจผิดไดจาก
การโฆษณาของผูรับประกัน และเขาทําประกันชีวิตโดยมีเจตนาสุจริตวา ตนไมตองแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตน เพราะในการเขาทําสัญญาผูรับประกันก็ไมไดสอบถามแตอยางใด ยิ่งเมือ่
พิจารณาตามหลักการสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตแลวจะตองอาศัยความสุจริตอยางยิ่งซึ่ง
มากกวาการทําสัญญาทั่วไป ตามทฤษฎีของความไวเนื้อเชื่อใจ ซึ่งพิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของ
ผูรับการแสดงเจตนาเปนสําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนาไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางเจตนาภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังใหความไวเนื้อเชื่อใจในการแสดงเจตนา
นั้นดวย ก็ตองถือวาการแสดงเจตนานั้นสําคัญกวา เพราะการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นเราไมอาจที่จะไป
คนหาเจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เราไมอาจเขาถึง ยอมรับรูเพียงเจตนาที่
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แสดงออกมาเทานั้น จากการกระทําของผูรับ ประกันที่ไมสุจริตทําใหผูเ อาประกันเชื่อไดวา ผูรับ
ประกันไมสนใจสุขภาพของตนจริง จึงเขาทําสัญญาโดยสุจริต ตามหลักของทฤษฎีความไวเนื้อเชื่อใจ
แลวยอมตองถือวาการแสดงเจตนาโดยไมสุจริตของผูเอาประกันในการทําสัญ ญาใหเปนโทษตอผู
รับประกันที่เขาทําสัญญาโดยสุจริตไมได
เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายที่ใหความคุมครองการซื้อสินคาหรือบริการผานโทรศัพทของ
ประเทศอังกฤษชื่อวา The Telephone Consumer Protection Act โดยกฎหมายฉบับนี้มีใจความ
สําคัญตรงกับ Directive on the Protection of Consumers in Respect of Distance
Contracts (Distance Selling Directive 97/7/EC) กฎหมายนี้มงุ ใชบังคับการวิธีการติดตอสื่อสาร
ทุกชนิดที่ผซู ื้อและผูขายตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน โดยไมมีการพบกันทางกายภาพในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป กฎหมายนี้ใชควบคุมกิจการคาที่มกี ารติดตอกับผูบ ริโภคที่อยูห างโดยระยะทางทําใหเกิด
สัญญาโดยที่ไมไดมีการพบกันทางกายภาพ มีการใชสื่อตางๆ คือ สิง่ ตีพิมพ ทั้งที่มหี รือไมมีที่อยู
จดหมาย แผนพิมพโฆษณาที่มีใบสั่งซือ้ สินคา แคทตาล็อก โทรศัพทที่มผี ูรบั สายและโทรศัพทที่ตอบ
โดยเครื่องรับฝากขอความ โทรทัศนที่มกี ารเสนอขายสินคา อีเมล เปนตน ซึง่ ในเรือ่ งของความ
คุมครองของสัญญานั้นใหมีผลบังคับเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย แต ผูบริโภคมีสิทธิรบั คืน
คาสินคาหรือบริการคืน ในกรณีที่สญ
ั ญาซื้อขายที่อยูห างโดยระยะทางมีการหลอกลวง ฉอฉล จนทําให
มีการชําระราคาดวยบัตรเครดิต ซึง่ ในเรื่องนีผ้ ูศึกษาเห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเอาประกัน ซึง่
คดีสญ
ั ญาทีเ่ กิดขึ้นโดยคูสญ
ั ญาที่อยูหางกันโดยระยะทางใหภาระพิสจู นตกแกผูขายเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลตอผูบริโภค และใหรฐั มีมาตรการบังคับใหผขู ายหยุดการประกอบกิจการหากผูขายฝา
ฝนกฎหมายนี้ และใหผบู ริโภคเขาถึงความยุติธรรมโดยงายโดยใชระบบการประนีประนอมยอมความ
และอนุญาโตตุลาการ ทําใหผเู อาประกันเขาถึงความยุติธรรมไดงายขึ้น
การใหความคุมครองที่สําคัญของประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการทําสัญญาที่ไมมีหลักฐาน
เปนหนังสือ หรือ ธุรกรรมที่ไรกระดาษ คือ Model Law on Electronic Commerce จะเห็นไดวา
Article 15 นี้ ไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาสัญ ญาจะเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน บัญญัติแตเพียงเวลา และ
สถานที่รับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตเมื่อพิจารณาวาสัญญายอมเกิดเมื่อคําเสนอคําสนอง
ถูกตองตรงกัน ดังนั้น สัญญาจึงเกิดเมื่อเวลาคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ คือเขาไปสูระบบขอมู ล
ของผูรับและสถานที่เกิดของสัญญาก็คือที่ซึ่งเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของผูรับคําสนองนั่นเอง ดังนัน้
ผูศึกษาเห็นวาโดยกฎหมายฉบับ นี้ผูรับ ประกันมีหนาที่ใหความคุม ครองผูเอาประกันทันทีแมไมมี
หลักฐานเปนหนังสือและถือวาการทําสัญญาทางโทรศัพทนั้นเปนการบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไมตองคํานึงถึงเรื่องการลงลายมือชื่อแตอยางใด และสามารถอางอิงขอมูลที่บันทึกไวนั้นในรูปของ
พยานวัตถุไดเลยโดยไมตองจัดทําเปนเอกสาร จะเห็นไดวาอิเล็กทรอนิกสเขามาทวีบทบาทสูงมากตอ
การพาณิชยโดยเฉพาะอยางยิ่งในการคาระหวางประเทศซึ่งกฎหมายไทยปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
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โดยตรงมารองรับสถานภาพของการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากกฎหมายไทยในปจจุบันเปน
กฎหมายที่รางขึ้นในยุคของระบบกระดาษ จึงไมมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีซึ่งปรับเปลี่ยนไปเปน
ระบบไรกระดาษ แลว การแกไขปรับปรุงกฎหมายพาณิชยของไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่
ไมอาจหลีกเลี่ยงได
4.3 ปญหาการแสดงเจตนาและความสมบูรณของสัญญา
สัญญาประกันชีวิตนั้นเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหนึ่งที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางเปน
เจาหนี้ลูกหนี้ตอบแทนกันโดยผูรับประกันยอมรับเอาเงินคาเบี้ยประกั นเปนการตอบแทน เพื่อเปน
คุมครองชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยสัญญาวาจะจายเงินเมื่อบุคคลนั้นถึงแกความตายหรือ
ยังมีชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ไดตกลงกันไว ลักษณะของสัญญาประกันชีวิตจึงเปนสัญญา
เสี่ยงโชค ซึ่งการชําระหนี้ตามสัญญานั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตเกิดขึ้น
ซึ่งก็คือความทรงชีพหรือความมรณะของผูเอาประกันนั้นเอง ดังนั้นเงื่อนไขหรือจํานวนเบี้ยประกันจึง
ขึ้นอยูกับโอกาสที่จะทรงชีพหรือมรณะของบุคคลที่ระบุในสัญญาเปนสําคัญ ซึ่งขอเท็จจริงที่แสดงให
เห็นถึง โอกาสในการทรงชีพ หรือมรณะของบุคคล ไดแก อายุของบุคคลผูถูก เอาประกันรวมทั้ ง
ขอเท็จจริงในเรื่องอาการเจ็บปวยและประวัติการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะหากบุคคลเมื่อมี
อายุมากขึ้นความชราภาพยอมทําใหความแข็งแรงของรางกายลดนอยลงและมีการอาการปวยเจ็บได
มากขึ้นตามอายุ ประกอบกับหากบุคคลมีประวัติปวยเปนโรครายแรง เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
หรือโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคในลําคอ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตวายรายแรง
โรคตอมไทรอยดเปนพิษ โรคลมชัก โรคถุงลมโปงพอง โรคดีซาน หรือโรคเอดส กลุมโรคเหลานี้ลวน
แลวเพิ่มโอกาสใหบุคคลถึงแกความตายและมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไววาโรคเหลานี้ถือวาเปน
ขอความจริงอันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทประกันชีวิตมักปฎิเสธ
ไมรับประกันหรือมักจะเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงมาก ซึ่งการเปดเผยขอเท็จจริงเหลานี้มีคํา
พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไววาเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงใหแกผูรับประกันทราบ
วาตนปวยเปนโรคอะไร การจะอางวาผูรับประกันประมาทเพราะไมไดใหแพทยตรวจรางกายผูเอา
ประกันกอนนั้นไมได2เนื่องจากการเจ็บปวยดังกลาวอาจทําใหผูรับประกันบอกป ดไมรับประกันหรือ
เรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงขึ้น หากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหผูรับประกันสัญญาประกันชีวิต
เปนโมฆียะได ดังนั้นภาวะเกี่ยวกับสุขภาพของผูถูกเอาประกันถือเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการทําสัญญาประกันชีวิตเพราะความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลดังกลาวเปนเงื่อนไขของ
2
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ประเมินเบี้ยประกันการตัดสินใจรับประกันตลอดจนการชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน
ชีวิต
ผูศึกษาเห็นวาการโฆษณาดวยถอยคําที่วา “ไมตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม
สุขภาพ” นั้นจึงอาจทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดในสาระสําคัญของสัญญาวาผูรับประกันไมถือเอาภาวะ
สุขภาพเปนเรื่องสําคัญ แตหากจะถือวาการเขาทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาวนั้น ผูศึกษาเห็นวาจะ
เปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 156 นั้น ก็ไมนาจะถูกตอง เนื่องจากสาระสําคัญของนิติกรรมตามมาตรานี้ ไดแก ความสําคัญ
ผิดในลักษณะของนิติกรรม ตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดในทรัพยสินซึ่ง
เปนวัตถุแหงนิติกรรม ประกอบกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4196/2531 วินิจฉัยไววา “สัญญาประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2528 ดังนั้นการที่จําเลยสนองรับคําเสนอขอประกันภัยจึงเกิดจาก
การสําคัญผิดวา พ.ผูขอเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู ซึ่งสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตยอมอาศัย
ความทรงชีพหรือความมรณะของ พ. จึงเปนความสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรมยอมเปนโมฆะ
ตาม 119 (เดิม)”
คําพิพากษาฉบับนี้วินิจฉัยไวอยางชัดเจนวา สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตคือความ
ทรงชีพหรือความมรณะ ดังนั้น เมื่อลักษณะของนิติกรรมที่ทําขึ้นยัง คงเปนสัญญาประกันชีวิตตาม
เจตนาของคูสัญญา ตัวบุคคลในสัญญาก็ถูกตองและยังมีชีวิตอยู หากขณะทําสัญญาประกันชีวิตซึ่ง
บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้น ยังมีชีวิตอยูสัญญาประกันชีวิตก็ยอ ม
สมบูรณ ดังนั้น การเขาทําสัญญาของผูเอาประกันเนื่องจากการโฆษณาชวนเชื่อดังกลาวเปนการเขาใจ
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงในเรื่องหนาที่ของการแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญของ
สัญญาประกันชีวิตเทานั้น ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกันชีวิตจึงไมเปนโมฆะดวยเหตุนี้
สวนการจะถือวาเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน
เปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 157 ซึ่งการสําคัญผิดตามมาตรานี้ตองเปน
ในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวอันเปน
โมฆียะคงจะมิไดกระทําขึ้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยแลว จะเห็นไดวาการสําคัญผิดเขาทําสัญญาประกันชีวิตอันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะนั้น
จะตองเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน ซึ่งการเอาประกันชีวิต
นั้นไมไดมีวัตถุแหงหนี้เปนทรัพยสิน แตเปนสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก กอใหเกิดสิทธิ
เรียกรองใหชําระเงินเมื่อมีเหตุการณอันหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต ดวยเหตุนี้เองผูศึกษาเห็นวาการสําคัญ
ผิดในเรื่องของภาวะสุขภาพเนื่องจากการโฆษณาดังกลาวจึงไมใชการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
หรือทรัพยสินซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา อันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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อีกประการหนึ่งที่ตองพิจารณาคือ การเขานิติกรรมของผูเอาประกันนั้น จะถือวาเปน
การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 159 หรือไมนั้น ผู
ศึกษาเห็นวา คําวา “กลฉอฉล” (fraud) หมายถึง การทําใหเขาใจผิด หรือการใชอุบายหลอกลวงดวย
การแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือการจงใจปดบังซอนเรนขอความจริง เพื่อใหผู อื่นหลงผิดแสดง
เจตนาทํา นิติกรรมกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะไดนั้น จะตองถึงขนาดวาถามิไดมีกลฉอฉล เชนนั้นจะไมมี
การทํานิติกรรมขึ้นเลย
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 161 ในเรื่องกลฉอฉลเพื่อเหตุซึ่งกําหนดวา หากกลฉอ
ฉลเปนเพียงเหตุจูงใจใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งยอมรับขอกําหนดอันหนักยิ่งกวาที่คูกรณีจะยอมรับไดปกติ
คูกรณีฝายนั้นจะบอกลางการนั้นหาไดไม แตชอบที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอัน
เกิดจาการฉอฉลนั้นได ในเรื่องนี้จึง ตองพิจ ารณาวาฝายผูรับประกันมีพฤติการณ ทํา “กลฉอฉล”
เกิดขึ้นแลวหรือไม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4045/2534 วินิจฉัยวา “จําเลย
อวดอางวารถยนตเปนรุนใหม ทั้งที่จริงแลวเปนรุนเกา โจทกหลงเชื่อคําอวดอางของจําเลย การซื้อ
รถยนตเกิดจากกลฉอฉลที่ทําใหโจทกสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยที่ซื้อขายกันแตรถยนตยังคงเปน
ยี่หอที่โจทกตองการกับ ที่โจทกตองการซื้อ กลฉอฉลของจําเลยมิไดถึงขนาดซึ่ง ถามิไดมีกลฉอฉล
เชนนั้น โจทกจะไมซื้อรถจากจําเลย โจทกเพียงแตยอมรับขอกําหนดอันหนักขึ้นเทานั้น จึงมีสิทธิเรียก
คาสินไหมทดแทนจากจําเลยได”
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงขอเท็จจริงในเรื่องนี้เทียบเคียงกับคําพิพากษาขางตนจะเห็นได
วา ผูเอาประกันก็มีความประสงคที่จะเขาทําสัญญาประกันชีวิตตามโฆษณาชวนเชื่อของผูรับประกัน
อยูแลว และเมื่อเขาทําสัญญาผูรับประกันก็มิไดกําหนดเงื่อนไขใหตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบ
คําถามเกี่ยวกับสุขภาพจริง ตามที่กลาวในโฆษณาเชิญชวนจริงๆ เพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการให
ความคุม ครองเอาไววาบุคคลผูซึ่งการใชเงินตามสัญ ญาจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ
จะตองมีชีวิต อยูจ นครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว จึง จะมี ก ารจายคา สินไหมทดแทน ซึ่ง ทางผู
รับประกันไมไดแจงเงื่อนไขดังกลาวใหผูรับประกันทราบ แตผลิตภัณฑการคุมครองผูเอาประกันชีวิต
ที่มีการซื้อขายกันตามสัญญาก็ยังเปนอยางเดียวกันกับที่ผูเอาประกันตองการซื้ออยูแลว จึงไมใชกรณีที่
มีการทํากลฉอฉลหรือหลอกลวงเพื่อใหผูเอาประกันสําคัญผิดและเขาทําสัญญาและก็ไมมีความชัดเจน
วาหากผูเอาประกันทราบเงื่อนไขดังกลาวจะเขาทําสัญญาดวยหรือไม และหากเปนกรณีที่ผูเอาประกัน
ทราบถึงการเจ็บปวยของผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความ
มรณะของบุคคลดัง กลาวในกรณีเชนนี้จะถือวาเปนการทํากลฉอฉลตอผูรับ ประกันหรือไม ผูเ อา
ประกันจะมีความสุจริตเพียงไรซึ่งกรณีนี้ผูศึกษาเห็นวาอาจเปนเรื่องที่ผูเอาประกันเขาใจผิดไปตามการ
โฆษณาชวนเชื่อของผูรับประกัน ประกอบกับผูรับประกันก็มิไดมีการสอบถามในเรื่องราวดังกลาว การ
จะถือวาผูเอาประกันทํากลฉอฉลหรือไมสุจริตนั้นคงไมเปนธรรมนัก
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ในเรื่องของการหลอกลวงในการโฆษณาขายสินคาหรือการบริก ารของตนนั้น มีนัก
กฎหมายชื่อวา Dolus Bonus ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา เปนเรื่องการหลอกลวงในการโฆษณา
ขายสินคาหรือการใหบ ริก ารของตน ซึ่ง มีลัก ษณะเปนการกลาวเกินเลยความจริง ไปบางเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินคาหรือบริการ และเพราะเหตุที่กลาวเกินเลยนี้เองที่ดูเหมือนการหลอกลวง แตการ
หลอกลวงเชนนี้ยังเปดโอกาสใหทุกคนสามารถพิจารณาคําโฆษณานั้นวาจะเชื่อหรือไม กลาวคือ เปน
การหลอกลวงที่ยังยอมรับไดสําหรับจารีตประเพณีทางการคาซึ่งตองพิจารณาตามหลักสุจริตดวย การ
หลอกลวงประเภทนี้จึงไมมีความสําคัญหรือไมมีผลสําหรับความสมบูรณของนิติกรรม
ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาวแตเมื่อพิจารณาพฤติการณของกรณีนี้แลวจะ
เห็นวา ในเรื่องความสุจริตของผูเอาประกันแลว ในจารีตประเพณีทางการคาที่ผานมาผูรับประกัน
จะตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพ อยูแลว อีกทั้งยังใหการคุมครองทันทีที่ไดรับชําระ
เบี้ยประกันกอนที่จะมีการออกกรมธรรมเสียอีก ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสุจริตหรือจากประเพณี
ปฏิบัติที่ผานมาของผูรับประกันจึงผิดแปลกแตกตางไปจากเดิมอยางชัดเจน ไมใชแตเพียงการกลาว
เกินเลยไปจากความจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา แตเปนการปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคา และ
ไมใชกรณีที่เปดโอกาส ใหผูซื้อพิจารณาคําโฆษณานั้นวาควรเชื่อหรือไม เพราะผูรับประกันไดยืนยัน
ขอเท็จจริงในขณะทําสัญญาวารับประกันแมวามีอาการเจ็บปวยในขณะทําสัญญาเพียงแตไมแจงแกผู
เอาประกันวาไมไดรับ ความคุม ครองทันทีแตตองมีชีวิตอยูตามระยะเวลาที่กําหนดจึง ไดรับความ
คุมครองตามสัญญา ผูศึก ษาเห็นวาจึง เปนเรื่องที่ผูรับ ประกันไมสุจ ริต จึง นาจะมีผลกระทบตอความ
สมบูรณของสัญญาในเรื่องของกลฉอฉล
ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมของผูรับประกันนั้นเปนการทํากลฉอฉลโดยการนิง่ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 162 เกี่ยวกับการทํานิติกรรมสองฝาย การที่คูกรณีฝายหนึ่งจงใจนิ่ง
เสีย ไมแจงขอความจริง หรือคุณสมบัติอันคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมรู การนั้นเปนกลฉอฉลหากพิสูจนไดวา
ถามิไดนิ่งเสียเชนนั้น นิติกรรมนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น ผูศึกษาเห็นวาในกรณีนี้ผูรับประกันมีหนาที่
จะตองแจงเงื่อนไขความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิตแกผูเอาประกันอยางครบถวน และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการใหความคุมครองตามสัญญานั้นเปนเรื่องสําคัญ การนิ่งของผูรับประกันไมแจงขอความ
ดังกลาวสงผลใหผูเอาประกันยังไมไดรับความคุมครองจากการเสียชีวิตเนื่องจากโรครายชั่วระยะเวลา
หนึ่ง แตในเรื่องของความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นโดยมากแลวมักจะไดรับการคุมครอง
ทันที ซึ่งแตกตางไปจากจารีตประเพณีทางการคาที่ผานมาของผูรับประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณ
ที่ผูรับประกันการนิ่งไมแจงขอความจริงหรือคุณสมบัติดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของผูรับประกัน
ใหผูเอาประกันทราบทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดวาตนจะไดรับความคุมครองในทันทีที่เขาทําสัญญา
ตามบทบัญญัติในมาตรา 162 นี้เอง ถือวาผูรับประกันทํากลฉอฉล แตการจะถือวาสัญญาประกันเสีย
ไป ก็ตอเมื่อผูรับประกันพิสูจนไดวา “ถามิไดนิ่งเสียเชนนั้น นิติกรรรมนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น” ซึ่งใน
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เรื่องนี้ก็เปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับเจตนาของผูเอาประกันเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไป และไมสามารถกําหนดลง
ไปไดวาหากผูเอาประกันทราบถึงเงื่อนไขดังกลาวจะถึงขนาดวาไมเขาทําสัญญาประกันชีวิต ดังนั้นผู
ศึกษาเห็นวาการจะถือวาผูรับประกันทํากลฉอฉลจนถึงขนาดหรือไมนั้นจึงตองพิจารณาเปนรายกรณี
ไป ซึ่งเปนเรื่องที่พิสูจนไดยากมาก ดังนั้นการที่ผูรับประกันจะไดรับความคุมครองตามมาตรานี้จึงตอง
รับภาระในการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนาซึ่งเปนเรื่องภายในจิตใจและนําสืบไดยาก
ผูศึกษาวาการโฆษณาในลักษณะ ดังกลาว ทําใหผูเอาประกันเสียเปรียบผูรับประกันมาก
เพราะบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูไมเอื้ออํานวยใหผูเอาประกันมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย
ไดเลยแตในสวนของผูรับประกันที่จะใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรมสัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุของผู
รับประกัน โดยอาศัยเหตุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในมาตรา 865 ที่วา “รูอยูแลวละเวน
เสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปดไม
ยอมทํ าสัญ ญาหรื ออยู แลว แถลงขอความนั้นเท็ จ ไซร ” ผู ศึก ษาเห็ นวาการใชสิท ธิดัง กลาวของผู
รับประกันกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค เนื่องจากพฤติการณตางๆที่ผู
รับประกันแสดงออกนั้นแตกตางไปจากแนวปฏิบัติเดิมๆที่เคยเปนมาและไมไดเ ปดโอกาสใหผูเอา
ประกันไดแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตน เนื่องจากการยกเวนไมตรวจสุขภาพหรือไม
ตองตอบคําถามสุขภาพดังกลาว รวมทั้งการโฆษณาชี้ชวน หรือขั้นตอนการเอาประกันชีวิตซึ่งขณะทํา
สัญญาประกันชีวิต หรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏขอความสอบถามเกี่ยวกับภาวะทาง
สุขภาพใดๆ จํานวนเบี้ยประกันที่ไมไดเพิ่ม ขึ้นตามอายุของผูเอาประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณ
ตางๆของผูรับประกันนั้นจะถือวาผูเอาประกันรูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจ
ผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความ
นั้นเท็จไมได และขอความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผูเอาประกันนั้นผูรับประกันควรจะทราบไดหากได
ใชความระมัดระวัง ดัง จะพึง คาดหมายไดแตวิญูชน จึง ตองถือวาสัญ ญาประกันชีวิต นั้นเปนอัน
สมบูรณตามมาตรา 866 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4.4 ปญหาเกีย่ วกับการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท
สัญญาประกันชีวิตนั้นเดิมทีมักเปนการเสนอขายตั วแทนที่ไดรับใบอนุญาตจากบริษัท
ประกันชีวิต โดยตัวแทนบริษัทชีวิตซึ่งไดรับการอบรมจากบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกรมธรรมประกันชีวิต ผูเอาประกันจึงมีโอกาสที่จะสอบถามขอมูลตางๆจากตัวแทนของบริษัทได
โดยตรงและตรวจสอบเอกสารขอสัญญาตางๆไดอยางชัดเจน และสามารถตรวจสอบความถูกตอง
แทจริงและความนาเชื่อถือของตัวแทนบริษัทประกันได สัญญาประกันชีวิตนั้นก็อยูภายใตเสรีภาพใน
การทําสัญญา กลาวคือ คูสัญญาจะตกลงกันอยางไรในเงื่อนไขของสัญญาก็ได ตราบเทาที่ไมขัดตอ
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ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หนีอ้ ันเกิดจากสิทธิเรียกรองในสัญญาประกันชีวติ
นั้น จึงเกิดขึ้นโดยอํานาจของการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลนั้นมิใชเกิดโดยอํานาจภายนอกอื่นใด
(อํานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับโดยอํานาจแหงกฎมาย แตเกิดขึ้นโดยอํานาจแหงความ
สมัครใจที่คูสัญญายินยอมผูกพันกัน กฎหมายเปนแตเพียงผูกําหนดบทลงโทษในเมื่อมีการไมปฏิบัติ
ตามหนี้นั้นเทานั้น สัญ ญาที่ทําขึ้นนั้นตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย
สัญญาที่ทําขึ้นนั้นยอมผูกพันคูสัญญาที่จะปฏิบัติตามโดยสุจริต ดวยความซื่อสัตยและไววางใจตอกัน
แมคูสัญญาจะมิไดตกลงกันไวในสัญญาก็ตาม ดังนั้น เจตนาจึงถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการที่คูสัญญา
จะตองปฏิบัติตอกัน จากหลักเกณฑเรื่องสัญญาตองเปนสัญญานี้ ทุกคนจึงมีอิสระและเสรีภาพในการ
ที่จะเขาทําสัญญาเพื่อผูกพันตนเองหรือไม และเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแลวจากที่คูสัญญาตัดสินใจดวย
ตนเองโดยอิส ระ หนี้ที่เ กิดขึ้นจากความสมัครใจของคูสัญญาจึง เปนหนี้ที่ยุติธรรมสําหรับ คูสัญญา
คูสัญญาจึงมีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติการชําระหนี้ตอกันอยางเครงครัด เดิมทีนั้นการซื้อประกันชีวิต
มักจะกระทําผานตัวแทนของบริษัทประกันชีวิต โดยมีการกรอกคําขอเอาประกันชีวิตซึ่งเปนคําเสนอ
กอนที่จะมีการออกกรมธรรมประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิต เมื่อมีการรับเงินคาเบี้ยประกันตัวแทน
ก็จ ะตองทําหนาที่ในการออกใบเสร็จ รับ เงินชั่วคราวใหดวยทําใหผูเ อาประกันมีห ลัก ฐานในการ
เรียกรองใหบริษัทประกันชีวิตตองรับผิดตามสัญญา
ในปจจุบันการขยายตัวของการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งเปนชองทางที่สะดวก
ในการนําเสนอขาย ประหยัดเวลาและลดตนทุนและลดจํานวนการปนประโยชนทางการคาใหตัวแทน
ประกันชีวิต ซึ่งทําใหกําไรของบริษัทประกันชีวิตตองลดนอยลงและสะดวกในการทําการคามากขึ้น
แตสําหรับผูบริโภคแลวกลับไดรับความเดือดรอนรําคาญ เพราะตองรับโทรศัพทการเสนอขายประกัน
ดังกลาวจากพนักงานขายของบริษัทตางๆดวยเหตุนี้เองภาครัฐ โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงไดออกกฎหมายอนุบัญญัติขึ้นเพื่อการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(5) และมาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศ
ฉบับนี้เองไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผาน
ทางโทรศัพท ซึ่ง ในบางขอของประกาศนั้นยังมีความไมชัดเจน รวมทั้ง อาจขัดตอพระราชบัญ ญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เมื่อพิจารณาถึงขอความในประกาศขอ 9.1 ที่วา “เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง
ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองแจง ชื่อตัว ชี่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัท
ประกันที่กําลังเสนอขาย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใน
การนี้ใหห ลีก เลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกัน ” ซึ่ง ประกาศขอ 9.1
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ดังกลาวนั้นขัดกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา
“ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทํา
สัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการ
รับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท”
ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดใหตองแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนบุคคลใหเขาทํา
สัญญาประกันชีวิตเพื่อแสดงความมีตัวตนและความสัมพันธในฐานะตัวแทนบริษัทประกันชีวิต แต
ประกาศคณะกรรมการกํา กับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลัก เกณฑ
วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 กําหนดแคเพียงวาใหตัวแทนมี
หนาที่ในการแจงชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขายแก
ลูกคา ดังนั้นประกาศฉบับดังกลาวจึงขัดแยงกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และในทาง
ปฏิบัติแลวเวลาที่ตัวแทนประกันชีวิตโทรศัพทไปหาลูก คานั้น เปนการพนวิสัยที่จ ะสามารถแสดง
ใบอนุญ าตได จึงทําไดเพียงการแจงชื่อตัว ชื่อสกุลและหมายเลขตัวแทนเทานั้น ดัง นั้นผูบริโภคจะ
ทราบไดอยางไรวาสิ่งที่ไดรับแจงนั้นถูกตองตามจริงมิใชการแอบอางชื่อผูอื่น และเปนตัวแทนของ
บริษัทหรือไมก็ไมสามารถตรวจสอบไดเนื่องจากไมมีหลักฐานยืนยัน
นอกจากนั้นปญหาเกี่ยวกับตัวแทนไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวตัวแทนไดนั้นยังทําให
ไมทราบถึงความมีอยูจริงหรืออํานาจของตัวแทนดังกลาว อีกทั้งยังทําใหผูเอาประกันไมสามารถทราบ
ไดวาตัวแทนดังกลาวไดรับ มอบอํานาจมามากนอยเพียงไรมีอํานาจเขาทําสัญ ญาแทนผูรับประกัน
หรือไม แมวาโดยหลักทั่วไปเปนหนาที่ของผูเอาประกันจะมีหนาที่จะตองสอบสวนตามสมควรเพื่อจะ
ทราบวาผูที่อางตนเปนตัวแทนของผูรับประกันมีอํานาจอันไดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด มีความ
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด จะเชื่อถือเพียงแตคําบอกเลาของผูที่อางตัววาเปนตัวแทนไมได แตก็ควร
จะถื อวา เมื่ อเป นตั วแทนแลวย อมมีอํา นาจตามปกติธ รรมดาในการปฏิ บัติกิ จ การหนา ที่ที่ไ ดรั บ
มอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจตามที่ตัวแทนนั้นแสดงออกโดยความรูเห็นของตัวการดวย แมวาจะมี
ขอจํากัดอํานาจเอาไว ถาตัวการรูยังปลอยใหมีการกระทํานอกอํานาจเสมอๆ ไมทักทวงแกไขเสีย ก็
เทากับตัวการรับรูการกระทํานั้นดวยเหมือนกัน
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว มีการออกกฎหมายมา
ควบคุมบรรดาการดําเนินการตางๆของตัวแทนประกันชีวิตอยางผูเอาประกันสามารถตรวจสอบชื่อ
ของตัวแทนของบริษัทประกันผานระบบเว็บไซด ผานอินเตอรเน็ตได กอนที่จะเขาทําสัญญาทําใหลด
โอกาสที่จะผูเอาประกันจะถูกหลอกลวง
นอกจากนั้นจากการศึกษาพบวาการซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทนั้น
ภายหลังจากที่มีการตกลงพูดคุยรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลของผูเอาประกันหรือผูซึ่งการใช
เงินจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลนั้น จํานวนเบี้ยประกัน รวมทั้งเงื่อนไขการให
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ความคุมครองตางๆเสร็จสิ้นและตกลงทําสัญญาประกันชีวิตผานทางโทรศัพทแลว ผูเอาประกันจะตอง
แสดงความจํานงในการชําระเบี้ยประกันงวดแรก โดยอาจกําหนดเปนการชําระผาน การหักบัญชีบัตร
เอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตของธนาคารตางๆหลังจากนั้น ทางบริษัทผูรับประกันจึงใหผูเอาประกันตอบ
คําถามตามคํา ขอเอาประกั นชีวิต ซึ่ง รายละเอียดตางๆในการสนทนาจะถูก บันทึก เสีย งไวโ ดยผู
รับประกัน จากนั้นจึงมีการจัดสงกรมธรรม ใบคําขอเอาประกันชีวิตรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน มาใหแก
ผูรับประกัน ซึ่งก็จะใชระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห
จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้น ผูเอาประกันยอมขาดหลักฐานที่จะยืนยันวา
สัญญาประกันชีวิตไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งในทางปฏิบัติแลวหลักฐานที่จะใชยันผูรับประกันภัยนอกจาก
กรมธรรมประกันภัยแลว ใบรับ เบี้ยประกันชั่วคราวหรือใบรับเงินชั่วคราวก็เ ปนหลักฐานที่สําคัญ
เชนกันเพราะหลักฐานดังกลาวจะออกมาในขณะที่มีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกกอนที่จะมีการออก
ใบเสร็จรับเงินซึ่งตองออกโดยบริษัทเทานั้น ซึ่งในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 61
กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่มี
การรับเงินในนามบริษัท นอกจากนั้นยังมีประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่องกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสาร แสดงการรับ
เงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ขอ 3 กําหนดรายละเอียดตางๆของใบรับเงินชั่วคราวไว
ผูศึกษาเห็นวาการซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทดังกลาว โดยการจัดสง
ใบเสร็จรับเงินมาในภายหลังจากที่มีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกแลว และที่ไมมีการออกใบรับเงิน
ชั่วคราวในทันที ทําใหผูเอาประกันเสียเปรียบเพราะมีเ พียงสลิป บัตรเอทีเอ็ม หรือใบแจงหนี้บัตร
เครดิตเทานั้น ซึ่งก็ไมไดระบุวา ชําระเงินคาอะไรใหแกใครและไมมีส ภาพเปนใบเสร็จ รับเงินหรือ
หลักฐานการชําระเงินตามกฎหมายอีกทั้งไมปรากฏลายมือชื่อของผูรับเงินซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท
ประกันในเอกสารดังกลาว ดวยเหตุนี้เองผูเอาประกันในฐานะคูสัญญาจึงขาดหลักฐานวาสัญญาได
เกิดขึ้นแลวรวมทั้งมีการชําระเบี้ยประกันแลว และทําใหขาดหลักฐานฟองรองบังคับคดีแกผูรับประกัน
ในกรณีที่ไมมีก ารออกกรมธรรมให หรือมีก ารผิดสัญญาในระหวางระยะเวลาดังกลาว รวมทั้งไมมี
หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนหากความตายเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาว ดังนั้นผูศึกษา
เห็นวา การไม ออกใบเสร็จ รับ เงิน ในเวลาที่ได รับ เบี้ย ประกัน งวดแรกดัง กลาวนอกจากจะขัดกั บ
บทบัญ ญัติของกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติป ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 ขัดกับ มาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 71 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตอง
แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับ
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มี
การรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท” และการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายซึ่งก็คือผูเอาประกันอีกดวย
ดังนั้น ในเวลาที่มีการรับ เบี้ยประกันชีวิตจึงไมมีการออกเอกสารเกี่ยวกับการรับ เงินในนามบริษัท
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลัก เกณฑ
วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับนี้เองไดกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ซึ่งใน
บางขอของประกาศนั้นยังมีความไมชัดเจน รวมทั้งอาจขัดตอพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
ดวยเหตุนี้เอง ผูศึกษาจึงไมเห็นดวยกับการชําระเงินแบบหักบัตรเครดิตหรือทางบัตร
เอทีเอ็ม ในการชําระเบี้ยประกันงวดแรกของการซื้อขายประกันผานทางโทรศัพท แมวาจะมีความ
สะดวกรวดเร็วก็ตามแตเ นื่องจากผูเ อาประกันยัง ไมไดเห็นเนื้อความในกรมธรรมชีวิตที่จะสงมาใน
ภายหลังวาถูกตองตรงกับเจตนารมณของผูเอาประกันที่ไดแสดงไวดวยวาจาหรือไม เงื่อนไขและการ
คุม ครองตางๆไดเ ปนไปตามที่ผูรับ ประกันแจง ไวห รือไม เนื่องจากกรมธรรมป ระกันชีวิตซึ่ง เป น
หลักฐานของสัญญาประกันชีวิตจะตองมีเนื้อความตองตรงกันกับสัญญาประกันชีวิตที่ไดเกิดขึ้นกอน
แลว ดังนั้นหากผูเอาประกันตรวจสอบกรมธรรมประกันชีวิตแลวพบวามีขอความแตกตางไปจากที่ตก
ลงกันไวก็จะตองเปนฝายเสียเปรียบมากกวาเพราะไดมีการชําระเงินไปแลวลวงหนาแลวแตกลับไมได
รับความคุมครองตามเจตนาที่แทจริงของผูเอาประกัน อีกทั้ง ยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับการรับเบี้ย
ประกันชีวิตซึ่งเปนหลักฐานสําคัญ ในการใชสิทธิ เ รียกรองของผูเ อาประกันวาสัญ ญาประกันชีวิตได
เกิดขึ้นแลวในระหวางที่ยังไมไดรับกรมธรรมชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต
แมวาตามระเบียบคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะ
กําหนดใหผูรับประกันมีสิทธิยกเลิกกรมธรรมดวยเหตุผลใดก็ตามโดยการสงกรมธรรมคืนมายังบริษัท
ประกันภัยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทและบริษัทจะดําเนินการคืนเบี้ยประกัน
ที่ไดรับมาเต็มจํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น โดยบริษัทจะดําเนินการคืนเบี้ยประกันภัยใหแลว
เสร็จภายใน 30 วันนับ แตไดรับ แจง การขอใชสิท ธิยกเลิก กรมธรรมประกันภัย ซึ่งรวมระยะเวลา
นับตั้งแตในการชําระเบี้ยประกันแลว อาจกินเวลาถึง 3 เดือนโดยประมาณที่ผูเอาประกันตองขาด
ประโยชนจากเงินจํานวนดังกลาวโดยไมสมควร นอกจากนั้นการคืนเบี้ยประกันดังกลาวยังกอใหเกิด
คาใชจายและเสียเวลาทั้งฝายของผูเอาประกันและผูร ับประกันอีกดวย
จะเห็นไดวากอนที่ผูเอาประกันจะไดรับกรมธรรมหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่แสดงใหเห็น
วาสัญญาประกันชีวิตไดเกิดขึ้นแลวคือ เทปบันทึกเสียงการสนทนาระหวางผูอาประกันและตัวแทน
ของบริษัทประกัน ซึ่งอยูในความครอบครองของบริษัทผูรับ ประกัน ทําใหผูเอาประกันปราศจาก
หลักฐานใดๆในการใชสิทธิเรียกรองความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิต แตเมื่อพิจารณาถึงในเรื่อง
การรับฟงเทปบันทึกเสียงดังกลาวเปนพยานหลักฐานแลวพบวา ตามกฎหมายไทยนั้น เทปบันทึกเสียง
ดังกลาวเปนพยานวัตถุชนิดหนึ่ง เมื่ออยูในความครอบครองของบริษัทผูรับประกันเมื่อถูกจัดทําขึน้ โดย
บริษัทผูรับประกัน และอยูในความครอบครองของผูรับประกัน จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องของความ
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นาเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกลาววาถูกตองแทจริงเพียงไร และเปนขอไดเปรียบของผูรับประกัน
เปนอยางมาก และหากจะถอดขอความในเทปบันทึกเสียงดังกลาวออกมาเปนตัวอักษรในรูปแบบของ
สัญญาแลวก็จะมีปญหาในเรื่องความถูกตองแทจริงและการรับรองความถูกตองจากคูสัญญา ทําใหผู
เอาประกันเสียเปรียบจากพยานหลักฐานชิ้นนี้ หรืออาจจะไมสามารถอางอิงเปนพยานหลักฐานไดเลย
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ แมวาหลักการเกิดสัญญาตามกฎหมาย
แพงทั่วไปนั้น นั้นจะไมแตกตางจากประเทศไทยแตในเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นโดยไรกระดาษไมมี
เอกสาร อยางเชนกรณีของการทําสัญญาทางโทรศัพทนี้เอง กฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชยทาง
อิเล็กทรอนิกส (Model Law on Electronic Commerce) ผานการยกรางและพิจารณารวมกันของ
บรรดาประเทศสมาชิกของ สหประชาชาติ แลวเสร็จในปพ.ศ. 2539 ถูกรางขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค าระหวา งประเทศแหง สหประชาชาติ (United Nations Commission on
International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใหการรับรองการทํานิติกรรมที่ไมไดทํา
ลงบนกระดาษ โดยกฎหมายรับรองสถานภาพของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางของขอมูลเหลานี้
คือ การแลกเปลี่ยนขอมูล ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส (EDI) ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส (E-Mail) โทรเลข
(telegram) โทรพิมพ (telex) หรือ โทรสาร (telecopy) เปนตน
ใน Model Law on Electronic Commerce มาตรา 22 กําหนดในเรื่องการบังคับใช
ของสัญญาไววา เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวาการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล หากผูรับ
ขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวาการ
รับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลได
กําหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่นของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบ
ขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว โดยในมาตรา 7 กําหนดใหการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่
ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น โดยใหถือวาใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มี
หลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว โดยไมจําตองมีการลงลายมือชื่อในกระดาษจริง โดย
ในมาตรา 8 กําหนดให การเก็บรักษาขอความใดในรูปเอกสารตนฉบับ สามารถนําเสนอไดในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส โดยไมตองทําเปนกระดาษอีกตอไปโดยในมาตรา 9 รับรองใหศาลมีอํานาจรับฟงไดการ
อางขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสนั้น ซึ่งปจจุบันศาลไทยยังไมรับฟง แตอาจถือวา print out เปนพยาน
เอกสารได ทั้งนี้จะตองสง print out นั้นในรูปของเอกสารตนฉบับอยูนั่นเอง อยางไรก็ตาม ศาลไมถือ
วา print out เปนพยานบอกเลา3
3
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หากนํากฎหมายของประเทศอังกฤษมาบังคับใชกับกรณีนี้จะเห็นไดวาศาลสามารถรับฟง
พยานหลักฐาน คือเทปบันทึกเสียงแทนพยานเอกสารไดเลย โดยที่ไมมีความจําเปนที่จะตองถอดเทป
บันทึก เสียงนั้นใหผูเอาประกันลงนามอีก ครั้ง เพราะไมจําเปนตองมีล ายมือชื่อของผูเ อาประกัน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหมีเพียงลายมือชื่อผูรับประกันเทานั้นก็ถือวาเปนสัญญาที่
สมบูร ณแลว ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะผลักดันใหมีก ารนําเอาหลักการของ
Model Law on Electronic Commerce มาบัญญัติบังคับใชเปนกฎหมายภายใน ซึ่งจะชวยแกไข
ป ญ หาการทํ า สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ทางโทรศั พ ท ไ ด เ ป น อย า งมากและผู เ อาประกั น สามารถนํ า
พยานหลักฐานซึ่งก็คือเทปบันทึกเสียงนี้มาใชอางอิงเพื่อประโยชนของตนในการใชสิทธิเรียกรองได
4.5 ปญหาเกีย่ วกับขอยกเวนในการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน
การทําประกันชีวิตในอดีตนั้นมักจะกําหนดใหตองตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามเกีย่ วกับ
สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยในการที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต
เพราะลักษณะสําคัญของสัญญาประกันชีวิตประการหนึ่ง คือเปนสัญญาเสี่ยงโชค โดยอาศัยความทรง
ชีพหรือความมรณะของบุคคลในอนาคตที่ไมแนนอน วาผูเอาประกันจะถึงแกความตายในระยะเวลา
ของสัญญาหรือไม โดยกําหนดใหมีก ารใชเ งินเปนจํานวนแนนอน ดังนั้น การประกันชีวิตและการ
ประกันสุขภาพเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นฐานทางสุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิตดังนั้นจึงเปนขอมูล
สําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหนึ่งคือ ขอมูลทาง
สุขภาพ ผลการตรวจที่ถูก ตองสมบูร ณแสดงใหเ ห็นถึงภาวะสุขภาพของผูขอเอาประกันที่แทจ ริง
ขณะนั้น รวมทั้ง มีก ารแถลงถึงปญ หาสุขภาพที่สําคัญ ในอดีต จะชวยใหก ระบวนการพิจ ารณา
รับประกันเกิดขึ้นไดอยางถูกตองรวดเร็ว เกิดความเปนธรรมตอผูขอเอาประกัน ซึ่งจะไมถูกปฏิเสธ
การจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง และกอใหเกิดความมั่นคงของกองทุนเบี้ยประกันทีเ่ ปน
ประโยชนของผูเอาประกันทุกคนตามทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิตดวยกฎแหงจํานวนมาก (Law of
Large Numbers) การทราบถึงภาวะสุขภาพที่ถูกตองของผูเอาประกัน ทําใหทราบโอกาสที่เหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นและสามารถคํานวณหาระดับของความแตกตางระหวางความไมแนนอนเปนสิ่งจําเปนมาก
เนื่องจากตองตัดความไมแนนอนออกไปหรือใหมีนอยที่สุด เพราะความไมแนนอนจะมีผลตอการจาย
คาสินไหมทดแทนการลดความไมแนนอนลงไปจะตองอาศัยกฎแหง จํานวนมาก ระดับ ความไม
แนนอนนี้เองมีสวนสําคัญในการเฉลี่ยคาความสูญเสียในระหวางผูเอาประกัน ถาไมทราบระดับแหง
ความไมแนนอนที่แทจริงแลวยอมทําใหไมสามารถกําหนดอัตราเบี้ยประกันได หากบุคคลใดมีสุขภาพ
ดีคาเบี้ยประกันยอมนอยตาม หากบุคคลใดภาวะสุขภาพไมดียอมชําระค าเบี้ยประกันสูงตามหลัก
ความนาจะเปนไปได (Principles of Probability) ซึ่งเปนหลักสําคัญที่เปนมูลฐานของการประกันภัย
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ถือเปนเพียงการประมาณการ (Approximate) ของโอกาสที่เหตุก ารณจะเกิดขึ้นไดและเปนหลัก
พื้นฐานที่บริษัทประกันภัยนําไปใชเปนประมาณการในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจาก
ผูเอาประกันตอไป
ความผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงในการรับประกันหรือจํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่
เหมาะสมนั้น จะสงผลกระทบตอความมั่นคงในการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันชีวิตทุกๆ
คน ตามกฎของการเฉลี่ย(Law of Average) ซึ่งการเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยงภัยดวยกัน หากมี
ภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีเทาใดก็ตองเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเสี่ยงภัย คาสูญเสียที่เฉลี่ยกันนี้แสดงออก
ในรูปของเบี้ยประกัน ถาเบี้ยประกันสูงก็จะมีจํานวนผูเสี่ยงภัยในกลุมนอย การประกันภัยจึงดําเนินไป
ไดยาก ถาเบีย้ ประกันต่ํามากก็จะมีผูทําประกันมากขึ้น วิธีการทําใหเบี้ยประกันต่ําคือการรวมกลุมผู
เสี่ยงภัยใหรวมกันมากที่สุดเทาที่จะมากได นอกจากนั้นยังตองลดภาระในคาเฉลี่ยการสูญเสียโดยการ
คัดกรองการเสี่ยงภัยขั้นตน ดวยเหตุนี้เองการตรวจสุขภาพจึงเปนเรื่องสําคัญมากเพื่อใหสอดคลองกับ
ทฤษฎีการประกันชีวิต
สืบเนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพนี้เอง จึงทําใหมลี กู คากลุมหนึ่งที่สุขภาพไมดี
ไมสามารถเขาทําสัญญาประกันชีวิตได เพราะบริษทั ประกันชีวิตถือวามีความเสี่ยงในการทีจ่ ะมรณะสูง
ทําใหตองชดใชคาสินไหมทดแทนอยางรวดเร็วจนไมคุมคาเบีย้ ประกันที่จะไดรับ จนทําใหมลี ูกคากลุม
ใหญไมสามารถทําประกันชีวิตไดดวยเงื่อนไขและขอจํากัดดังกลาว ในปจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสใหลูกคา
กลุมนีซ้ ึ่งมีกําลังซื้อสูง สามารถเขาทําสัญญาประกันชีวิตได จึงมีประกันชีวิตที่มุงเนนไปสําหรับ
ผูสงู อายุโดยมีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพเปนจุดขาย เชนประกัน
อาวุโสโอเคของบริษัทเอไอเอ ประกันทางโทรศัทพยมิ้ ยิ้มของบริษทั เมืองไทยประกันชีวิต ทําใหมีผเู อา
ประกันจํานวนมากเขาทําสัญญาและบริษัทประกันชีวิตก็ไมไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพหรือตอบ
คําถามสุขภาตามที่กลาวอางจริง ซึ่งทั้งทีจ่ ริงแลวในกรมธรรมประกันชีวิตยังกําหนดเงื่อนไขทีบ่ ริษัท
ประกันชีวิตจะปฎิเสธความสมบูรณของสัญญาไมรบั ชดใชคาสินไหมทดแทนไดภายในกําหนดเวลา
สองป หรือที่เรียกวา “ระยะเวลารอคอย” ซึง่ หมายความวาบริษัทยังสามารถนําเอาภาวะสุขภาพ
เดิมๆของผูเ อาประกันมาเปนเหตุในการบอกลางสัญญาได
การประกันชีวิตเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นฐานทางสุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิต และ
เปนขอมูลสําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหนึ่งคือ
ขอมูลทางสุขภาพกรณีจะเปนแบบการรับประกันใด จะตองพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับอายุ จํานวน
เงินเอาประกันภัย ประวัติสุขภาพและขอมูลของใบสมัครดังนั้น ผลการตรวจที่ถูกตองสมบูรณแสดงให
เห็นถึงภาวะสุขภาพของผูขอเอาประกันที่แทจริงขณะนั้น รวมทั้งมีการแถลงถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ในอดีตจะชวยใหกระบวนการพิจารณารับประกันเกิดขึ้นไดอยางถูกตองรวดเร็วเกิดความเปนธรรมตอ
ผูขอเอาประกัน ซึ่งจะไมถูกปฏิเสธการจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง และกอใหเกิดความ
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มั่นคงของกองทุนเบี้ยประกันที่เปนประโยชนของผูเอาประกันทุกคนดวยเหตุนี้ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 865 จึงบัญญัติใหผูเอาประกันจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับซึ่งอาจจูงใจให
ผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญา ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกัน
ชีวิตนั้นจากการศึกพบวานั้นเปนสัญญาที่ผูรับประกันยอมรับเอาเงินคาเบี้ยประกันเปนการตอบแทน
เพื่อเปนคุมครองชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยสัญญาวาจะจายเงินเมื่อบุคคลนั้นถึงแกความ
ตายหรือยังมีชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ไดตกลงกันไว ลักษณะของสัญญาประกันชีวิตจึง
เปนสัญ ญาเสี่ยงโชค ซึ่งการชําระหนี้ตามสัญ ญานั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณ ที่ไมแนนอนใน
อนาคตเกิดขึ้นซึ่งก็คือความทรงชีพหรือความมรณะของผูเอาประกันนั้นเอง ดังนั้นเงื่อนไขหรือจํานวน
เบี้ยประกั นจึง ขึ้ นอยู กับ โอกาสที่จ ะทรงชี พหรื อมรณะของบุคคลที่ร ะบุในสัญ ญาเปน สําคั ญ ซึ่ ง
ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการทรงชีพหรือมรณะของบุคคล ไดแก อายุของบุคคลผูถูกเอา
ประกันรวมทั้งขอเท็จจริงในเรื่องอาการเจ็บปวยและประวัติการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะ
หากบุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นความชราภาพยอมทําใหความแข็งแรงของรางกายลดนอยลงและมีการ
อาการปว ยเจ็ บ ได ม ากขึ้ นตามอายุ ประกอบกั บ หากบุ คคลมีป ระวั ติ ปว ยเป น โรครา ยแรง เช น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง หรือโรคเอดส กลุมโรคเหลานี้ลวนแลวเพิ่มโอกาสใหบุคคลถึง
แกความตาย ซึ่งโดยมากแลวบริษัทประกันชีวิตมักปฎิเสธไมรับประกันหรือมักจะเรียกเก็บเบี้ยประกัน
ในอัตราที่สูง มาก ซึ่ง การเปดเผยขอเท็จ จริง เหลานี้มีคํา พิพากษาศาลฎีก าวินิจฉัยไววาเปนหนาที่
โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงใหแกผูรับประกันทราบเนื่องจากอาจทําใหผูรับประกันบอกปด
ไมรับประกันหรือเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงขึ้น หากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหผูรับประกัน
สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะได ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาภาวะเกี่ยวกับสุขภาพของผูถูกเอาประกันถือ
เปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตเพราะความทรงชีพหรือความมรณะ
ของบุคคลดังกลาวเปนเงื่อนไขของประเมินเบี้ยประกันการตัดสินใจรับประกันตลอดจนการชําระคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต
การรับประกันชีวิตทั่วไปนั้นในเบื้องตนจะมีการกรอกคําขอเอาประกันชีวิต4ตามแบบที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุร กิจประกันภัยกําหนดซึ่งในเอกสารดังกลาวผูเอา
ประกันจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ วาบุคคลผูถูกเอาประกันนั้น เคยไดรับการวินิจฉัยหรือรับ
การรักษา หรือการตั้งขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคดังที่ระบุหรือไม หรือในบางกรณีผูรับประกัน
อาจกําหนดใหบุคคลผูถูกเอาประกันตองไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพกับ โรงพยาบาลคูสัญญาที่
กําหนดแลวจึงนําเอาใบรายงานการตรวจสุขภาพ ซึ่งเปนเอกสารซึ่งแพทยจะเปนผูกรอกรายละเอียด
ในเรื่องสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ ของบุคคลดังกลาวซึ่ง การทําประกันชีวิตสําหรับ
4
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ผูสูงอายุบางประเภทในปจจุบันไดมีการตัดเงื่อนไขของการตอบคําถามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ
ออกไป ประกอบกับคํานิยามของคําวาผูสูงอายุหรือคนชราที่ราชบัณฑิตยสภาไดใหความหมายไววา
เปนคําทั่วไปที่ใชเรียกบุคคลผูมีอายุมาก แกดวยอายุ และชํารุดทรุดโทรม แมวาจะมีคําพิพากษาศาล
ฎีกา5วินิจฉัยวา “การเปดเผยขอความจริงเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงขอเท็จจริง
ใหแกผูรับประกันภัยทราบตามที่ตองการและกําหนดไว การใหแพทยตรวจผูเอาประกันหรือไมนนั้ เปน
ดุลพินิจของผูรับประกัน เมื่อผูเอาประกันปกปดความจริง แถลงขอความอันเปนเท็จเสียแลว จึงไมอาจ
อางไดวาการที่ไมไดตรวจรางกายโดยแพทยถือวาผูรับประกันประมาทและไมทําใหสัญญาประกันชีวิต
โมฆียะ”
ผูศึกษาวาการตอบคําถามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของบุคคลผูเอาประกันนั้นเปน
เรื่องสําคัญมาก เพราะบุคคลในชวงอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปนั้นยอมมีสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปไม
แข็งแรงเหมือนเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายหรือจิตใจในทางที่เสื่อมถอยลง กอใหอาการ
เจ็บปวยไดงายกวาคนที่อายุยังนอย ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บปวยรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
สําหรับคนในวัยดังกลาวยอมสูงกวาบุคคลทั่วไป ดังนั้นการรับประกันชีวิตของผูสูงอายุจึงมีความเสี่ยง
สูงมากกวาการรับประกันบุคคลในวัยอื่นๆ จนเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยตองเรียกเบี้ยประกัน
สูงขึ้นหรือบอกปดไมรับประกันได ผูศึกษาเห็นวาการที่บริษัทประกันตัดเงื่อนไขดังกลาวออกไปนั้นจึง
เปนการยากที่จะทําใหผูรับประกันทราบถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน ซึ่งหากบุคคลนั้นมีโรค
ประจําตัวอยูก็จะตายเร็วกวาคนธรรมดาที่ไมมีโรคประจําตัวผูรับประกันก็ตองเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น
เพราะเปนการเสี่ยงภัยที่จะตองใชเงินแนนอนและเร็วขึ้นจนอาจไมยอมเขาทําสัญญาประกันชีวิตดวย
เลย และหากรับเบี้ยประกันเพียงเดือนหรือสองเดือนแลวผูเอาประกันเกิดตายลงผูรับประกันก็ตอง
จายคาสินไหมทดแทนมากกวาเบี้ยประกันที่ไดรับมา และคงไมรับประกั นเปนแน เพราะการเขาทํา
สัญญาของผูรับประกันยอมคาดหวังวาบุคคลที่ถูกกําหนดใหถือความทรงชีพหรือความมรณะจะมีชีวิต
อยูชําระเบี้ยประกันไปนานเทาเทียมกับเงินที่ผูรับประกันจะตองชดใช ดวยเหตุนี้ผูรับประกันจึงตองรู
รายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้น6
ผูศึ ก ษายั ง เห็ นว า การกระทํา ดั ง กล าวของผู รับ ประกั นจึ ง เป น การปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลผูประกอบอาชีพประกันชีวิตซึ่งอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปน
สําคัญ พฤติก ารณในการรับ ประกันชีวิตผู สูง อายุจึง เป นภาวะวิสัยที่ ผูรับ ประกันจะตองใชความ
ระมัดระวังในฐานะผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิญูชนคนทั่วไปพึงคาดหมายไดวา
บุคคลซึ่งอยูอยูในวัยชรายอมมีสภาพรางกายที่เสื่อมถอยลงไมแข็งแรงเหมือนอยางคนในวัยอื่นๆ การ
5
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ตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขสภาพสําหรับผูเอาประกันในกรณีนี้จึงมีความสําคัญมากและถือวา
ความไมรูถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันเปนความประมาทเลินเลอของผูรับประกันเอง
นอกจากนั้นการทําประกันชีวิตของผูสูงอายุภายใตเงื่อนไขที่ไมตองตรวจสุขภาพหรือไม
ตองตอบคําถามสุขภาพดังกลาวเปนการทําสัญญาผานทางโทรศัพทแลวจึงสงกรมธรรมที่เริ่มใหความ
คุม ครองกอนแลวมาพรอมกับเอกสารหลักฐานคําขอเอาประกันชีวิตชนิดที่ไมมีคําถามสุขภาพมาให
กรอกแลวสงกลับคืน ดังนั้นจึงทําใหเกิดปญหาวาหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันใน
เวลาที่ทําสัญญาประกันภัยนั้นคือเมื่อไรเนื่องจากมีการสงคําขอเอาประกันชีวิตมาภายหลังจากที่ออก
กรมธรรมและไดมีการชําระเบี้ยประกันแลว ซึ่งกรณีนี้ผูศึกษาเห็นวาหนาที่ในการเปดเผยความจริงใน
เวลาที่ทําสัญญาประกันชีวิตนั้นไดสิ้นสุดไปแลวเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตไดเกิดขึ้นแลวนับตัง้ แตไดมี
คําเสนอสนองตองตรงกันทางโทรศัพทรวมทั้งไดมีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกใหแกผูรับประกันแลว
และคําเสนอของผูรับประกันก็ไมปรากฏวาการสอบถามถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันแตอยางใด
รวมทั้งไมมีการเปดโอกาสใหผูเอาประกันแจงใหทราบถึงภาวะสุขภาพของตนดวย
จากการศึก ษาพบวาในใบคําขอเอาประกันดังกลาวก็ไมมีคําถามใดๆเกี่ ยวกับสุขภาพ
เหมือนอยางใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทอื่นแตทั้งนี้ก็ปรากฏคําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวา “ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความ
เปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิต ปฎิเสธไมจายเงินคา
สินไหมทดแทนตามสัญ ญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยม าตรา 865” ซึ่ง
ขอความดังกลาวก็ไมสามารถทําใหผูเอาประกันทราบไดวาตนจะตองแถลงถึงภาวะสุขภาพหรือความ
เจ็บปวยของตนดวย และผูศึกษาเห็นวาสื่อชี้ชวนของผูรับประกันที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพไมตอง
ตอบคําถามสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา คุมครองจนถึงอายุ 90 ป” ขอความดังกลาว
เปนที่นาสัง เกตวาแมวาอายุของผูเอาประกันเพิ่มขึ้นความเสี่ยงในการเจ็บ ปวยจากความชราภาพ
เพิ่มขึ้นแตเบี้ยประกันก็มิไดสูงขึ้นตามไปดวย กรณีนี้อาจทําใหผู เอาประกันซึ่งเปนผูบริโภคเชื่อไดวา
บริษัทประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพของผูเ อาประกันเปนสาระสําคัญ ของสัญญาประกันชีวิต ซึ่ง ผู
ศึกษาเห็นวาตามหลักความศักดิ์สิทธของการแสดงเจตนา สัญญาประกันชีวิตดังกลาวกอใหเกิดหนีท้ าง
กฎหมายขึ้นแลวเนื่องจากมาจากการยินยอมของคูก รณีและกฎหมายก็มีหนาที่จะตองบังคับใหเปนไป
ตามเจตนาของคูกรณี กลาวคือ ผูรับประกันไดเสนอสละประโยชนของตนในการตรวจสุขภาพหรือ
ตอบคําถามสุขภาพอันจะทําใหตนทราบถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันไดในเบื้องตนเปนเพิ่มความ
เสี่ยงใหแกตนเอง เมื่อผูเอาประกันไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆครบถวนแลวแตในคําขอเอาประกันก็
มิไดมีการตอบคําถามหรือการแจงถึงอาการเจ็บปวยรายแรงของตนเอง
ในสวนที่ 2 ขอใบคําขอเอาประกันชีวิตดังกลาวกลับพบขอความในลักษณะที่วาใหผูเอา
ประกันยืนยันถอยแถลงเกี่ยวกับการที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพ การเขาถึงขอมูลประวัติสุขภาพ
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ที่ผ า นมาหรือ ในอนาคตของบริ ษัท ประกั น และการยิน ยอมให บ ริ ษั ท จั ด เก็ บ ใช แ ละเป ด เผย
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการจายเงินตามกรมธรรม ขอความเหลานี้ลวนแลวแตแสดงใหเห็นวา
อยางชัดเจนวาผูรับประกันยังคงใหความสําคัญตอภาวะสุขภาพของผูเอาประกันอยูแตกลับไมมีการ
แจงใหแกผูเอาประกันทราบในเวลาที่ทําสัญญาประกันชีวิต รวมทั้งการชี้ชวนตางๆที่แจงวาไมตรวจ
สุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพหรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพของผูเอาประกันจึงทําใหผูเอาประกันเชื่อไดโดยสุจริตวาตนไดแถลงขอเท็จจริงตางๆใหผู
รับประกันทราบทั้งหมดครบถวนแลว ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกันชีวิตนั้นเปนสัญญาที่ตองใชความ
สุจ ริตอยางยิ่งแกกันมิใชเ ฉพาะผูเ อาประกันแตฝายเดียวเทานั้นที่ตองแถลงขอเท็จจริงตางๆใหผู
รับประกันทราบตามที่ตองการ แตผูรับประกันในฐานะคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็เชนเดียวกันยังตองมี
ความสุจริตอยางยิ่งตอผูเอาประกันเชนกันซึ่งตามปกติประเพณีของการทําสัญญาประกันชีวติ นัน้ อาศัย
ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปนสําคัญซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็ใหความสําคัญแกการตรวจ
สุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพเพื่อเปนขอมูล เบื้องตนในการประเมินความเสี่ยงภัยของตนเพื่อ
ตัดสินใจวาจะรับประกันหรือไมรวมทั้งในการกําหนดเบี้ยประกันซึ่งขึ้นอยูกับความเสี่ยงภัยเปนสําคัญ
รวมทั้งจํานวนการจายคาสินไหมทดแทนดวย ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาการที่ผูรับประกันยกเวนไมคํานึงถึง
การตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพดังกลาวจึงผิดไปจากประเพณีปฏิบัติแตเดิมของผูประกอบ
วิชาชีพประกันชีวิต ดังนั้นการที่ผูรับประกันไมรูถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน
นั้นผูศึกษาเห็นวาจะถือวาเปนความสุจริตของผูรับประกันไมได
ซึ่งในเรื่องนี้หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว การตอบคําถามในใบ
คํา ขอเอาประกัน ชีวิ ต โดยที่ ผูเ อาประกั นมิ ได ตอบคํ าถามในใบคํา ขอเอาประกัน ภัย เลย และผู
รับประกันไดออกกรมธรรมใหโดยไมไดทําการสอบสวนหาความจริง แตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับ
ประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถามเลยจะถือวาเปนการแถลงขอความเท็จ
ไมได เวนแตจะปรากฏอยางชัดเจนวาผูเอาประกันปลอยใหชองคําตอบวางเพื่อใหเขาใจวาเปนคําตอบ
ในทางปฎิเสธ มีการวินิจฉัยไวโดยผูพิพากษา Jessel M.R. ไดกลาวไวในคดี London Assurance v.
Mansel วาถาผูเอาประกันภัยหลีกเลี่ยงในการตอบคําถามและไมไดแจงขอเท็จจริงซึ่งเปนหนาที่ของ
เขาที่จะตองแจงแลว กรณีนี้เปนเรื่องการไมเปดเผยขอเท็จจริง (Non-Disclosure) อยางไมนาสงสัย
แตอัน ที่แท จ ริง คํ าถามในคดีดัง กลา วเปน คําถามที่ไ ดตอบไวเ พียงบางสวน และความเห็น ของผู
พิพากษา ก็มิไดกระทบกระเทือนกฎหมายที่มีอยู ดังนั้นผูรับประกันภัยไดออกกรมธรรมประกันภัย
แมวาผูเอาประกันภัยจะไมไดตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย แมแตขอเดียวถือเทากับวา
ผูรับประกันไดสละสิทธิที่จะปฎิเสธความรับผิด เวนแตคําตอบที่ปลอยว างไวเปนการตอบปฎิเสธ ใน
ประเทศอังกฤษนั้นไดแยกขอเท็จจริงออกเปนสองประเภท คือ ขอเท็จจริงที่รูอยางแทจริง ( Actual
Knowledge) และขอเท็จ จริง ที่สันนิษฐานวารู (Presumed Knowledge) และยึดถือวาบุคคลมี
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หนาที่เปดเผยขอเท็จ จริง ตองเปดเผยขอเท็จ จริงที่ตนรู อยางแทจ ริง และยัง ขยายครอบคลุม ไปถึง
ขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารูอีกดวย อยางไรก็ดีบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงที่ตนทราบเทานั้น ไม
จําตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนไมทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาจะทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาควร
จะทราบ ดังนั้นหากนํากรณีของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว การ
ที่ผูเอาประกันมิไดตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย และผูรับประกันไดออกกรมธรรมใหโดย
ไมไดทําการสอบสวนหาความจริงแตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความ
จริงและการไมตอบคําถามเลยจะถือวาเป นการแถลงขอความเท็จไมได7 ผูศึกษาจึง เห็นวากรณีที่ผู
รับประกันไมจัดใหตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพนี้จะถือวาผูเอาประกันแถลงความ
เท็จหรือปกปดขอเท็จจริงไมได จึงไมควรจะนําเอามาตรา 865 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา
อางสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได
นอกจากนั้นกฎหมายของประเทศอังกฤษผูเอาประกันยังอางพระราชบัญญัติที่ควบคุม
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2525 (Insurance Companies Act 1982) ซึ่งเปนกฎหมายหลักของรัฐที่
บัญญัติขึ้นมาเพื่อใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตั้งแตการจัดตั้ง การควบคุมความมั่นคง การ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดใหตองมีเงินทุนสํารองที่เพียงพอ ในเรื่องของสัญญา
และขอความในกรมธรรมประกันภัย นั้นกฎหมายไดใหความคุมครองผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรม
ซึ่งมีกฎหมายสําคัญคือ Misrepresent Act 1967 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา
ถา มีก ารหลอกลวงแสดงขอ ความเท็ จ คูสั ญ ญาอีก ฝ ายสามารถบอกล างสั ญ ญาได ร วมทั้ ง เรี ย ก
คาเสียหาย แตอยางไรก็ตามกฎหมายมีขอยกเวนที่แสดงความเท็จโดยไมมีเจตนาและไมไดฉอโกง แต
คูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมีเจตนาแถลงเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงได แตการอางนั้นจะตอง
ไมมีความเสียหายจากการปกปดนั้น ขอกําหนดตามพระราชบัญ ญัตินี้จ ะนํามาใชกับ กรณีที่ผูถือ
กรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการหลอกลวงจากลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือ
กรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายไดดวย
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น การที่ผูรับประกันจะใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรม
สัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุของผูรับประกัน โดยอาศัยเหตุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในมาตรา 865 ที่วา “รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียก
เบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความนั้นเท็จไซร ” ผูศึกษา
เห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผูรับประกันกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค
เนื่อ งจากพฤติ ก ารณต างๆที่ ผูรับ ประกัน แสดงออกนั้น ไม ไดเ ปด โอกาสให ผูเ อาประกัน ไดแ สดง
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ขอเท็จจริงดังกลาว ไมวาจะเปนการโฆษณาชี้ชวน หรือขั้นตอนการเอาประกันชีวิตซึ่งขณะทําสัญญา
ประกันชีวิต หรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏขอความสอบถามเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพ
ใดๆ จํานวนเบี้ยประกันที่ไมไดเพิ่มขึ้นตามอายุของผูเอาประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณตางๆของผู
รับ ประกันนั้นจะถือวาผูเ อาประกันรูอยูแลวละเวนเสียไมเ ปดเผยขอความจริง ซึ่ง อาจจูง ใจผูรั บ
ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความนั้น
เท็จไมได และขอความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผูเอาประกันนั้นผูรับประกันควรจะทราบไดหากไดใช
ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน จึงตองถือวาสัญญาประกันชีวิตนั้นเปนอันสมบูรณ
ตามมาตรา 866 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง
ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพพบวามีสาเหตุมาจากวิวัฒนาการของรูปแบบและวิธีการ
เขาทําสัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุ ที่แตกตางไปจากแนวปฏิบัติเดิมๆของผูรับประกัน และการใช
ขอความในการโฆษณาเชื้อเชิญที่กอใหเกิดความเขาใจผิด รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายไมสอดคลอง
กับ เจตนารมณที่ แ ทจ ริ ง ของกฎหมายและกอ ใหเ กิ ดช อ งว า งของกฎหมาย และทํ า ให ผู บ ริ โ ภค
เสียเปรียบ และอาจเปนการกระทําที่เกินเลยจนละเมิดสิทธิบางประการของบุคคล จึงสมควรศึกษา
หาแนวทางแกไข ปรับปรุง ทั้งนี้ ผูศึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหาการทําสัญญาประกันชีวิตทาง
โทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพไดดังนี้

5.1 บทสรุป
จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง
ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับ
การโฆษณาเชิญชวนผูสูงอายุ ใหเขาทําสัญญาประกันชีวิตของประเทศไทยจึงทํา ใหทราบวา สัญญา
ประกันชีวิตนั้นมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ซึ่งผูเอาประกันชีวิตตองจายเบี้ยประกันชีวิตใหกับผูรับ
ประกันชีวิตเพื่อเปนการตอบแทนที่รับเสี่ยงภัยให และผูรับประกันชีวิตจะตองจายเงินตามที่ไดตกลง
กันไวในสัญญาใหกับผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชน หรือผูสืบสิทธิของเขา เมื่อมีเหตุการณหนึ่ง
เหตุการณใดตามที่ตกลงกันไวเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเปนสัญญาที่มีลักษณะพิเศษกวาสัญญาชนิดอื่นๆ
กลาวคือ เปนสัญญาสําเร็จรูปที่คูสัญญาฝายผูรับประกันกําหนดเงื่อนไขไวเกือบทั้งหมดแลว ตัวผูเอา
ประกันแทบจะไมมีอํานาจตอรองใดๆเลย เปนสัญญาผูเอาประกันมีหนาที่ตองจายเงินตามที่กําหนด
ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันรัฐจึงเขามาดูแลคุมครองผูบริโภคในเรื่องของแบบและ
ขอความในกรมธรรมประกันชีวิต
จากการศึกษาวัตถุประสงคของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การทําสัญญาประกันชีวิตทาง
โทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิต

136
ของประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ทําใหผู
ศึกษาทราบวากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตของประเทศไทยนั้น ยังยึดถือหลักการที่วา ผูเอา
ประกันชีวิตมีหนาที่จะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอเท็จจริงซึ่งอาจจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียก
เบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาหากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหสัญญาประกันชีวิต
เปนโมฆียะ โดยปรากฏบทบัญญัติชัดเจนในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งนี้
แมวาในระยะหลังผูรับประกันจะกําหนดเงื่อนไขที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถาม
เกี่ยวกับสุขภาพก็ตาม” ซึ่งการโฆษณาดังกลาวอาจทําใหผูเอาประกันเขาใจวาบริษัทไมถือเอาภาวะ
สุขภาพเปนสาระสําคัญ แตแทที่จริงแลวเหตุดังกลาวอาจนํามาซึ่งการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได
ทั้งที่ กฎหมายของประเทศอังกฤษกลับมองวา เปนการที่ผูรับประกันสละสิทธิในการที่จะรับรูภาวะ
สุขภาพของผูเอาประกันเองตางหากจะนํามาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาไมได
จากการศึก ษาวัตถุป ระสงคเ พื่อวิเ คราะหปญ หาและอุปสรรคเกี่ยวกับ การทําสัญ ญา
ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเ งื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเ ขาทํา
สัญญาประกันชีวิต ผูศึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการโฆษณาเชิญชวนผูสูงอายุ ให
เขาทําสัญญาประกันชีวิตไดกลาวคือ
การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้นสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผู
ที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดนั้นตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา
มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวตาม
กฎหมาย จากการศึกษาบุคคลบทบัญญัติของกฎหมายและคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสีย ไดแก คู
สมรส บุพการี ผูสันดาน ญาติ และผูมีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ เชน เจาหนี้กับลูกหนี้ นายจาง
ลูก จางในกรณีที่ซื้อประกันชีวิตใหบุคคลอื่นซึ่ง มิใชตนเอง บริษัท ประกันชีวิตจะเพียงแตสอบถาม
ความสัมพันธ ระหวางผูเอาประกันผูชําระเบี้ยประกันซึ่งโทรมาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิตเปนผูใหขอมูลตางๆในสัญญา ผูเอาประกันตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักผูมีสวน
ไดเสียแลว ในการทําสัญญาประกันยากที่บริษัทผูรับประกันจะตรวจสอบไดวา ผูที่โทรมาทําสัญญา
และชําระเบี้ยประกันนั้น เปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตหรือไมในเวลาที่สัญญา
ประกันชีวิตเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแลวโดยที่บริษัทผูรับประกันมิไดพิจารณาหรือ
ตรวจสอบในเรื่องของผูมีสวนไดเสียนั้น สัญญาที่เกิดขึ้นนั้น ผูรับประกันจะสามารถยกเอาเหตุของการ
เปน ผูไม มีสว นได เ สีย แลว ถือว าไม ผู ก พั นตนเองไดห รือไมนั้น ผูศึ ก ษาเห็น วากรณีนี้ เ ปน เรื่อ งที่ ผู
รับประกันกําหนดเงื่อนไขและวิธีการรับประกันขึ้นเอง การที่ผูรับประกันซึ่งทราบขอเท็จจริงเกี่ยว
กฎหมายประกันชีวิตดีอยูแลว มิไดกําหนดวิธีการสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผูเอาประกันในเรื่อง
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เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียใหรัดกุม กอนที่สัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึ้น การที่สัญ ญาประกันชีวิตไม
ผูกพันคูสัญญา ก็เปนผลมาจากวิธีการของผูรับประกันนั้นเอง
การทําประกันชีวิตใหบุคคลอื่น ผานทางโทรศัพทนั้น ไมส ามารถตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับความเปนผูมีสวนไดเสียไดเลย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีก ารเสนอขายกรมธรรมป ระกันภัยผานทาง
โทรศัพท พ.ศ. 2552 ก็มิได กําหนดใหผูรับประกันตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ผูเอาประกัน
จะตองเปนผูมีสวนไดเ สียและหากมิใชผูมีส วนไดเ สียสัญ ญาประกันชีวิตจะไมผูก พันคูสัญญา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 ดวยเหตุนี้หากกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตโดย
อิสระ ผูมีสวนไดเสียที่เปนญาติมิใชผูสืบสันดานหรือผูที่มีสวนไดเสียใกลชิดแลวก็จะทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องของการกําหนดราคาสวนไดเสียดวย จึงควรจะมีการกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตทางโทรศัพท
ไดเฉพาะผูมีสวนไดเสียใกลชิด ไดแก คูสมรส บุพการีและผูสืบสันดาน เทานั้นเพราะงายตอการที่จะ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางผูเอาประกัน และผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัย
ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลดังกลาว หากใหมีการดําเนินการผูกพันตามสัญญาประกัน
ชีวิตอยางอิสระจะเปนการพนันขันตอโดยเอาชีวิตผูอื่นเปนเดิมพัน ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน
เมื่อพิจารณาถึง ขอความในโฆษณาเชิญชวนที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบ
คําถามสุขภาพ ไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร”ไมมีลักษณะเปนคําเสนอ แตเปนนิตกิ รรม
ฝายเดียวที่ตองมีผรู ับการแสดงเจตนา เนื่องจากขอความทีจ่ ะเปนคําเสนอนั้น เพราะคําเสนอจะตองมี
ลักษณะเปนขอความจะตองมีความชัดเจนในขอสาระสําคัญในเรื่องนั้น ๆ เพียงพอที่จะกอใหเกิด
สัญญาไดเมื่อมีคําสนองรับคําเสนอมา เจตนาที่แสดงออกมา หากไมมีขอความชัดเจนแนนอน อาจเปน
เพียงคําปรารภหรือคําเชิญชวนใหทําคําเสนอเทานั้น ไมใชคําเสนอ และมีผลทําใหเจตนาทีผ่ ูรบั แสดง
กลับมาก็ไมใชคําสนอง ไมกอ ใหเกิดสัญญา การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแกผสู ูงอายุในปจจุบัน
นั้น ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตอ งตอบคําถามสุขภาพนั้นเปนการเสนอขายผานทางโทรศัพท แต
สืบเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมายมิไดบังคับวาสัญญาประกันภัยจะตอง
ทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือตองทําเปนหนังสือเพียงแตวาหากไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็จะไม
สามารถฟองรองบังคับคดีไดเทานั้นตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ดังนั้น
สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นนับตั้งแตตกลงทําสัญญาดวยวาจาแลวจึงจะมีการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
คําขอเอาประกันจัดสงมาพรอมกรมธรรม เพราะในมาตรา 867 วรรคสอง กําหนดไวแตเพียงวาใหสง
มอบกรมธรรมอันมีเนื้อความตรงตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง ดังนั้น ผูศึกษาเห็นวา
ความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิตเริม่ ตนและมีความผูกพันตามสัญญานับตัง้ แตเจาหนาที่ของ
บริษัทประกันชีวิตติดตอกลับมายังผูเ อาประกัน และมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต
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ทั้งเงื่อนไขของการใหความคุมครอง วงเงินการคุมครอง การชําระเบี้ยประกัน และผูเอาประกันตอบ
ตกลงเอาประกันจึงไปชําระเงิน
ผูศึกษาเห็นวา ขั้นตอนหลังจากนั้น จนกระทั่งออกเลขกรมธรรม
นั้นเปนเพียงขั้นตอนทีผ่ ูรบั ประกันจัดทําเอกสารเปนหนังสือใหตรงตามสัญญาประกันชีวิตที่ไดตกลง
กันดวยวาจาเทานั้น ไมไดสงผลกระทบตอความคุมครองตามสัญญาที่ไดเกิดขึ้นแลวตามกฎหมาย
การบังคับ ใชประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัย
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกํากับ และสง เสริม การประกอบธุร กิจ ประกันภัย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับนี้เอง
ไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท ประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทาง
โทรศัพท ในขอ 9.1เรื่องการที่นายหน า ตองแสดงตัวโดยต องแจง ชื่อตัว ชื่อ สกุล ของตน เลขที่
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันที่กําลังเสนอขาย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งประกาศ ดังกลาวนั้นขัดกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ
2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้ง
ที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกัน
ชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท ”เนื่องจาก
เปนการพนวิสัยที่จะสามารถแสดงใบอนุญาตได จึงทําไดเพียงการแจงชื่อตัว ชื่อสกุลและหมายเลข
ตัวแทนเทานั้นและเปนตัวแทนของบริษัทหรือไม ก็ไมสามารถตรวจสอบไดเนื่องจากไมมีหลักฐาน
ยืนยันไมส ามารถแสดงบัตรประจําตัวแทนไดนั้นยังทําใหไมทราบถึง ความมีอยูจริงหรืออํานาจของ
ตัวแทนดังกลาว
นอกจากนั้นการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท ยังทําใหผูเอาประกันขาดหลักฐานการรับ
เงินเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบไมจําเปนจะตองทําเปนหนังสือ เพียงแตวาถาไม
มีหลักฐานเปนหนังสือแลวจะไมสามารถฟองรองบังคับคดีไดเทานั้น การที่ผูเอาประกันกับตัวแทนของ
ผูรับประกัน ตกลงกันในขอความสําคัญ เชนวัตถุที่เอาประกัน ภัยที่รับเสี่ยง จํานวนที่เอาประกัน ก็
เพียงพอที่จ ะเกิดเปนสัญ ญาประกันชีวิตแลว ดังนั้นการขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพทสัญ ญา
ประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นทันทีที่ตกลงทําประกันชีวิตโดยไมตองคํานึงวาจะไดรับกรมธรรมเมื่อไร ลักษณะ
การซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทนั้นภายหลังจะมีการจัดสงกรมธรรม ใบคําขอเอา
ประกันชีวิตรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน มาใหแกผูรับประกัน ซึ่งก็จะใชระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห
ดังนั้น ผูเอาประกันยอมขาดหลักฐานที่จะยืนยันวาสัญญาประกันชีวิตไดเกิดขึ้นแลวรวมทั้งมีการชําระ
เบี้ยประกันแลว และทําใหขาดหลักฐานฟองรองบังคับคดี ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2535 มาตรา 61 ที่กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทจะตองออกเอกสารแสดง
การรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินในนามบริษัท เปนการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายซึ่งก็คือผูเอาประกัน
อีกดวย
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ผูสูง อายุนั้นยอมแกดวยอายุ ชํารุดทรุดโทรม ภาวะสุขภาพเปนขอมูล สําคัญ ที่บ ริษัท
ประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกัน เพราะสัญ ญาประกั นชีวิตการใชเงิน
ยอมขึ้นอยูกับความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคล ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 865 จึงบัญญัติใหผูเอาประกันจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอเท็จจริงซึ่งอาจจูงใจใหผรู บั
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาและหากพบวาผูเอาประกันมีโอกาส
ถึงแกความตายในระยะเวลาอันใกล การรับประกันชีวิตทั่วไปนั้นในเบื้องตนจะมีการกรอกคําขอเอา
ประกันชีวิต ตามแบบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดซึ่งใบคํา
ขอเอาประกันชีวิตมี เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน แมวาในคําของเอา
ประกันปรากฏขอความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 อยูก็ตามแต การทํา
ประกันชีวิตสําหรับผูสูงอายุบางประเภท ไดมีการตัดเงื่อนไขของการตอบคําถามสุขภาพและการตรวจ
สุขภาพออกไปโดยใชแบบคําขอเอาประกันชีวิตชนิดไมมีคําถามสุขภาพ ประกอบกับการซื้อประกัน
ชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบันมีลักษณะเปนการซื้อประกันทางโทรศัพทและชําระเงินผานทางบัตร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ แลวบริษัทจะจัดสงกรมธรรมใหภายหลังแลวผูเอาประกันจัดสงหลักฐานคือ บัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งลงนามในใบคําขอเอาประกันชีวิตแลวจัดสง
กลับคืนไปยังผูรับประกัน ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคําเสนอคําสนองตองตรงกันดวยวาจา
ในเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นนั้นผูเอาประกันจึงไมสามารถแถลงภาวะสุขภาพของตนไดเลย
เพราะคําขอเอาประกันชีวิตชนิดไมมีคําถามสุขภาพไมมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพปรากฏอยูเลย ของ
ประเทศไทยแลวก็นาจะถือไดวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถาม
เลยนั้นจะถือวาแถลงขอความเท็จไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการเอาประกันชีวิตอันการใชเงิน
ตองอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลอื่น ผูเอาประกันที่เปนคูสัญญาอาจไมสามารถที่จะแถลง
ขอความจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนไดเลยในขณะทําสัญญา และบอกเลิกสัญญาใหเปนโมฆียะ
ตามมาตรา 865 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
การไมตรวจสุขภาพและการยกเวนใหผูเอาประกันไมตองตอบคําถามสุขภาพของผู
รับประกันจึงเปนการปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลผูประกอบอาชีพการประกันชีวิตซึ่งอาศัย
ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปนสําคัญ เนื่องจากวิญูชนคนทั่วไปพึง คาดหมายไดวา
บุคคลซึ่ง อยูอยูในวัยชรายอมมีส ภาพรางกายที่เ สื่อมถอยลงไมแข็ง แรงเหมือนอยางคนในวัยอื่นๆ
ดังนั้น การตรวจสุขภาพผูเอาประกันในกรณีนี้จึงมีความสําคัญมากและถือวาความไมรูถึงภาวะสุขภาพ
ของผูเอาประกันเปนความประมาทเลินเลอของผูรับประกันเองซึ่งละเวนไมตรวจสุขภาพผูเอาประกัน
กอนเขาทําสัญญา จึง ตองถือวาสัญ ญานั้นเปนอันสมบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 866 เนื่องจากผูศึกษาเห็นวาการที่รับประกันไมรูขอเท็จจริงดังกลาวหรือไมรูวาขอความที่
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แถลงนั้นเปนเท็จ เปนขอความจริงที่ควรจะไดรูหากใชความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญู
ชน
การโฆษณาดวยถอยคําที่วา “ไมตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ”นั้นจึงอาจทํา
ใหผูเอาประกันเขาใจผิดในสาระสําคัญของสัญญาวาผูรับประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพเปนเรือ่ งสําคัญ
แตก็ ไมใชเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 156 นั้น เนื่องจาก สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตคือความทรงชีพหรือความ
มรณะ ดังนั้น เมื่อลักษณะของนิติกรรมที่ทําขึ้นยังคงเปนสัญญาประกันชีวิตตามเจตนาของคูสัญญา
หากขณะทําสัญญาประกันชีวิตซึ่งบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานัน้ ยัง
มีชีวิตอยูสัญ ญาประกันชีวิตก็ยอมสมบูรณ สวนการจะถือวาเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดใน
คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 157 ซึ่ง
การสําคัญผิดตามมาตรานี้ตองเปนในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา ซึ่งหาก
มิไดมีความสําคัญ ผิดดังกลาวอันเปนโมฆีย ะคงจะมิไดกระทําขึ้น จะเห็นไดวาการสําคัญ ผิดเขาทํา
สัญญาประกันชีวิตอันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะนั้น จะตองเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดใน
คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน แตการสําคัญผิดในเรื่องของภาวะสุขภาพเนื่องจากการโฆษณา
ดังกลาวจึงไมใชการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ
ของสัญญา อันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พฤติกรรมของบ
ผูรับประกันนั้นเปนการทํากลฉอฉลโดยการนิ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 162
เกี่ยวกับการทํานิติกรรมสองฝาย การที่คูกรณีฝายหนึ่งจงใจนิ่งเสีย ไมแจงขอความจริง หรือคุณสมบัติ
อันคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมรู การนั้นเปนกลฉอฉลหากพิสูจนไดวาถามิไดนิ่งเสียเชนนั้น นิติกรรมนั้นคงจะ
มิไดกระทําขึ้น

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไข
ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับรูปแบบเงื่อนไขการประกัน
ชีวิตที่วิวัฒ นาการเปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดชองวางในการบังคับ ใชกฎหมายไมสามารถบัง คับ ใช
กฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริง จึงสมควรหาแนวทางการปรับปรุง แกไข ซึ่งผูศึกษาไดมี
ขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ
สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ ดังนี้
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5.2.1 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรออกคําสั่ง
หามมิใหมีก ารโฆษณาชวนเชื่อ โดยใชขอความที่ วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม
เกี่ยวกับสุขภาพ” หากผูรับประกันรายใดฝาฝนถือวาตองผูกพันตามขอความที่โฆษณาดังกลาวและ
หามมิใหถือเอาภาวะสุขภาพย่ําแยในครั้งกอนของบุคคลที่การใชเงินตามสัญญาตองอาศัยความทรงชีพ
หรือความมรณะของบุคคลดังกลาว เปนเหตุในการบอกเลิกโมฆียกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 865
5.2.2 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรออกคําสั่ง
แกไข คําสั่งนายทะเบียนที่ 50/2553 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบแบบ และขอความในใบคําขอเอา
ประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 โดยยกเลิกสวนที่สอง ของใบคําขอเอาประกันชีวิต ชนิด
ไมมีคําถามสุขภาพ พรอมทั้งเพิ่มเติมขอความในลักษณะที่วา “ผูรับประกันจะไมถือเอาเหตุแหงความ
เจ็บปวยหรือภาวะสุขภาพในอดีตมาเปนเหตุในการปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม”
5.2.3 คณะกรรมการกํากับ และสง เสริม การประกอบธุ ร กิจประกันภัย ควรแกไข
เพิ่ม เติม ประกาศคณะกรรมการกํากับ และสง เสริม การประกอบธุร กิจ ประกันภัย เรื่อง กําหนด
หลัก เกณฑ วิ ธีก ารเสนอขายกรมธรรม ป ระกั นภั ยผ านทางโทรศั พท พ.ศ. 2552 โดยเพิ่ม เติ ม
รายละเอียดตอไปนี้
1.ในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพทนั้น ผูรับประกั นจะตองจัดสง
เอกสาร ดังตอไปนี้ ใหแกคูสัญญาไมวาทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ หรือการจัดสงผานในรูปแบบ
เอกสารอิเลคทรอนิกส เชน เครื่องโทรสาร หรือ อีเมล ไดแก
1) สําเนาบัตรประจําตัวตัวแทนประกันชีวิตและเบอรโทรติดตอ
2) เอกสารรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับกรมธรรม
3) ใบคําขอเอาประกันชีวิต
4) เอกสารในการชําระเงินเบี้ยประกัน (มีขอความถูกตองตรงตามแบบ
เอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต)
5) เอกสารการใหความยินยอมเกี่ยวกับการหักเงินในบัญชีธนาคาร
6) ซองธุรกิจตอบรับ
2. กรมธรรมมีผลนับ แตผูเอาประกันนําเอกสารในการชําระเงินไปชําระเบี้ย
ประกัน โดยใหถือวาเอกสารดังกลาวและหลักฐานการชําระเงิน เปนใบรับเงินชั่วคราวประกันชีวิต
3. ผูรับประกันจะตองแจงเตือนผูเอาประกันวา ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 863 “หากผูเอาประกันมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม
ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” และกําหนดใหผูเอาประกันจะตองมีความสัมพันธกันเปน
บุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรสเทานั้น
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4. ผูเอาประกันจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ คืนบริษัทประกันภายใน 30 วัน
นับแตชําระเงินเบี้ยประกันงวดแรก หากไมจัดสงเอกสารดังกลาวกลับคืนมาภายในกําหนดเวลา
อาจเปนขออางใหผูรับประกันชีวิตบอกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมได
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสัญญา และบุคคลซึ่งการใชเงินตาม
กรมธรรมจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของเขา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) เอกสารยืนยันการชําระเบี้ยประกัน
3) ใบคําขอเอาประกันชีวิตที่กรอกขอความครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
4) เอกสารรับรองจากทางธนาคารเกี่ยวกับความยินยอมในการหักบัญชี
5.2.4 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดใหมี
การสงเอกสารหลักฐานการชําระเงินชั่วคราวที่มีรายละเอียดครบถวนและลงลายมือชื่อผูรับประกัน
สําหรับการชําระเบี้ยประกันงวดแรกไปเพื่อใหผูเอาประกันไปชําระที่ธนาคารหรือเคาทเตอรเซอรวิส
และใหเอกสารดังกลาวพรอมใบเสร็จการชําระเงินถือเปนหลักฐานการชําระเงินเบี้ยประกันงวดแรก
5.2.5 ควรมีการบังคับใชรางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอิเล็กทรอนิกสโดยเร็วตาม
หลักการที่กําหนดไวใน Model Law on Electronic Commerce
5.2.6 ควรแกไขเพิ่ม เติม ประกาศคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบ
ธุร กิจ ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลัก เกณฑ หลัก ฐานการเสนอขายกรมธรรมป ระกันภัยผานทาง
โทรศัพท พ.ศ. ......... โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตอไปนี้ “ใหถือวาการบันทึกเสียงคูสัญญาเปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล หากผูรับ
ขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับ ขอมูลอิเล็ก ทรอนิกสไวโ ดยเฉพาะ ใหถือวา
สัญญามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูล
ใหการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
ขอมูลนั้น โดยใหถือวาใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมา
แสดงแลว โดยไมจําตองมีการลงลายมือชื่อในกระดาษจริง และขอความในเทปบันทึกเสียงดังกลาว
นอกจากเปนพยานวัตถุแลวยังสามารถถอดเนื้อความนําสืบเปนพยานเอกสารได”
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จากwww.quotebean.co.uk/buying- services/tetemarketing-companies/helpto-buy-guides/telemarketting-laws/.
Misrepresent Act 1967 สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2558 จาก
www.thecomplainingcow.co.uk/how-to-use-the-misreprese..
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148
ภาคผนวก ก
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552

149

150

151

ภาคผนวก ข
คําสั่งนายทะเบียนที่ 50/2553 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบแบบ และขอความ
ในใบคําขอเอาประกันชีวิต
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142

ประวัติผูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

การงานปจจุบัน

:
:
:
:

นางสาววันดี พละศึก
6 มกราคม 2524
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อ ปการศึกษา 2549
: เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60
: ทนายความ

