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 บทคัดยอ 

 

 การเกิดสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันเปนการทําสัญญาที่พัฒนาการข้ึนมาอีก 

ข้ันหน่ึงของการทําสัญญา โดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย เกิดข้ึนต้ังแต 

ป พ.ศ. 2468 ในขณะน้ันการทําสัญญาจึงเปนการเขาทําสัญญาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนามากกวาการ

ที่จะใชเทคโนโลยีในการทําสัญญา ทําใหกฎหมายที่มีอยูเปนการทําสัญญาตอบุคคลที่อยูเฉพาะหนา 

แตในปจจุบันการทําสัญญาประกันชีวิตไดพัฒนารูปแบบข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง คือ มีการขายประกันโดย

ผานพนักงานตัวแทน ดวยวิธีการโทรศัพทไปชักจูงใจผูบริโภค ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ยังไมมีการแกไข ปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการที่จะรองรับการทําสัญญาประกันภัย           

ทางโทรศัพทไวเลย ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนเกิดจากการที่กฎหมายไมมีการพัฒนารองรับเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปก็คือ คูสัญญามีการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยการใชเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย ไมวาในเรื่องของหลักฐานเปนหนังสือ ไมวาในเรื่องของเงื่อนไข

การตรวจสุขภาพหรือแถลงขอความจริงในขณะทําสัญญาผานทางโทรศัพท ซึ่งเงื่อนไขเหลาน้ีทาํใหเกดิ

ปญหาใหญก็คือ ปญหาในการฟองรองบังคับคดีที่กระทําไดยากโดยประเด็นปญหาสําคัญ ซึ่งคูสัญญา

โตแยงระหวางกันได ก็คือ สัญญาประกันชีวิตที่ยังไมเกิดข้ึนหรือไมมีหลักฐานเปนหนังสือที่จะฟองรอง

บังคับคดี 

 จากการศึกษาพบวา ในการเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัยทางโทรศัพทในประเทศอังกฤษ ก็จะ

มีกฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส (Model law on Electronic commerce) 

คําวา “อิเล็กทรอนิกส” น้ันการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสยังครอบคลุมไปถึงการทําสัญญา

ประกันภัยทางโทรศัพทดวย การบันทึกเทปทางโทรศัพทจึงถือเปนสวนหน่ึงของพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส

เมื่อสัญญาไดเกิดข้ึนแลวในทางกฎหมายของประเทศอังกฤษใหการยอมรับเทปบันทึกเสียงทาง

โทรศัพทเปนพยานหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีไดซึ่งมีลักษณะสาระสําคัญเทียบเคียงไดกับ

หนังสือกรมธรรมประกันภัยตามกฎหมายไทย แตกฎหมายอังกฤษยอมรับการบันทึกเทปในฐานะเปน

พยานหลักฐานที่ไมตองมีรายมือช่ือของคูสัญญา  สวนการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและการ

ตอบคําถามสุขภาพ ตามกฎหมายไทยถือวาการแถลงขอเท็จจริงดังกลาวเปนหนาที่ของผูเอาประกัน 

ในขณะทําสัญญา สวนประเทศอังกฤษน้ันถือวา เปนการที่ผูรับประกันยินยอมสละประโยชนของตน 

ทั้งที่การโฆษณาเชนน้ีทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดและถือวาการที่ผูรับประกันไมรูขอเท็จจริงดังกลาว

เปนกรณีที่ ผูรับประกันไมไดใชความระมัดระวังดังที่วิญูชนคนทั่วไปยอมคาดหมายไดวาคนชรายอม

ตองเจ็บปวย จึงตองถือวาสัญญาประกันชีวิตสมบูรณ ไมสามารถใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรมได และ

การโฆษณาในลักษณะดังกลาวของผูรับประกันไมถือวาเปนการฉอโกงเพราะเปนการใหคํารับรองใน



 

 

 

อนาคตไมใชการปกปดขอเท็จจริงหรือแสดงขอความอันเปนเท็จได แตการไมบอกขอยกเวนการให

ความคุมครองของสัญญาประกันชีวิตน้ัน เปนการทํากลฉอฉลดวยการน่ิง  ในการฟองรองบังคับคดี

กฎหมายของประเทศอังกฤษยอมรับฟงเทปบันทึกเสียงทางโทรศัพทเปนพยานหลักฐานได  ตัวผูเอา

ประกันก็สามารถที่จะอางอิงเปนพยานหลักฐานพิสูจนขอเท็จจริงและขอใหศาลออกหมายเรียกเทป

บันทึกเสียงที่อยูในความครอบครองของผูรับประกันเขามาในคดีเพื่อที่จะเอามาเปนพยานหลักฐาน

เปนประโยชนตอผูเอาประกันได จึงทําใหผูเอาประกันไดรับการเยียวยาความเสียหายและไมมีปญหา

เกี่ยวกับหลักฐานในการฟองรองบังคับคดี ก็สามารถตอสูคดีและไดรับความเปนธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรม   

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงควรมีการแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการ

รับฟงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับสัญญาและหลักฐานการชําระเงิน

ในการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทไดเปนอยางมาก นอกจากน้ันคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง

โทรศัพท พ.ศ. 2552 ใหสามารถใชบังคับใหเหมาะสมดวย โดยควรกําหนดใหการกําหนดเงื่อนไขของ 

ผูรับประกันวาไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพน้ัน ไมสามารถอางเหตุเกี่ยวกับ

สุขภาพของผูเอาประกันมาเปนเหตุในการปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนได 

 

คําสาํคัญ : 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 



(2) 

 

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 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา   

   

 การประกันชีวิต เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหน่ึงรวมกันเฉลี่ยภัยอันเน่ืองจากการตาย การ

สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัย

เหลาน้ัน ก็ไดรับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย  การประกัน

ชีวิตเปนเครื่องมือทางการเงินอยางหน่ึง ซึ่งจะชวยบรรเทาหรือภาระทางการเงินหากเกิดเหตุที่ไมคาด

ฝนข้ึนกับรางกายได เชน การไดรับการชดเชยคารักษาพยาบาลกรณีตองเขารับการรักษาในฐานะ

ผูปวยใน ซึ่งเปนผลจากการประสบอุบัติเหตุ แนนอนวาคารักษาพยาบาลโดยสวนใหญเปนจํานวนเงิน

ที่สูงมาก ซึ่งมีผลใหกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได ในบางครอบครัวอาจถึงข้ันประสบ

วิกฤตทางการเงินเลยที่เดียว เพราะนอกจากคารักษาพยาบาลที่เปนจํานวนมากแลว อาจมีผลใหผู

ประสบเหตุซึ่งเปนผูมีรายไดหลักของครอบครัวไมสามารถประกอบอาชีพปจจุบันไดประกนัสขุภาพ ซึง่

เปนความคุมครองสวนหน่ึงของการประกันชีวิต และนอกจากเรื่องการเจ็บปวยแลวที่กลาวขางตนแลว 

ผลิตภัณฑการประกันชีวิต ยังมีความคุมครองที่ครอบคลุมถึงความคุมครองกรณีทุพพลภาพ (พิการ)  

 ในปจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตใชโฆษณาโดยกําหนดเงื่อนไขวาสามารถเขาทําสัญญาได

ทันทีโดยไมตองตรวจสุขภาพเพื่อใชในการจูงใจผูบริโภคใหมาทําสัญญากับบริษัทดวยถอยคําวา “ไม

ตองตรวจสุขภาพ ไมตองตาอบคําถามสุขภาพ ไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” ซึ่งประกัน

ชีวิตประเภทน้ีจะมุงหมายกลุมลูกคาอายุระหวาง 50 - 90 ปและจากการศึกษาพบวามีเพียงแบบเดียว 

คือ ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตเพียงอยางเดียวไมมีการสะสมเงินออมไปในคราวเดียวกันโดยจะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาใหแกผูรับประโยชนของผูเอาประกันในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถึง

แกกรรมเทาน้ัน  การยกเวนเงื่อนไขการตรวจสุขภาพและการไมตองตอบคําถามสุขภาพน้ันเปดโอกาส

ใหผูสูงอายุที่อาจจะมีภาวะเจ็บปวยตามสภาพรางกายของคนอายุ 50 ปข้ึนไปและอาจมีภาวะเจ็บปวย

บางอยางอยูแลว ทั้งที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับเรื่อง

ดังกลาวไวในมาตรา 865 และ 893 ใหผูเอาประกันชีวิตหรือผูทําสัญญา รวมถึงผูที่ใชความตายของ

ตนเปนเงื่อนไขการใชเงินเชน กรณีที่บุตรทําประกันชีวิตใหพอแม โดยบุตรเปนผูชําระเบี้ยประกัน แต

ทั้งน้ีบุคคลดังกลาวจะตองแจงขอเท็จจริงที่มีผลจูงใจใหบริษัทผูรับประกันชีวิตน้ันเรียกเบี้ยประกัน 
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สูงข้ึนหรืออาจบอกปดไมทําสัญญา เน่ืองจากในกฎหมายระบุใหผูเอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริต

อยางย่ิงโดยมีหนาที่ ๆ จะตองแจงขอเท็จจริงดังกลาวใหกับบริษัทผูรับประกันชีวิตไดทราบ นอกจากผู

เอาประกันชีวิตแลว “ ผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงิน ” เปนอีกบุคคลหน่ึงที่จะตอง

บอกขอเท็จจริงดังกลาวเชนเดียวกับผูเอาประกันชีวิต แตผูรับประโยชนในสัญญาประกันชีวิตที่ไมใชผู

เอาประกันชีวิตหรือผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินน้ันไมมีหนาที่ดังกลาวที่จะตองบอก

ขอเท็จจริงดังกลาว แมวาผูรับประโยชนจะรูแลวไมบอกก็ไมมีผลใด ๆ ตอสัญญาประกันชีวิตและเมื่อ

พิจารณาถึงขอเท็จจริงที่ปกปดไมไดบอกผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตขางตนไมวาการเปน

โรคเบาหวาน หรือโรคมะเร็งน้ันจะตองเปนขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญในการคิดเบี้ยประกัน จึงทาํให

ขอเท็จจริงที่ปกปดไมไดบอกบริษัทประกันชีวิตดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่หากบริษัทประกันชีวิตไดรูก็

จะเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึน หรือถาขอเท็จจริงดังกลาวเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงมากถึงขนาดที่บริษัท

ประกันชีวิตถาไดรูถึงขอเท็จจริงน้ันก็อาจจะบอกปดไมทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาว 

 การไมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ดังกลาวกฎหมายก็จะใหสิทธิบริษัทผู

รับประกันชีวิตไมปฏิบัติตามสัญญาและบอกเลิกสัญญาได เวนแตในกรณีที่ขอเท็จจริงดังกลาวเปน

เรื่องเกี่ยวกับอายุของผูที่ใชความตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินที่กฎหมายกําหนดใหลดจํานวนเงนิ

ที่ผูรับประกันชีวิตจะตองจายในกรณีที่เกิดความตายลงใหเปนไปตามอายุที่แทจริง แตถาอายุที่แทจริง

ไมอยูในทางที่บริษัทประกันชีวิตจะรับประกันชีวิต เชนน้ีผลก็กลับไปสูหลักเดิมที่ใหผูรับประกันชีวิตมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได แตขอเท็จจริงดังกลาวจะตองเปนขอเท็จจริงที่ผูเอาประกันชีวิตหรือผูทีใ่ชความ

ตายของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงินน้ันจะตองรู แตถาบุคคลดังกลาวไมรู แมจะไมไดบอกก็ไมมีผลใด ๆ 

เน่ืองจากวา ผูไมรูน้ันไมสามารถบอกขอเท็จจริงเชนวาน้ันได สวนเรื่องระยะเวลาในการบอกกลาว

ขอเท็จจริงดังกลาวน้ันมีแคชวงเวลากอนรวมถึงเวลาระหวางทําสัญญาประกันชีวิต ไมรวมถึงเวลาหลัง

ทําสัญญา 

 เมื่อพิจารณาจากหลักที่กลาวมาทั้งหมดเมื่อนํามาใชกับกรณีที่บริษัทประกันชีวิตโฆษณา

วาสัญญาประกันชีวิตที่ทําน้ันไมตองตรวจสุขภาพแตอยางไรก็ตามผูเอาประกันหรือผูที่ใชความตาย

ของเขาเปนเงื่อนไขการใชเงิน ก็จะตองบอกกับผูรับประกันวาตนเปนโรคอะไรบางหรือบอกปจจัย

อยางอื่นที่มีผลทําใหผูรับประกันใหเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนหรืออาจบอกปดไมยอมทําสัญญาถาไดรู

ขอเท็จจริงดังกลาว ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 2397/2536 “....การที่ผูรับประกันภัยไมตรวจสุขภาพของ

ผูเอาประกันกอนเปนการละเลยหาไดไม แมการประกันชีวิตในทุนประกันภัยตามหลักเกณฑที่

กระทรวงพาณิชยกําหนดไมจําเปนตองตรวจสุขภาพของผูเอาประกันก็ยังถือไมไดวาผูรับประกันไม

ถือเอาเรื่องสุขภาพของผูเอาประกันเปนสําคัญ”  

 ย่ิงไปกวาน้ัน รูปแบบของการทําสัญญาประกันชีวิตที่ตองการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูเอาประกันจึงมีการนําเอาเทคโนโยลีเขามาใชในการเขาทําสัญญา คือการการประกันชีวิตทาง
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โทรศัพท ซึ่งสามารถกอใหเกิดสัญญาประกันชีวิตไดทันทีดวยวาจานับแตตอบตกลงทําสัญญาทาง

โทรศัพท เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัยน้ัน

มิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทนของ

ฝายน้ันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองบังคับคดีไมได” ดังน้ัน การทําสัญญาประกันชีวิตจึงเปนสัญญาที่

ไมมีแบบสามารถเกิดข้ึนไดดวยวาจา เพียงแตกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรับ

ผิดเปนสําคัญ ซึ่งผูเอาประกันจะไดรับใบคําขอเอาประกันชีวิตกรมธรรมประกันชีวิตในภายหลังที่เกิด

สัญญาประกันชีวิตแลว ซึ่งแตกตางไปจากการทําประกันชีวิตในแบบเดิมๆที่ผูเอาประกันจะตองกรอก

ใบคําขอเอาประกันชีวิตน้ันซึง่เดิมมีผลเปนคําเสนอเขาทําสัญญาประกันชีวิตของผูเอาประกันซึ่งก็ไม

ปรากฏวาในเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนทางโทรศัพทหรือเมื่อกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตมีการ

ใหตอบคําถามสุขภาพแตอยางใดและไมไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูเอาประกันตามแนวปฏิบัติ 

ประเพณีทางการคาแบบเดิมของผูเอาประกัน  รูปแบบการเกิดสัญญาประกันชีวิตน้ีเองทําใหผูเอา

ประกันจะไมมีโอกาสตรวจสอบเอกสารสัญญาตางๆในกรมธรรมวาตรงตามเจตนาของตนเองหรือไม 

โดยทราบรายละเอียดจากเพียงแตการที่ตัวแทนของบริษัทประกันเปนผูแจง ทั้งที่ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสองกําหนดให สัญญาประกันชีวิตน้ันจะตองมีเน้ือหาตองตรงกับ

กรมธรรม นอกจากน้ันทั้งตอนโฆษณาและตอนที่เขาทําสัญญาดวยวาจายังไมมีการแจงเรื่องกําหนด

ระยะเวลารอคอย 2 ป ซึ่งบริษัทประกันสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาไวใหผูเอาประกันทราบวา

หากมีความตายเกิดข้ึนบริษัทประกันชีวิตก็เพียงแตชดใชคาเบี้ยประกันคืนเทาน้ัน แตไมตองชดใชคา

สินไหมทดแทนตามสัญญาแตอยางใด 

 แมวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 

ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 

2552 ออกมาเพื่อกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท และเพื่อ

คุมครองสิทธิบางประการของผูเอาประกันแลวก็ตามแตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดและ

มักจะกอใหเกิดปญหาเมื่อผูเอาประกันไดถึงแกกรรม จึงตกเปนภาระแกผูรับผลประโยชนในการตอง

มาใชสิทธิเรียกรองที่ตนมีตามสัญญา แทนที่จะไดรับประโยชนสมอยางที่ผูเอาประกันตองการ  การที่

ผูรับผลประโยชนตองมาดําเนินคดีโดยอาศัยสิทธิตามกรมธรรมซึ่งตนไมทราบถึงสัญญาและเงื่อนไข

การใหความคุมครองเลยจึงทําใหตองเสียเปรียบบริษัทประกันที่ทราบขอสัญญาอีกฝายคือบริษัท

ประกันชีวิตเปนอยางมาก นอกจากน้ันในประกาศฉบับน้ียังมีขอนาพิจารณาวาขัดกับบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกประกาศแก

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) หรือไม 

 ดวยเหตุน้ีที่กฎหมายระบุใหผูเอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริตอยางย่ิงในการที่

จะตองบอกขอเท็จจริงดังกลาวใหกับบริษัทประกันชีวิต ถาผูที่มีหนาที่ไมทําหนาที่ดังกลาวบริษัทผู
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รับประกันมีสิทธิที่จะลดจํานวนเงินที่ผูรับประกันจะตองจายหรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงิน

ประกันตามสัญญาได แตการโฆษณาชวนเช่ือดวยขอความในลักษณะดังกลาวทําใหผูเอาประกันเขาใจ

วาผูรับประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพของบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ

ของเขาเปนสําคัญ ทั้งที่ความจริงแลวภาวะสุขภาพของบุคคลดังกลาวเปนสิ่งที่กําหนดความเสี่ยงใน

การชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ดวยเหตุน้ีจึงกอใหเกิดปญหาดังตอไปน้ี 

 ประการแรก  ปญหาผูมีสวนไดเสียขณะทําสัญญา 

 หลักสวนไดเสีย ถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไวใน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญญาประกันภัยน้ัน ถาผูเอาประกันภัย

มิได มีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด”  

ลักษณะและวิธีการทําประกันชีวิตทางโทรศัพทน้ัน สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมาย

เพียงแตบังคับใหตองทําเปนหนังสือเทาน้ัน ดังน้ันสัญญาประกันชีวิตจึงเกิดข้ึนดวยวาจานับต้ังแตตอบ

ตกลงทําสัญญาทางโทรศัพทแลว โดยที่ไมมีโอกาสไดตรวจสอบเลยวาผูเอาประกันคือใครเปนบคุคลผูมี

สวนหรือไม และใครบางที่จะเปนผูมีสวนไดเสียในการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพท  จะมีผล

ผูกพันเพียงใด 

 ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับการเริ่มตนการเกิดสัญญาและการใหความคุมครอง 

 รูปแบบของการทําสัญญาประกันชนิดไมตองตรวจสุขภาพไมตองตอบคําถามสุขภาพซึ่ง

เสนอขายผานโทรศัพทน้ันเน่ืองจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 สัญญา

ประกันภัยน้ันเปนสัญญาไมมีแบบเกิดข้ึนดวยวาจาได ขอเพียงมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝาย

ที่ตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายน้ันเปนสําคัญ และมีการสงมอบกรมธรรมประกันภัยที่มเีน้ือความตอง

ตามสัญญาใหผูเอาประกันฉบับหน่ึง และมีการลงลายมือช่ือของผูรับประกันมีรายละเอียดของผูรับ

ประกันภัย ก็สามารถฟองรองบังคับคดีได ดังน้ัน จึงทําใหเกิดขอพิจารณาวาการทําประกันชีวิตทาง

โทรศัพทน้ี สัญญาเกิดข้ึนและใหความคุมครองตามสัญญาต้ังแตเมื่อไร ระหวาง ข้ันตอนใด นับต้ังแตผู

เอาประกันโทรไปหาเจาหนาที่ หรือตอนที่เจาหนาที่โทรติดตอกลับมาแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับ

สัญญาประกันภัย นับต้ังแตผูเอาประกันชําระเงิน หรือภายหลังจากชําระเงินแลวมีการใหรายละเอียด

ตามสัญญาโดยผูเอาประกันตอบตกลงและมีการออกเลขกรมธรรม หรือนับจากที่ไดรับกรมธรรม

ประกันชีวิต 

 ประการที่สาม  ปญหาการแสดงเจตนาและความสมบูรณของสัญญา 

 ในสวนของผูเอาประกัน การโฆษณาชวนเช่ือโดยถอยคําวา “ ไมตองตรวจสุขหรือไมตอง

ตอบคําถามสุขภาพ” หรือ “ไมสนใจวาภาวะสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” ทําใหผูเอาประกันเขาใจ

วาแมวาตนเจ็บปวยอยูก็สามารถเขาทําสัญญาไดและไดรับความคุมครองสมบูรณ ทั้งที่ความจริงแลว

ในกรมธรรมและในใบคําขอเอาประกันชีวิต สวนที่สอง ยังคงถือเอาภาวะความเจ็บปวยมาเปนในการ
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โตแยงความสมบูรณของสัญญาประกันชีวิตได ดังน้ัน การเขาทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาวจะถือวา 

เปนการสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรมซึ่งเปนโมฆะตามมาตรา 156 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย หรือเปนการสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยสินตามมาตรา 157ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย หรือเปนการทํากลฉอฉลตามมาตรา 159 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ของผู

รับประกันและผูเอาประกันสามารถอางเหตุดังกลาวในการบอกเลิกนิติกรรมที่เปนโมฆียะไดหรือไม 

 ประการที่สี่ ปญหาเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท 

 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงไดออกกฎหมายอนุ

บัญญัติข้ึนเพื่อการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(5) และ

มาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกประกาศคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับน้ีเองไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงาน

ของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ซึ่งในบางขอของประกาศน้ันยังมี

ความไมชัดเจน รวมทั้งอาจขัดตอพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาถึง

ขอความในประกาศขอ 9.1 ที่วา “เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนา

ประกันชีวิตจะตองแจง ช่ือตัว ช่ือสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ช่ือบริษัทประกันที่กําลังเสนอขาย 

หลังจากน้ันตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ในการน้ีใหหลีกเลี่ยงการใช

คําวาฝากหรือ ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกัน” ซึ่งประกาศขอ 9.1 ดังกลาวน้ันขัดกับมาตรา 71 

แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดง

ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ย

ประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการ

รับเบี้ยประกันในนามของบริษัท” 

 นอกจากน้ันสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ ในมาตรา 867 กําหนดใหเพียงแต

มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายน้ันเปนสําคัญ ก็ฟองรอง

บังคับคดีไดแลว ดังน้ันในกรณีของการซื้อประกันชีวิตผานทางโทรศัพทน้ีถือวาสัญญาประกันชีวิต

เกิดข้ึนโดยวาจา แลวนับต้ังแตตอบตกลงทําสัญญาและชําระเงิน กรมธรรมที่สงมาภายหลังเปนเพียง

หลักฐานเปนหนังสือเทาน้ันแตในระหวางเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนแลวผูเอาประกันกลับไมมี

หลักฐานเกี่ยวกับการชําระเงินใดๆทั้งสิ้นที่แสดงใหเห็นวาความสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมไดเกิดข้ึน

แลว ทั้งที่มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการรับเบี้ย

ประกันจะตองออกเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินในนามบริษัททุกครั้ง 

 ประการสุดทาย ปญหาเกี่ยวกับขอยกเวนในการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน 
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 ผูรับประกันซึ่งโฆษณาโดยใชเงื่อนไขที่ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถาม

สุขภาพ ทําใหมีผูเขาทําสัญญาประกันชีวิตโดยเขาใจเชนน้ันจํานวนมาก ทั้งที่จริงแลวในใบคําขอเอา

ประกันเอาประกันชีวิต ยังปรากฏขอความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 “ถาใน

เวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัย

ความทรงชีพหรือความมรณะของเขาน้ันก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูง

ใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลง

ขอความน้ันเปนความเท็จไซร ทานวาสัญญาน้ันเปนโมฆียะ” บริษัทผูรับประกันยังจะอาศัยเหตุ

ดังกลาว โดยถือวาผูเอาประกัน “รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ

ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยู แลวแถลง

ขอความน้ันเปนความเท็จไซร” ไดหรือไมและการที่ผูรับประกันกําหนดใหไมตรวจสุขภาพหรือไมตอบ

คําถามสุขภาพน้ันเปนกรณีของมาตรา 866 “ถาผูรับประกันไดรูขอความจริงดังกลาวในมาตรา 865 

น้ันก็ดี หรือรูวาขอความแถลงเปนความเท็จก็ดีหรือควรจะไดรูหากใชความระมัดระวังดังจะพึง

คาดหมายไดแตวิญูชนก็ดีทานใหฟงวาสัญญาน้ันเปนอันสมบูรณ” หรือไม 

 

1.2 วัตถุประสงค 

  

1.2.1 เพื่อศึกษา ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการที่เกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตอง

ตอบคําถามสุขภาพ 

1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มี

เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

1.2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไม

ตองตรวจสขุภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญา

ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

 

 1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

 รูปแบบการเขาทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีการโฆษณาชวนเช่ือโดยขอความ

ที่วา “ไมตรวจสุขภาพ ไมตองตอบคําถามสุขภาพ หรือไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร” โดย

เนนกลุมลูกคาผูสูงอายุ ซึ่งขอความเหลาน้ีทําใหเกิดความเขาใจวา ผูรับประกันจะไมนําเอาภาวะ
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สุขภาพมาบอกเลิกสัญญา ทําใหมีผูสูงอายุจํานวนมากหลงเช่ือและเขาทําสัญญาทั้งที่จริงแลวผูรับ

ประกันกลับยังถือเอาภาวะสุขภาพดังกลาวเปนเหตุในการบอกเลิกสัญญาไดโดยอาศัยเหตุวาผูเอา

ประกันปกปดขอความจริงตามมาตรา 865 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การทําสัญญา

ประกันชีวิตที่เกิดข้ึนในปจจุบันน้ีสรางความไมเปนธรรมในการทําสัญญา เน่ืองจากบทบญัญติักฎหมาย

ที่มีอยูไมไดบัญญัติไวใหครอบคลุมสําหรับรองรับรูปแบบการทําสัญญาที่มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช 

ในขณะที่ตางประเทศมีมาตรฐานในการควบคุมสัญญา จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไข กฎหมายของ

ประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานสัญญาประกันชีวิต เพื่อรองรับรูปแบบการทําสัญญา

ประกันชีวิต เพื่อรองรับรูปแบบการทําสัญญาที่จะมีการนําเทคโนโลยีมาใชและสรางความเปนธรรมให

สอดคลองกับหลักการทําสัญญาและหลักการประกันชีวิต 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

ศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ

สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2550 โดยทําการศึกษาถึง มาตรการในการคุมครองผูเอาประกันจากโฆษณาชวนเช่ือของผู

รับประกันในเรื่องของหนาที่เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกัน เงื่อนไขการตรวจสุขภาพและการ

ตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ รวมไปถึงนิติสัมพันธระหวางผูเอาประกัน ผูรับประกัน และตัวแทน

ประกันชีวิตของไทยเปรียบเทียบกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ

สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของตางประเทศ เพื่อหาแนวทางแกไขกฎหมายที่เหมาะสม

สําหรับประเทศไทย 

 

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา  

 

วิธีการศึกษาของวิทยานิพนธน้ีจะเปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร(Documentary 

Research) จากการคนควาและรวบรวมจากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา 

ตําราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความในวารสารตางๆ สิ่งตีพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญา

ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 
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1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 

1.6.1 ทําใหทราบ ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการที่เกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตอง

ตอบคําถามสุขภาพ 

1.6.2 ทําใหทราบกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มี

เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

1.6.3 ทําใหทราบปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไม

ตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

1.6.4 ทําใหทราบแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญา

ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 



 

 

 

บทที่ 2 

 

ความหมาย ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เก่ียวกับ 

การทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพ 

หรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

 

2.1 ความหมายการประกันชีวิต 

 

 ประมวลกฎหมายแพงและและพาณิชย ไมไดใหความหมายของการประกันชีวิตเอาไว

โดยตรง แตเมื่อพิจารณาจากมาตรา 861 บัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยน้ัน คือ สัญญาซึ่งบุคคล

คนหน่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหน่ึงใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือใน

เหตุการณอยางอื่นในอนาคตดังที่ระบุไวในสัญญาและในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่ง

เรียกวา “เบี้ยประกัน” ประกอบกับมาตรา 889 ที่บัญญัติวา “ในสัญญาประกันชีวิตน้ันการใชจํานวน

เงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหน่ึง” แลวอาจใหความหมายของการประกันชีวิตได

วา “การประกันชีวิต” คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดใชเงินน้ันให โดยอาศัยเหตุ

แหงการเสียชีวิตหรือการมีชีวิตรอดอยูของบุคคลหน่ึง ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญา” 

 การประกันชีวิตน้ันมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตของมลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคํา

นิยามของการประกันชีวิตไววา หมายถึง การประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของบุคคลและ

รวมถึงการประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกันชีวิต รวมทั้ง การประกันภัยทุกประเภทที่

เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล1 

 กฎหมายเกี่ยวกับการประชีวิตของประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของสัญญาประกัน

ชีวิตไววาเปนสัญญาซึ่งผูรับประกันภัยยอมรับเอาสิ่งตอบแทนอันไดแกเบี้ยประกันจํานวนหน่ึง ซึ่งจาย

ใหแกผูรับประกันภัยเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคลที่กําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อการจายเงินจํานวนหน่ึง 

ใหเมื่อบุคคลน้ันถึงแกความตายหรือทรงชีพอยูตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว2 

                                                        

 1New York Insurance Law, Article 4 Sections 46(1). 

 2Robert E.Keelon, Basic Text on Insurance Law, ( St.Paul, Minn : Wast 

Publishing Co.), p13. 
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 จิตติ ติงศภัทิยไดใหความหมายวา “การประกันชีวิต” หมายถึง สัญญาที่ผูรับประกัน

ชีวิตตกลงจะใชจํานวนหน่ึงใหแกผูเอาประกันชีวิตหรือผูสืบสิทธิของเขา ในเมื่อผูเอาประกันชีวิตหรือผู

ถูกเอาประกันชีวิตไวไดตายภายในเวลาหรือมีชีวิตอยูจนถึงเวลาอันไดตกลงกําหนดไวในการน้ี ผูเอา

ประกันชีวิตตกลงสงเบี้ยประกันภัย3 

 ในทางเศรษฐศาสตรน้ันการประกันชีวิต หมายถึง การประกันคาทางเศรษฐกิจแหงชีวิต

ของมนุษย( Economic Value of Human Life) คือเปนการประกันความสามารถในการหารายได

ของมนุษยน่ันเอง4 

 การประกันชีวินน้ันมิใชเปนการคํ้าประกันวาจะไมมีภัยอันตรายใดๆเกิดข้ึนกับเน้ือตัว

รางกายเลย หากแตเปนวิธีการแบงเบา ภาระครอบครัวที่เกิดแกผูประสบเคราะหกรรมอันเน่ืองมาจาก

ความเสียหายที่เกิดจากการเสี่ยงภัยตางๆ จากบุคคลหน่ึงบุคคลใด โดยกระจายความเสี่ยงไปยังบุคคล

อื่นจํานวนมากที่อยูในภาวะเสี่ยงภัยทํานองเดียวกัน หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึง คือ แมวาจะมีการ

ประกันชีวิตแลวก็ตามแตละคนก็ยังตกอยูภายใตความเสี่ยงอยูเชนเดิม ทั้งน้ีดวยการดําเนินงานของคน

กลางที่เรียกวา ผูรับประกันภัย ซึ่งทําหนาที่รวบรวมเงินที่เรียกวาเบี้ยประกันชีวิตจากผูสมัครใจรวม

วิธีการน้ีซึ่งเรียกวา ผูเอาประกันชีวิต เพื่อนําไปจายชดเชยใหแกผูเอาประกันชีวิตที่ตองประสบกับ

ความเสียหายหรือมรณกรรม 

 กลาวโดยสรุปแลว การประกันชีวิต หมายถึง การประกันภัยทุกประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต

โดยผูเอาประกันชีวิตตองจายเบี้ยประกันชีวิตใหกับผูรับประกันชีวิตเพื่อเปนการตอบแทนทีร่บัเสีย่งภัย

ให และผูรับประกันชีวิตจะตองจายเงินตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาใหกับผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับ

ประโยชน หรือผูสืบสิทธิของเขา เมื่อมีเหตุการณหน่ึงเหตุการณใดตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึน 

 

2.2 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชวิีต  

   

  2.2.1 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชีวิตในระบบสากล  

  ความเปนมาของประกันชีวิตเปนสิ่งที่เราควรรับรู และศึกษาขอเท็จจริง ประกันชีวิต

ในโลกเกิดข้ึนเมื่อใดไมมีใครรูแนนอน ทําไดก็คือ ขอสันนิษฐานโดยนักประวัติศาสตร แลวแตใครจะต้ัง

ทฤษฎีจากพงศาวดารข้ึนมากลาวอางหน่ึงในทฤษฎีที่นาสนใจเสนอวา การประกันชีวิตเกิดข้ึนครั้งแรก

ประมาณ 2000 ป กอนคริสตกาล  

                                                        

 3จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.), หนา137. 

 4สมพิศ เล็กเฟองฟ,ู การขายประกันชีวิต, (กรงุเทพฯ: อักษรพิทยา, 2538), หนา 3. 
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โดยยุคกษัตริยแหงกรุงบาบิโลนไดตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลกเรียกวา Code of 

Hammurabi กฎหมายเลมน้ีมีกฎเกณฑหน่ึงซึ่งนาจะเปนจุดกําเนิดของการประกันภัยทั้งมวล 

กลาวคือพวกพอคาที่แลนเรือคาขายอยูในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะตองทําขอตกลงกันวาถาพอคา

ทางเรือคนใดคนหน่ึงสงสินคาทางเรือไปขายยังตางประเทศ หากพอคาผูน้ันจะขอกูเงินจากนายทุน

ผูใหกู ผูขอกูจะตองจายเพิ่มข้ึนอีกจํานวนหน่ึง เพื่อรับรองวาหากสินคาที่บรรทุกไปขายน้ันถูก

ปลนสะดม หรือเรือเกิดภัยพิบัติใดๆ พอคาน้ันก็ไมตองจายเงินคืนเงินที่กูไป โดยถือวาเงินกูครั้งน้ันเปน

อันสิ้นสุดลง เงินที่เพิ่มกอนดังกลาว จึงอนุมานไดวาเปนเงินเบี้ยประกันภัย5 

  เมื่อราว 3 พันปกอนคริสตศักราช พอคาชาวจีนไดคิดใชหลักของการประกันภัยข้ึน 

โดยพอคาเหลาน้ันไดประกันตอความเสียหายของสินคาราคาแพงที่ขนสงทางเรือตามลํานํ้าแยงซีเกียง 

ภัยที่ประกันคือ ภัยจากหินใตนํ้าแกระแสนํ้าเช่ียวในแมนํ้า สินคาดังกลาวบางครั้งก็เปนทรัพยทั้งหมดที่

พอคามีอยู เมื่อมีความกลัวตอความหายนะ พอคาจึงไดประกันภัยไว โดยการกระจายโอกาสที่จะเกิด

ความหายนะออกไป เขาเหลาน้ันใหเหตุผลดังกลาววา ถาเรือ 100 ลํา แตละลําบรรทุกสินคา 100 หอ 

ไดเริ่มเดินทางที่ตนกระแสนํ้าเช่ียว พอคาจะกระจายความเสี่ยงภัยโดยในเรือแตละลํา พอคาจะ

บรรทุกสินคาของตนในเรือเพียงคนละ 1 หอตอเรือ 1 ลํา จนครบ 100 ลํา การสูญเสียเรือ 1 ลํา จะ

ทําใหพอคาแตละคนสูญเสียสินคาเพียงคนละ 1 หอเทาน้ัน  

  จากการบันทึกไวในเรื่องของกําเนิดการประกันภัยน้ัน ยังมีอีกทางหน่ึงวา ชาวบาบิ

โลนซึ่งอาศัยอยูลุมแมนํ้ายูเฟรติสเมื่อประมาณหาพันปลวงมาแลว ไดผลิตสินคาออกขาย และไดสง

ลูกจางหรือทาสของตนออกไปเรขายสินคาตามเมืองตางๆ ทาสหรือลูกจางของตนน้ีไมมีสวนไดเสียใน

กําไรที่เกิดข้ึนกับการขายสินคาเหลาน้ันเลย และไมมีอํานาจในการตกลงกับผูซื้อนอกเหนือไปจากที่

ไดรับคําสั่งจากนายของตนเทาน้ัน พอการคาเจริญข้ึน การทํางานของทาสหรือลูกจางก็เกิดความไม

สะดวก เน่ืองจากขาดอํานาจตาง ๆ ดังกลาว การใชทาสหรือลูกจางก็เปลี่ยนไปเปนใชพอคาเร 

(travelling sales-man) ซึ่งในสมัยน้ันเรียกวา darmatha แปลวาคนตีกลอง เปนผูรับสินคาจาก

พอคาไปจําหนาย ยังเมืองตาง ๆ พวกพอคาเรน้ีตองมอบทรัพยสิน ภรรยา และบุตรที่อยูทางบานให

พอคาเปนประกัน โดยมีสัญญากันวากําไรที่ไดรับน้ันพอคาเรตองแบงใหพอคาเจาของสินคาครึ่งหน่ึง 

หากพอคาเรหนีหายไป หรือถูกโจรปลนเอาสินคาไปหมดบรรดาทรัพยสินจะถูกพอคาริบ และภรรยา

กับบุตรก็จะตกเปนทาสไปดวย เงื่อนไขดังกลาวน้ีเมื่อปฏิบัติไปเพียงเล็กนอย บรรดาพอคาเรก็ไมพอใจ

จึงเกิดการแข็งขอ ไมยอมรับเงื่อนไขอันเสียเปรียบน้ี และในที่สุดก็ตกลงเงื่อนไขใหมวา ถาการสูญเสีย

สินคาโดยมิใชความผิดของพอคาเร หรือพอคาเรมิไดเพิกเฉยตอการปองกันรักษาสินคาอยางเต็มทีแ่ลว

                                                        

 5สมาคมประกันชีวิตไทย, ประวัติการประกันชีวิต, สืบคนเมื่อวันที ่20  ธันวาคม 2556  

จาก www.thaiinsuranceetc.com/blog. 
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ใหถือวาพอคาเรไมมีความผิดพอคาเจาของสินคาจะริบทรัพยสินบุตรภรรยาไมได ขอตกลงน้ีจึงไดใช

ตอมาอยางแพรหลายในการคาสมัยน้ัน นับไดวาขอตกลงดังกลาวเปนการเริ่มตนของการประกันภัยใน

สมัยโบราณ6  

  ตอมาชาวกรีกไดรับเอาความคิดของชาวบาบิโลนมาใชกับการเดินเรือของตนในราว

สามพันปมาแลว คือยอมใหเอาเรือหรือสินคาของตนเปนประกันเงินกูที่ตองกูยืมจากนายทุนมาในการ 

จัดซื้อสินคา โดยมีเงื่อนไขวา ถาเรือสินคาลําน้ันไมกลับทา เจาหน้ีจะมาเรียกรองหน้ีสินคืนจาก 

เจาของเรือไมได นับไดวาการประกันภัยทางทะเลไดเริ่มข้ึนในระยะน้ี ซึ่งไดถึงกับมีการจัดต้ังเปน

สถาบัน การประกันภัยทางทะเลในกรุงเอเธนสสมัยน้ัน  

  ทางดานประกันชีวิตน้ี ไมมีหลักฐานแนนอนวาเริ่มมีกันต้ังแตเมื่อใด ทราบกันเพียงวา

ชาวกรีกและชาวโรมันในสมัยโบราณใชวิธีบริจาคเงินชวยในการทําศพดวยการเก็บเงินจากคนที่ไป

โบสถในวันอาทิตยคนละเล็กละนอยเปนรายเดือน เพื่อเปนการชวยเหลือในการทําศพผูตาย และ

ตอมาไดจัดต้ังสมาคมรับประกันในหมูพวกทหารข้ึน สมาชิกที่ตายจะไดเงินสําหรับทําศพ และจะไดรับ

เงินบํานาญเมือถึงวัยชรา เปนตน พฤติการณเหลาน้ีถือไดวาเปนการเริ่มตนของการประกันชีวิตข้ึน

แลวในสมัยโบราณ เหตุการณตาง ๆ ที่ถือวาเปนการเริ่มตนของการประกันภัยในสมัยโบราณดังกลาว 

คงเปนวิธีการงาย ๆ ปราศจากแบบแผนหรือระเบียบที่แนนอน จนกระทั่งไดมีการจัด ต้ังธุรกิจ

ประกันภัยในรูปของบริษัทการคาข้ึนเมื่อราว พ.ศ . 1853 ที่เมือง Flanders ในอิตาลี และในชวง

ศตวรรษน้ัน การคาขายทางทะเลมีความสําคัญที่สุด ไดมีสัญญาประกันภัยฉบับแรกไดถูกบันทึกไว

ปรากฏอยู สัญญาประกันภัยทางทะเลเกี่ยวกับสินคาของเรือซานตาคาลา ที่เมืองเจนัวในป พ.ศ . 

1890 และในป 2117 พระนางเอลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษไดตรากฎหมายจัดต้ังหอประกันภัยข้ึน

สําหรับขายกรมธรรมประกันภัยทางทะเล ทําใหธุรกิจประกันภัยของอังกฤษไดเจริญกาวหนา

วิวัฒนาการเรื่อยมา เริ่มตนแตดําเนินงานในรูปสํานักงานจนเปนสมาคม สัญญาประกันภัยของอังกฤษ

ฉบับแรกที่บันทึกไวคือ “The Broke Sea Ins u rance Policy” ซึ่งยังเก็บรักษาไวต้ังแต พ. ศ. 

21907 

  อังกฤษดูจะเปนแหลงกําเนิดของการประกันชีวิต หากไมนับเอายุคบาบิโลนถือเปน

รากเหงาดูจะโบราณเกินไป ขยับเขามาอีกหนอย พอเรียกไดวาเปนธุรกิจประกันชีวิตจริงๆ ก็ตองยกให

ประเทศอังกฤษ หลังเกิดเหตุการณมหาอัคคีภัยในลอนดอน (The great fire of London) ป ค.ศ. 

1666 เปนเหตุใหเกิดการกอต้ังบริษัทประกันภัยเปนกิจจะ 

                                                        

 6ไชยยงค ชูชาติ, “ประวัติการประกันภัย,” วารสารขาวสารประกันภัย 2, 1 

(มิถุนายน 2554): 28. 

 7เสริม สุขะ, การประกันภัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรุงศิลป, 2520), หนา 3. 
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ลักษณะ นอกจากประกันอัคคีภัยแลวยุคน้ันยังมีการประกันภัยทางทะเลเกิดข้ึนในชวงเวลาใกลเคียง

กันเพราะอังกฤษมีสถานะเปนเจาแหงการคาขายทางทะเลของโลกในยุคน้ัน 

  การประกันชีวิตเกิดข้ึนในราวปค.ศ. 1697 มีบริษัทประกันภัยรับประกันแมมายและ

ลูกกําพรา ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนธุรกิจประกันชีวิตของโลก บริษัทแรกที่ใหบริการเรื่องน้ีไดแก 

perpetual Assurance office, The Hampshire Society ตอมาในป ค.ศ. 1850 มีการคิดอัตรา

มรณะข้ึนเปนครั้งแรก 

  อังกฤษจึงเปนเสาหลักของการประกันภัย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเหตุที่มี

ลักษณะเปนจุดเริ่มตนและพัฒนาธุรกิจการประกันภัย และประกันชีวิตอยางตอเน่ืองมาหลายรอยป 

อุตสาหกรรมการประกันภัย การประกันชีวิต ไดลงหลักปกฐานกลายเปนเสาหลักเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทั้งสามารถขยายอาณาเขตทําธุรกิจไปยังตางประเทศ8 

  การประกันชีวิตในระยะแรก การประกันชีวิตถูกมองวาเปนการแสวงหาประโยชน

จากชีวิตของมนุษยอยางไรศีลธรรม และในหลายประเทศไดออกกฎหมายหามการดําเนินการดังกลาว 

โดยเฉพาะในฝรั่งเศสกอนป พ . ศ . 2363 และอิตาลีระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 แตในอังกฤษไมมีการ

หามดําเนินกิจการดังกลาว  

  นักทฤษฎีและนักคณิตศาสตรในภาคพื้นยุโรปจํานวนมากไดอุทิศตนในการพัฒนา

ความรูดานประกันชีวิต จอหน แกรนด ไดรวบรวมสถิติการตายเน่ืองจากกาฬโรค และในป พ.ศ. 

2204 ไดพิมพหนังสือช่ือ “ธรรมชาติและขอสังเกตทางการเมือง” ผลงานดังกลาวถือวาเปนการแสดง

ตัวเลขทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนครั้งแรก  

  Edmund Hally นักคณิตศาสตรไดศึกษาสถิติการตายในเมือง Breslau ในระหวาง

ป     พ . ศ . 2230 - 2234 และไดพิมพผลงานช่ือ “สถิติมรณกรรมในเบรสเลาว” โทมัส ซิมปสัน ได

พิมพ ผลงานเรื่อง “ธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลง” ในป พ. ศ. 2283 เรื่อง “ขอกําหนดเบี้ย

ประกันรายปและการลดอัตราการจายกรณีตาย” ในป 2385 แนวความคิดในวิชาการดานประกันชีวิต

ของ ซิมปสัน กวางและชัดเจนย่ิงกวาผลงานของบุคคลอื่น ๆ กอนหนาน้ัน  

  ระยะแรกของการประกันชีวิต Richard Martin กับพวกไดเสนอแนวทางที่เกี่ยวกับ 

การประกันชีวิตเปนครั้งแรกในปพ. ศ . 2079 กลาวโดยสรุปก็คือหากผูเอาประกันถึงแกความตาย

ภายใน 12 เดือน ผูรับประกันจะจายเงินเปนจํานวน 400 ปอนด ตอมาไดมีคดีข้ึนสูศาลวา คําวา 12 

เดือนน้ัน หมายถึง เดือนทางจันทรติ หรือตามปฏิทิน ศาลไดตัดสินเอาความผิดกับผูรับประกัน 

เน่ืองจากสัญญาประกันภัยเคลือบคลุม แนะแนวทางคําพิพากษาดังกลาวยังใชกันอยูจนทุกวันน้ี  

                                                        

 8เสริม สุขะ, เพิ่งอาง, หนา 5. 
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  ในป พ. ศ. 2241 บาทหลวง William Assheton ไดวางโครงการกอต้ังบริษัท

ประกันชีวิตช่ือบริษัทเมอเซอรในลอนดอน โดยจุดประสงคเพื่อเปนการใหประโยชนตอแมหมายในป

ตอมา ก็มีองคการในลักษณะคลายกัน ภายใตช่ือวา “สมาคมเพื่อแมหมาย” แตก็ไมประสบ

ความสําเร็จ เน่ืองจากความจริงที่วา ยังไมไดมีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการตายอยางถูกตอง อันจะ

เปนกฎเกณฑของการดําเนินการขององคการตาง ๆ ตามมาตรฐานของการประกันชีวิต ศาสตราจารย 

James L. Athearn ไดกลาววา สมาคมดังกลาวเปนองคการแรกของการประกันชีวิต  

  องคการที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตอีกองคการหน่ึงซึ่งมีช่ือเสียงมากในอังกฤษคือ 

“สมาคมมิตรสัมพันธเพื่อการประกันภัย” ซึ่งกอต้ังใน พ. ศ. 2249 และตอมาไดรวมอยูในสหภาพ 

นอร วิชในป พ . ศ . 2409 องคการน้ีไดโฆษณากิจการตอสาธารณชน ดังน้ัน อาจถือไดวาเปนครั้งแรก

ที่ไดเสนอความรูเกี่ยวกับการใชประกันชีวิตตอสาธารณชน  

   บริษัทประกันชีวิตซึ่งเกาแกและยังดําเนินกิจการอยูในปจจุบันน้ีคือ “สมาคมเพื่อการ

ประกันชีวิตที่เสมอภาค” (The Society for the Equitable Assurance of Lives and 

Survivorships) หรือที่เรียกวาวา “Old Equitable” ซึ่งกอต้ังในป พ.ศ. 2305 โดย Thomas Shimpson 

และดวยความชวยเหลือสนับสนุนจาก Edward Rowe Mores อยางไรก็ดี สมาคมน้ีไดเริ่มตนกอน

หนาน้ัน โดย โทมัส ซิมปสัน และ เจมส ดิคสัน ในป พ . ศ. 2229 แตไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ 

จนหลังเจมส ดิคสัน ตายลง โทมัส จึงไดดําเนินการตอมา จนสมาคมกอต้ังข้ึนได สําหรับการคํานวณ

เบี้ยประกัน ไดคิดจากอายุของผูเอาประกันและระยะเวลาที่คุมครอง การย่ืนขอเอาประกันตองทําเปน

หนังสือ และระบุขอมูล 2 ประการคือ สถานะทางสุขภาพ รวมทั้งอาชีพและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ผูเอาประกัน องคการน้ีไดใชประโยชนจากวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร ใน

อันที่จะกําหนดตารางเกี่ยวกับอัตราการตาย นับแตกอต้ังองคการน้ี ธุรกิจการประกันชีวิตไดพัฒนา

กาวหนาข้ึนอยางรวดเร็วจนปจจุบัน  

  2.2.2 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการประกันชีวิตประเทศไทย  

     ในยุคแรกกิจการประกันภัยเริ่มในยุโรปมานานแลว เมื่อมีชาวตางชาติเขามาคาขาย

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาจมีการประกันภัยกันบางแลว โดยเฉพาะการประกันทางทะเล และขนสง แต

เปนการที่ชาวตางชาติทําประกันภัยเองไมเกี่ยวมาถึงไทย การประกันภัยเริ่มข้ึนในประเทศไทย 

ปรากฏข้ึนสมัยรัตนโกสินทร  

     ประมาณป พ.ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งยังทรงผนวชอยู ไดทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพจากประเทศ

อังกฤษ และโดยที่เกรงวาจะเกิดความเสียหายข้ึนในระหวางทาง จึงไดสั่งใหเอาเครื่องพิมพดังกลาว

ประกันภัยระหวางการขนสงในนามของพระองคเอง แสดงวาการประกันภัยน้ันไดเริ่มแผเขามาถึง
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เมืองไทยแลว และอาจกลาวไดวาไทยไดรูจักวิธีการประกันภัย หรือการประกันภัยทางขนสงสินคาของ

ไดเริ่มต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3  

    การประกันภัยที่ควรจะนับวาเกิดข้ึนในประเทศไทยโดยตรงไดเริ่มจากสมัยรัชกาลที่ 

4 เปนตนมา คือในรัชกาลน้ีมีฝรั่งเศสเขามาต้ังหางคาขายมาก หางฝรั่งเศสเหลาน้ีปรากฏวา บางหาง

ไดเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยตางประเทศดวย เทาที่ปรากฏมีดังน้ี9 

    1) หางบอเนียว ซึ่งต้ังข้ึนเมื่อ พ. ศ. 2399 เปนตัวแทนของ Netherlands Indea 

Sea and Fire Insurance Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภัย กับเปนตัวแทนของ 

North China Insurance Company 

    2) หางสกอต ต้ังข้ึนเมือง พ. ศ. 2399 เหมือนกัน เปนตัวแทนของ Ocean Marine 

Insurance Company 

    3) หางบิกเกนแบ็ก ซึ่งต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2401 เปนตัวแทนของ Colonial Sea and 

Fire Insurance Company 

    สมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศอังกฤษไดขอพระบรมราชานุญาตใหบริษัทอิ๊ส

เอเซียติก จํากัด ของชาวอังกฤษดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตประชาชนคนไทยและชาวตางประเทศใน

ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอนุญาต โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือกรมธรรม

เปนคนแรก  

    หลังจากน้ันมาธุรกิจประกันชีวิตก็ไมประสบผลสําเร็จ เพราะกรมธรรมตองสงมาจาก

ประเทศอังกฤษและคนไทยก็ยังไมมีความสนใจ ธุรกิจประกันชีวิตตองหยุดชงักไปเองในปลายรัชกาลที ่

5 น่ันเอง แตในสมัยรัชกาลที่ 5 น้ันกิจการประกันภัยในดานที่ไมใชประกันชีวิต ก็ยังคงดําเนินอยูตอไป 

หางฝรั่งที่ต้ังในเมืองไทยสวนมากเปนตัวแทนของบริษัทรับประกันตางประเทศหลายแหง และ

นอกจากบริษัทอิ๊สเอเซียติก จํากัดแลว ก็ยังมีหลายหางที่เปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตของ

ตางประเทศ เชน10  

    1) หางสยามฟอเรสต เปนตัวแทนของ Commercial Union Assurance 

Company  

    2) หางเบนเมเยอร เปนตัวแทนของ Nordstern Life Insurance Company of 

Berlin  

                                                        

 9สมาคมประกันชีวิตไทย, ประกันชีวิตครั้งแรกของโลก สืบคนเมื่อวันที ่20 ธันวาคม 2556 

จาก www.easyinsurance4u.com/knowledge_0.asp.  

 10สมาคมประกันชีวิตไทย, เพิ่งอาง. 
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    3) หางหลุยส ที เลียวโนเวนส เปนตัวแทนของ China Mutual Life Insurance 

Company 

    สมัยน้ันบริษัทหรือหางที่จะต้ังกิจการประกันภัยโดยตรงข้ึนในเมืองไทยยังไมมี เวน

แตบริษัทเรือเมลจีนสยามไดรับอํานาจพิเศษใหดําเนินกิจการรับประกันอัคคีภัยและรับประกันภัยทาง

ทะเลดวย อยางไรก็ตามนับไดวา การประกันภัยนับวาไดมีมาแลวนับแตการประกันอัคคีภัย การ

ประกันทางทะเล การประกันชีวิตและการประกันรถยนต ก็ไดมีมาในเวลาไลเลี่ยกัน เชน หางสยามอิม

ปอรต เปนตัวแทนของ Motor Union Insurance Company รับประกันรถยนตแสดงวาการ

ประกันภัยตาง ๆ ไมใชเปนของใหมสําหรับเมืองไทยเลย เคยมีมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่4 และรัชกาลที่ 5 

แลว  

    กฎหมายฉบับแรกเทาที่ คนพบ ที่มีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการประกันภัย คือ

พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร . ศ . 130 ( พ . ศ . 2454 ) ซึ่งมาตรา 115 บัญญัติ

วา “บริษัทเดินรถไฟ รถราง บริษัทรับประกันตาง ๆ บริษัททําการคลังเงินเหลาน้ี ทานหามมิใหต้ังข้ึน

นอกจากไดรับพระบรมราชานุญาต”  

    ในป พ. ศ. 2467 ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยข้ึน มีบรรพ 3 

ลักษณะ 20 เปนเรื่องการประกันภัยรวมอยูดวย เปนการรับรูขอตกลงในเรื่องประกันภัยวาเปนสัญญา

ที่ผูกพันชอบดวยกฎหมาย และไดมีบทบัญญัติลักษณะหางหุนสวนบริษัท มาตรา 1014 ไววา หาม มิ

ใหต้ังหางหุนสวนบริษัท เพื่อทําการประกันภัยข้ึน เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

เปนพิเศษ  ซึ่งเทากับวาเปนการเริ่มควบคุมการกอต้ังบริษัทประกันภัยไมใหต้ังโดยเสรี แตยังมิได 

ควบคุมการดําเนินกิจการโดยตรง  

    ชาวตางประเทศในขณะน้ันไดติดตอขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยกับ

กระทรวงพาณิชยและคมนาคม แตทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมยังไมพรอมที่จะรับ

การ จดทะเบียนประกอบธุรกิจประกันภัยในทันที เพราะเห็นวาการประกันภัยเปนธุรกิจที่ตองดําเนิน

โดยมีสวนเกี่ยวพันถึงสาธารณชนในดานความผาสุกและปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดธุรกิจประกันภัย

ไวในกฎหมายที่วาดวยความผาสุกและปลอดภัยแหงสาธารณชน ทั้งจําเปนตองกําหนดระเบียบการ

ปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจใหมีมาตรฐานและปลอดภัยดวย  

    สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ป พ. ศ.2467 ดังกลาวขางตน

ไดถูกยกเลิก และใชบทบัญญัติบรรพ 3 ที่ตรวจชําระใหม ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2472ซึ่งบรรพ 3 ที่

ตรวจชําระใหมก็มีบทบัญญัติลักษณะ 20 วาดวยประกันภัยต้ังแตมาตรา 861 ถึงมาตรา 897 และมี

ผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
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2.3 หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการประกันชีวิต 

   

  2.3.1 กฎแหงจํานวนมาก (Law of Large Numbers) 

  กฎแหงจํานวนมาก (Law of Large Numbers) หมายถึง โอกาสที่เหตุการณที่จะ

เกิดข้ึนโดยสิ่งที่ตองการทราบผลและนําไปใชในการคํานวณคือจํานวนครั้งของเหตุการณที่เกิดข้ึนใน

ระยะหน่ึง ซึ่งเรียกวา ระดับ(Degree)หรือความถ่ี(Frequency) ของความนาจะเปนไปซึ่งในแตละ

ชวงเวลาน้ันมีไมเทากัน ทําใหเกิด “ความไมแนนอน” (Uncertainty)  และการคํานวณหาระดับของ

ความแตกตางระหวางความไมแนนอนเปนสิ่งจําเปนมากเน่ืองจากตองตัดความไมแนนอนออกไปหรือ

ใหมีนอยที่สุด เพราะความไมแนนอนจะมีผลตอการจายคาสินไหมทดแทนการลดความไมแนนอนลง

ไปจะตองอาศัยกฎแหงจํานวนมาก  ระดับความไมแนนอนน้ีเองมีสวนสําคัญในการเฉลี่ยคาความ

สูญเสียในระหวางผูเอาประกัน ถาไมทราบระดับแหงความไมแนนอนที่แทจริงแลวยอมทําใหไม

สามารถกําหนดอัตราเบี้ยประกันได11 

 

  2.3.2 หลักความนาจะเปนไปได (Principles of Probability) 

     หลักความนาจะเปนไปได (Principles of Probability) หมายถึง โอกาสของ

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงในอนาคต ในจํานวนของความไมแนนอนทั้งหลายน้ันความแนนอนจะมี

โอกาสเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใด โอกาสที่กลาวในที่น้ี คือ ความนาจะเปนไปได (Probability) ซึ่งเปน

หลักสําคัญที่เปนมูลฐานของการประกันภัย ถือเปนเพียงการประมาณการ (Approximate) ของ

โอกาสที่เหตุการณจะเกิดข้ึนไดและเปนหลักพื้นฐานที่บริษัทประกันภัยนําไปใชเปนประมาณการใน

การคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันตอไป12 

 

  2.3.3 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average)  

  กฎของการเฉลี่ย(Law of Average)  หมายถึง การเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยง

ภัยดวยกัน หากมีภัยเกิดข้ึนความสูญเสียมีเทาใดก็ตองเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเสี่ยงภัย คาสูญเสียที่

เฉลี่ยกันน้ีแสดงออกในรูปของเบี้ยประกัน ถาเบี้ยประกันสูงก็จะมีจํานวนผูเสี่ยงภัยในกลุมนอย การ

ประกันภัยจึงดําเนินไปไดยาก ถาเบี้ยประกันตํ่ามากก็จะมีผูทําประกันมากข้ึน วิธีการทําใหเบี้ยประกัน

ตํ่าคือการรวมกลุมผูเสี่ยงภัยใหรวมกันมากที่สุดเทาที่จะมากได นอกจากน้ันยังตองลดภาระในคาเฉลี่ย

                                                        

 11ประเสริฐ ประภาสะโนบล. หลกัการประกันภัย. พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2539), หนา 66. 

 12 ประเสริฐ ประภาสะโนบล, เพิ่งอาง, หนา 67. 
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การสูญเสียโดยการคัดกรองการเสี่ยงภัยข้ันตน เชน การตรวจสภาพรถที่จะเอาประกัน ก็จะทําให

คาเฉลี่ยคาสูญเสียมีอัตราลดลงไปดวย ดังน้ันกฎของการเฉลี่ยจึงเปนหลักการสําคัญมากของการ

ประกันภัย13 

 

2.4 หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการทําประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย           

 

  2.4.1 หลักการท่ัวไปตามกฎหมายสัญญา   

     2.4.1.1 หลักการแสดงเจตนาเพ่ือทําสัญญา 

       ความคิดด้ังเดิมของกฎหมายโรมันต้ังแตยุคแรกจนถึงยุคคลาสสิคน้ัน เจตนา

มีความสําคัญนอยกวาวิธีการในการสื่อเจตนาหรือแบบของนิติกรรม เพราะนักกฎหมายโรมันไมเหน็วา

การแสดงเจตนาจะกอใหเกิดผลทางกฎหมายได ลําพังการที่ผูทํานิติกรรม “ตองการ” อะไร ยังไม

เพียงพอ ผูทํานิติกรรมตอง “สื่อแสดง” ถึงความตองการของเขาออกมาดวยวิธีการอยางหน่ึง เจตนา

หรือความตองการน้ันจึงจะมีผลทางกฎหมาย ดังน้ัน การเกิดหรือการโอนสิทธิจะตองมีการกระทํา

บางอยางหรือการเปลงวาจาดวยคําพูดบางคํา การกระทําหรือคําพูดน้ีคือแบบแหงนิติกรรม ที่จะ

กอใหเกิดผลในทางกฎหมาย และหากไมทําตามแบบแลว แมเจตนาจะบกพรอง ผลในทางกฎหมายก็

เกิดอยูดี เจตนาจะเปนอยางไรไมสนใจ สนใจเพียงวานิติกรรมน้ันไดทําตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดก็

เพียงพอแลว แตกฎหมายโรมันน้ันยังไมสามารถที่จะแยกลักษณะของการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับ

เจตนาภายในออกจากการแสดงเจตนาโดยวิปริต เพราะในยุคน้ันเองก็ยังไมสามารถแยกความเปน

โมฆะออกจากความเปนโมฆียะได ทั้งยังไมเขาใจถึงการแสดงเจตนาที่เปนไปโดยทุจริต ดังน้ันในกรณี

ของการกอเจตนาโดยวิปริต น้ันจะมีความสําคัญก็เฉพาะดวยกฎของ Pretore หรือระบบ ius 

honorarium เทาน้ัน มิใชดวยระบบของกฎหมายแพงโรมันหรือ ius civile  

      ความสําคัญของการแสดงเจตนาเริ่มปรากฏในยุคของจักรพรรดิจัสติเน่ียน น้ัน 

ความสําคัญในเรื่องแบบลดลงตามพัฒนาการความจําเปนในทางปฏิบัติในทางการคา และไดให

ความสําคัญกับเจตนามากข้ึน เจตนาจึงมีความสําคัญในการกําหนดผลทางกฎหมาย14 

    เจตนาที่จะมีความหมายหรือความสําคัญน้ัน จะตองแสดงออกมาใหปรากฏ

ซึ่งโดยปกติแลวเจตนาที่แสดงออกมาน้ันมักจะตรงกับเจตนาภายในเสมอ เน่ืองจากเกิดจาก

                                                        

 13ประเสริฐ ประภาสะโนบล, เพิ่งอาง, หนา 68. 

         14ร.แลงกาต, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กฎหมายเอกชน) เลม 1, คําสอนช้ันปรญิญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2478, หนา 12. 
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กระบวนการคิด ตัดสินใจและการกระทํา ซึ่งการกระทําน้ันก็ตองมาจากสิ่งที่ตัดสินใจน่ันเอง การแสดง

เจตนาที่ไมตรงกันกับในใจจึงเปนเหมือนรางกายที่ปราศจากวิญญาณ 

     อยางไรก็ตาม อาจจะเกิดกรณีที่การแสดงเจตนาออกมาน้ันไมตรงกับเจตนา

ในใจจริง ซึ่งเกิดข้ึนไดในหลายกรณี เชน มีการแสดงเจตนา ซึ่งมิไดมีเจตนาที่แทจริงของบุคคลผูแสดง

เจตนาน้ันอยูเลย หรือการแสดงเจตนาที่แทจริงแตกตางจากเจตนาที่แสดงออก รวมทั้งกรณีที่มีการ

แสดงเจตนาและการแสดงเจตนาน้ันตรงกับเจตนาที่แทจริงในใจ แตเจตนาที่แทจริงน้ีเกดข้ึนใน

ลักษณะที่ผิดปกติเพราะมีเหตุการณบางอยางเขามาแทรกแซงรบกวนทําใหการแสดงเจตนาผดิปกติไป 

     ในทุกกรณีดังกลาวขางตนน้ีอาจกลาววาเปนการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับในใจ 

แตผลของนิติกรรมจะเปนอยางไรน้ันจะตองพิจารณากันตอไป ตามหลักเกณฑทางทฤษฎีที่มีอยู 4 

ทฤษฎี กลาวคือ15 

  (1) ทฤษฎีเจตนาภายในสําคัญกวาเจตนาท่ีแสดงออกมา 

  ทฤษฎีน้ีมาจากแนวคิดของนักนิติศาสตรฝรั่งเศส ซึ่งถือองคประกอบที่สําคัญ

อยางเดียวคือ เจตนาที่แทจริงของบุคคล ดังน้ัน ถามีการแสดงเจตนาที่ไมตรงกับเจตนาในใจจริง นิติ

กรรมจะไมมีผลใดๆ ในทางกฎหมายเลยเพราะการขาดเจตนาที่แทจริงทําใหขาดองคประกอบแรกที่

สําคัญของนิติกรรม แมในความเปนจริง เจตนามีความจําเปนตองแสดงออกมาภายนอกแตการ

แสดงออกที่ไมสอดคลองกับเจตนาที่แทจริง ก็ไมควรจะมีคุณคาเปนการแสดงเจตนา สวนในกรณี

กฎหมายใหความสําคัญตอการแสดงเจตนาที่ไมสอดคลองกับเจตนาที่แทจริงน้ันก็เปนเรื่องของ

ขอยกเวน 

  (2) ทฤษฎีท่ีถือการแสดงเจตนาสําคัญกวาเจตนาภายใน 

  สําหรับทฤษฎีน้ีเกิดจากการศึกษาของสํานัก “Pandettistica” ของเยอรมัน

ในศตวรรษที่แลวที่ศึกษาบนพื้นฐานของ “diritto commune”  

  ทฤษฎีน้ีเปนทฤษฎีที่ตรงขามกับทฤษฎีแรก เพราะตามทฤษฎีน้ีถือวา

สาระสําคัญมิไดอยูที่เจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลซึ่งไมมีใครสามารถลวงรูได แตอยูที่เจตนาที่

แสดงออกมาภายนอก ดังน้ัน นิติกรรมจึงมีคุณคาเปนนิติกรรมเสมอ แมวาเจตนาที่แสดงออกมาน้ันจะ

ไมตรงกับใจจริง 

  ทฤษฎีน้ีมุงคุมครองแตเพียงผูรับแสดงเจตนาเทาน้ัน โดยกําหนดใหเจตนาที่

แสดงออกมาสําคัญกวาเจตนาภายใน ตามความจําเปนในทางทฤษฎีที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 19 ที่

ตองการคุมครองไวเน้ือเช่ือใจและความมั่นคงแนนอนในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือในทางการคา 

                                                        

        15ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพครั้งที่ 13, (สํานักพมิพวิญูชน:

กรุงเทพมหานคร,2551), หนา 96 
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  (3)ทฤษฎีในเรื่องความรับผิด (ความสุจริตของผูแสดงเจตนา) 

  สําหรับทฤษฎีน้ีพิจารณาในเรื่องของความสุจริตหรือไมของผูแสดงเจตนาเปน

สําคัญถาเจตนาที่แสดงออกมาและเจตนาที่แทจริงไมตรงกันเพราะความจงใจ หรือประมาทของผู

แสดงเจตนา ความแตกตางน้ีไมมีความหมายเพราะผูแสดงเจตนาจะตองเปนผูรับผลที่ตามมา ในทาง

ตรงขาม ถาเจตนาที่แตกตางกันน้ันมิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูแสดงเจตนาแลว 

ผลก็คือเจตนาที่แทจริงจะอยูเหนือกวาเจตนาที่แสดงออก 

  (4) ทฤษฎีของความไวเนื้อเชื่อใจ (ความสุจริตของผูรับการแสดงเจตนา) 

  สําหรับทฤษฎีน้ีพิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของผูรับการแสดงเจตนาเปน

สําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนาไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความแตกตางระหวางเจตนา

ภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังใหความไวเน้ือเช่ือใจในการแสดงเจตนาน้ันดวย ก็ตองถือวาการ

แสดงเจตนาน้ันสําคัญกวา เพราะการดําเนินชีวิตในสังคมน้ันเราไมอาจที่จะไปคนหาเจตนาที่แทจริง

ภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เราไมอาจเขาถึง เราจึงยอมรับรูเพียงเจตนาที่แสดงออกมาเทาน้ัน 

และไมมีความสัมพันธใดๆในสังคมไมวาในทางธุรกจิไมวาความสัมพันธในฉันมิตรที่จะเปนไปไดน้ัน เรา

จึงใหความเช่ือถือในคําพูดหรือคํากลาวอางของบุคคลอื่น แตในทางตรงขามถาผูรับการแสดงเจตนารู

หรือควรรูไดวาการแสดงเจตนาน้ันไมตรงกับเจตนาในใจ เจตนาภายในจึงจะสําคัญกวา 

  ตัวอยางการแสดงเจตนา นาย ก อยากไดรถยนตมาขับเลนสักคัน(มูลเหตุชัก

จูงใจ) จึงคิดวาจะตองทําอยางไร จึงตัดสินใจยืมรถรถยนตของนาย ข.(กอเจตนาภายในใจ) แตกลับ

แสดงเจตนาซื้อรถจากนาย ข เพราะกลัวนาย ข ไมใหยืม16 

  กรณีตามตัวอยางจะเห็นไดวานาย ก. แสดงเจตนาออกมาไมตรงกับเจตนา

ภายในซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาวาควรบังคับตามเจตนาภายในคือการยืมเพื่อคุมครองเสรีภาพในการ

ตัดสินใจของนาย ก  เพราะการยืมเปนเจตนาที่แทจริงหรือบังคับตามเจตนาที่แสดงออกคือการซื้อ 

เพื่อคุมครองความไวเน้ือเช่ือใจของนาย ข ซึ่งเปนคูกรณีอีกฝายหน่ึงที่ไมอาจทราบถึงเจตนาภายใน

ของนาย ก. 

  หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 1 คือ ทฤษฎีเจตนาภายในแลวยอมตองบังคับตาม

การยืมเพราะถือเปนเจตนาอันแรกและสําคัญ ดังน้ันเจตนาที่แสดงออกวาซื้อที่ไมตรงกับเจตนาภายใน

จึงตกเปนโมฆะไป 

  หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 2 คือ ทฤษฎีของการแสดงเจตนาแลวยอมบังคับ

ตามการซื้ออันเปนเจตนาที่แสดงออกเพื่อคุมครองคูกรณีอีกฝายหน่ึงคือ นาย ข ที่เปนผูรับการแสดง

เจตนาที่ไมอาจจะลวงรูไดวาเจตนาภายในของนาย ก คืออะไร 

                                                        

        16ศนันทกรณ โสตถิพันธุ, เพิง่อาง, หนา 99. 
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  หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 3 คือทฤษฎีความรับผิด หากนาย ก ตองรับผิด

เพราะการแสดงเจตนาไมตรงกับเจตนาภายในโดยไมสุจริต กลาวคือ ดวยความต้ังใจ นาย ก ก็ตองรับ

ผิดในการกระทําของตน นาย ก จึงไมไดรับความคุมครอง จึงบังคับตามเจตนาที่แสดงออกคือซื้อ 

  หากพิจารณาตามทฤษฎีที่ 4 คือ ทฤษฎีความไวเน้ือเช่ือใจ ก็ตองพิจารณาวา 

นาย ข สุจริตคือรูหรือไมวานาย ก แสดงเจตนาออกมาวาซื้อทั้งที่จริงเพียงแคตองการจะยืม ถานาย ข 

สุจริตคือไมรู นาย ข กะไดรับความคุมครองก็คือการคุมครองความไวเน้ือเช่ือใจของเขาที่เขามาทํานิติ

กรรมกับอีกฝายหน่ึงก็ตองเช่ือถือในสิ่งที่เขาแสดงออกมา ทั้งการคุมครองความไวเน้ือเช่ือใจของนาย ข 

ยอมหมายถึงการคุมครองความไวเน้ือเช่ือใจของทุกคนในสังคมที่อาจตองเขามาทํานิติกรรมในลกัษณะ

เดียวกันกับนาย ข  และคุมครองความมั่นคงในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปในตัวดวยน่ันเอง ดังน้ัน จึง

บังคับตามเจตนานที่แสดงออกคือการซื้อ แตหากนาย ข รูวานาย ก แสดงเจตนาไมตรงกับเจตนา

ภายในเพราะนาย ก และนาย ข  เปนเพื่อนกัน นาย ก ก็ทําแบบน้ีอยูบอยๆ เชนน้ี เมื่อนาย ข รูความ

ไวเน้ือเช่ือใจของนาย ข ก็ไมไดรับความกระทบกระเทือน ความจําเปนที่จะตองคุมครองความไวเน้ือ

เช่ือใจของนาย ข ก็ไมมี จึงบังคับตามเจตนาภายในของนาย ก คือการยืม เจตนาที่แสดงออกคือการ

ซื้อยอมตกเปนโมฆะไป 

   จากการศึกษาพบวาหลักการพื้นฐานของทฤษฎีตางๆน้ันอยูภายใตหลัก

สุจริตเปนสําคัญ ซึ่งสัญญาประกันชีวิตก็เชนกัน  เมื่อพิจารณาถึงเจตนาที่แสดงภายในใจและเจตนา

ภายนอกที่แสดงออกมา  เจตนาภายในใจของผูรับประกันยังคงมุงที่จะพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของผู

เอาประกันในการทําสัญญาแตกลับโฆษณาที่เปนการแสดงเจตนาวา “ไมสนใจวาสุขภาพคุณจะเปน

เชนไร” จึงเห็นไดวา เจตนาที่ภายในใจกับเจตนาภายนอกที่แสดงออกมาน้ันไมสุจริตเพราะขัดแยง

กันเอง ย่ิงเมื่อพิจารณาตามหลักการสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตแลวจะตองอาศัยความสุจริต

อยางย่ิงซึ่งมากกวาการทําสัญญาทั่วไป เมื่อพิจารณาทฤษฎีของความไวเน้ือเช่ือใจ สําหรับทฤษฎีน้ี

พิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของผูรับการแสดงเจตนาเปนสําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนา

ไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความแตกตางระหวางเจตนาภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังให

ความไวเน้ือเช่ือใจในการแสดงเจตนาน้ันดวย ก็ตองถือวาการแสดงเจตนาน้ันสําคัญกวา เพราะการ

ดําเนินชีวิตในสังคมน้ันเราไมอาจที่จะไปคนหาเจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เรา

ไมอาจเขาถึง เราจึงยอมรับรูเพียงเจตนาที่แสดงออกมาเทาน้ัน และไมมีความสัมพันธใดๆในสังคมไม

วาในทางธุรกิจไมวาความสัมพันธในฉันมิตรที่จะเปนไปไดน้ัน เราจึงใหความเช่ือถือในคําพูดหรือคํา

กลาวอางของบุคคลอื่น แตในทางตรงขามถาผูรับการแสดงเจตนารูหรือควรรูไดวาการแสดงเจตนาน้ัน

ไมตรงกับเจตนาในใจ เจตนาภายในจึงจะสําคัญกวา จากการกระทําของผูรับประกันที่ไมสุจริตทําใหผู

เอาประกันเช่ือไดวา ผูรับประกันไมสนใจสุขภาพของตนจริง จึงเขาทําสัญญาโดยสุจริต  
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     2.4.1.2 หลักเสรีภาพในการทําสญัญา (Principle of Freedom of Contract)  

       เสรีภาพในการทําสัญญามีอยู 2 ความหมาย แรกคือ เสรีภาพที่จะเขามาตก

ลงทําสัญญา สวนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว สําหรับ

เสรีภาพที่จะเขามาตกลงทําสัญญาน้ัน หมายถึง เสรีภาพในการเริ่มตนดําเนินตอไป หรือระงับ

กระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา ซึ่งในความหมายน้ีอาจพิจารณาได 2 ดาน คือ ดานการกระทํา 

(Positive sense) อันหมายถึงการเริ่มตน ดําเนินตอไปและการตกลงเขาทําสัญญา และดานไมกระทํา 

(Negative sense) อันหมายถึง การไมเขาทําสัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา ดวยการ

ถอนคําเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เปนตน สําหรับการไมเขาทําสัญญาของผูรับคําเสนอก็ดี หรือ

การยกเลิกหรือระงับการเจรจาของคูสัญญาก็ดี มักไมมีปญหาเพราะเห็นไดชัดเจนวาเปนการใช

เสรีภาพดังกลาว แตในสวนที่ผูเสนอเปลี่ยนใจไมเขาทําสัญญาดวยการถอนคําเสนอน้ันอาจมีปญหาใน

ระบบกฎหมายของบางประเทศก็ไดวาผูทําคําเสนออาจไมมีเสรีภาพที่จะทําเชนน้ันได17 

    สวนเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดน้ัน นาจะ

หมายความเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฏีปจเจกชนนิยม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรัฐไดรับ

รองเสรีภาพที่ปจเจกชนมีต้ังแตข้ันตอนกอนเกิดสัญญาแลว ดังน้ันเมื่อสัญญาเกิดแลวรัฐจะเขาไป

แทรกแซงเพื่อใหสิ่งที่คูสัญญาไดกําหนดไวในหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเปนประการอื่นไมได 

เสรีภาพของปจเจกชนก็ถูกทําลายไป 

    เสรีภาพในการทําสัญญา ถือเปนเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปน หลักที่ใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกคูสัญญาในอันที่จะ

กําหนดชนิดแบบ และเน้ือหาของกิจการซึ่งเขาประสงคจะตกลงกันและจํากัดขอบเขตของรัฐในการ

เขาแรกแซงการเขาทําสัญญาของคูกรณีใหอยูในวงจํากัดที่สุด 

    หลักเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา เปนหลักเกณฑซึ่งนานาประเทศยอมรับ

และบัญญัติไวในกฎมายที่เกี่ยวกับสัญญา กลาวคือสําหรับบุคคลที่มีอายุและความเขาใจตามควรจะมี

เสรีภาพเต็มที่ในการทําสัญญา และเมื่อไดกระทําลงโดยอิสระและดวยความสมัครใจ หากขอตกลงน้ัน

ไมขัดกับหลักเรื่องความสงบเรียบรอยของประชาชน (Public Policy) สัญญาน้ันยอมมีผลใชบังคับได 

ทฤษฎีที่วาดวย เสรีภาพในการทําสัญญา จึงถือวาตัวที่กอใหเกิดหน้ีในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาก็คือ ความ

สมัครใจหรือ “เจตนา” (la volonte) 

        หน้ีในเรื่องสัญญาจึงเกิดข้ึนโดยอํานาจของการกระทําโดยสมัครใจของบุคคล

น้ันมิใชเกิดโดยอํานาจภายนอกอื่นใด (อํานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับโดยอํานาจแหง

                                                        

 17จําป โสตถิพันธุ, เรื่องหลักความรบัผิดกอนสญัญา, พิมพครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม 

(กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2544), หนา 15-16. 
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กฎหมาย แตเกิดข้ึนโดยอํานาจแหงความสมัครใจที่คูสัญญายินยอมผูกพันกัน กฎหมายเปนแตเพียงผู

กําหนดบทลงโทษในเมื่อมีการไมปฏิบัติตามหน้ีน้ันเทาน้ัน18 

     หลักเสรีภาพในการทําสัญญายึดถือหลักการหน้ีที่ยุติธรรม เพราะวาคูสัญญามี

เสรีภาพอิสระที่จะทําสัญญาหรือไมก็ได หากเห็นวาไมไดถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหน่ึงแตหาก

พิจาณาแลวเห็นวาถูกวาถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝายหน่ึงก็ไมจําตองยอมรับหน้ีน้ันโดยไมเขาทํา

สัญญาดวย และเมื่อใดคูสัญญาไดตกลงทําสัญญากันแลว จะมาอางภายหลังวาตนเองไมไดความ

ยุติธรรมไมได เน่ืองจากไมมีใครบังคับในขณะที่ทําสัญญา สัญญา คือ นิติกรรมอยางหน่ึงซึ่งผูกระทํา

จะตองกระทําดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผกูนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง 

โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ หรือเรียกไดวาสัญญาทําใหเกิดหน้ีจะเห็นวาจะเกิดสัญญาไดตองมีความ

สมัครใจของคูสัญญาที่ตองการจะผูกพันดวยกัน ซึ่งก็เปนหลักในเรื่องของความอิสระในการแสดง

เจตนาน่ันเอง  

    2.4.1.3 หลักสุจริต  

        หลักสุจริตทั่วไปที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 

คําวา “สุจริต”  เปนคําที่มีมาต้ังแตกฎหมายโรมันที่เขียนเปนภาษาลาติน วา Bona Fides แปลวา 

ความซื่อสัตย ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Good Faith  และตรงกับภาษาเยอรมันวา True  Und  

Glauben (แปลวา ความซื่อสัตยและความไววางใจ)  เปนหลักที่ใชบังคับการใชสิทธิและการชําระหน้ี

ทางแพงโดยทั่ว ๆ  ไป เปนหลักธรรมดาสามัญในสังคมของประเทศที่เจริญแลวโดยถือวาในนิติสัมพันธที่มี

อยูทุกคนตองซื่อสัตยและไววางใจตอกัน เปนหลักทั่วไปสําหรับผดุงความยุติธรรมในการที่คูกรณี

จะตองปฏิบัติตอกันหรือในกรณีที่บุคคลจะใชสิทธิหรือชําระหน้ีของตนในเมื่อกฎหมายหรือขอตกลง

ระหวางกันมิได    แสดงโดยละเอียดถึงการปฏิบัติหรือทํากิจการใด ๆ ใหถือเอาความสุจริตเปนที่ต้ัง 

ซึ่งมีที่มาจากหลักที่วา “บุคคลผูมาศาลตองมาดวยมือสะอาด”       (He Who Comes To The 

Court  Must  Come  With  Clean  Hands)  หมายถึง การที่บุคคลใชสิทธิของตนที่เกิดข้ึนมาแลว

น้ันจะตองใชโดยสุจริตฉะน้ันศาลจะไมรับรองสิทธิน้ันหรือไมรับบังคับให การใชสิทธิโดยสุจริตน้ีอาจ

แบงเปน 2 กรณี คือ19 

    (1) การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่อง 

                                                        

 18ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญาสถานะใหมของสัญญาในปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่ไม

เปนธรรม. พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, หนา 15-16. 

 19 เกรียงศักด์ิ สุวรรณศร.ี หลกัสจุริต สบืคนเมื่อวันที่ 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

ขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง เชน ไมทราบวาเปนทรัพยสินที่ขโมยมาก็ดีหรือรับโอนทรัพยสินไวโดยไม

ทราบวาทรัพยสินน้ันมีการคบคิดฉอฉลหรือแสดงเจตนาหลอกลวงกันในระหวางคูสัญญาคนกอน ๆ ก็

ดี ถือเปนการกระทําโดยสุจริตซึ่งกฎหมาย    จะเขามาคุมครองโดยการบัญญัติใหไมตองคืนทรัพยสิน

น้ัน หรือไดรับเงินที่เสียไปคืนในทางตรงกันขามถามีการรับโอนทรัพยสินไวโดยทราบถึงขอบกพรอง

บางอยาง เชน มีการคบคิดกันฉอฉลก็ดีหรือรับโอนไวโดยทราบดีถึงการหลอกลวงหรือขอบกพรองใน

การทําสัญญาของ คูสัญญาคนกอน ๆ ก็ดีถือวาเปนการกระทําที่ไมสุจริต  ผูทรงสิทธิจึงไมสามารถใช

สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพยสินน้ันยันตอเจาของทรัพยน้ันหรือบุคคลอื่นได  เน่ืองจากกฎหมายไมรับรองและ

ไมคุมครองใหจึงอาจตองคืนทรัพยสินน้ันใหเจาของทรัพยหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิดีกวาไป 

 การใชสิทธิโดยสุจริตเฉพาะเรื่องน้ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยหลายมาตราดวยกัน เชน มาตรา 155, 412, 905, 916, 1299, 1300, 1303, 1311, 

1312, 1329, 1330, 1331, 1332 เปนตน20 

 (2) การใชสิทธิโดยสุจริตท่ัวไป 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหง

ตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี ทานวาบุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” 

 คําวา “สุจริต” ในมาตรา 5 น้ี มีความหมายกวางกวาในกรณีความสุจริต

เฉพาะเรื่อง โดยหมายถึง “ความซื่อสัตยและความไววางใจ” ซึ่งบุคคลจะตองมีตอกันในกรณีตาง ๆ 

บทบัญญัติในมาตราน้ี “บทครอบจักรวาล” ที่ทําหนาที่เปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคล

ที่มีตอกันในทางกฎหมาย เปนการกําหนดใหบุคคลตองประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความซื้อสัตยและ

ความไววางใจ การกระทําใดที่เปนปฏิปกษตอความซื่อสัตยและความไววางใจยอมถือวาเปนการ กระทําที่

ไมสุจริต ซึ่งศาลจะไมรับรองและไมรับบังคับให  

 ในกรณีที่มีการปฏิบัติหนาที่หรือชําระหน้ีก็เชนเดียวกัน ถาลูกหน้ีได ทําการ

ชําระหน้ีแกเจาหน้ีโดยไมสุจริตก็ถือวาเปนการชําระหน้ีที่ไมถูกตอง ไมทําใหหน้ีน้ันระงับสิ้นไป  หรือ

อาจตองชําระหน้ีน้ันใหมใหถูกตองอีกครั้งหน่ึง 

 หลักสุจริตที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน  และประมวลกฎหมายแพง

ฝรั่งเศส มีหลักการเชนเดียวกับของไทย21 

 (1) หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                        

 20 เกรียงศักด์ิ สุวรรณศร,ี เพิ่งอาง. 

 21 เกรียงศักด์ิ สุวรรณศร,ี เพิ่งอาง. 
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 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ซึ่งบัญญัติวา “การใดมี

วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเปนโมฆะ” เปนบทบัญญัติที่จํากัดขอบเขตของ

เสรีภาพในการแสดงเจตนา โดยใหศาลสามารถปฏิเสธการมีผลบังคับของสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบกนั

หรือสัญญาที่ไมเปนธรรมใหมีผลขัดตอความสงบฯ   ถึงขนาดที่ใหสัญญาเปนโมฆะได 

 แตอยางไรก็ตามการใชหลักดังกลาวสําหรับศาลไทยยังมีปญหาอยู  เน่ืองจาก

ศาลยังยึดมั่นอยูกับหลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพของการแสดงเจตนา 

ดังน้ัน แมขอสัญญาจะกําหนดใหคูสัญญาฝายหน่ึงอยูในฐานะที่เสียเปรียบ คูสัญญาอีกฝายหน่ึง แต

เมื่อขอตกลงดังกลาวเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาเองจึงไมเกี่ยวกับสังคมสวนรวม ศาลจึงตัดสิน

วาขอสัญญาดังกลาวใชบังคับไดมีผลผูกคูสัญญาไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

 (2) หลักการตีความใหเปนคุณแกผูตองเสียเปรียบในมูลหนี้ (มาตรา 11) 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 11 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีขอ

สงสัยใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกคูกรณีฝายซึ่งจะเปนผูเสียในมูลหน้ีน้ัน” 

 หลักน้ีเรียกวา Contra  Proferentem Rule ไดรับอิทธิพลมาจาก มาตรา 162 

ของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  ศาลฝรั่งเศสไดใชบทบัญญัติดังกลาวเปนเครื่องมือในการตีความ

ขอกําหนดในสัญญาใหเปนปฏิปกษแกผูที่กําหนดขอสัญญาน้ัน ๆ ข้ึน ไมวาจะอยูในฐานะลูกหน้ีหรือ

เจาหน้ีก็ตาม โดยการใชประกอบกับหลักสุจริตในมาตรา 1134 ดวย 

 ในปจจุบันศาลไทยมักใชหลักดังกลาวในการตีความสัญญาประกันภัย   ดังน้ี 

ถาขอกําหนดในสัญญาประกันภัยเปนที่สงสัย ตองตีความใหเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย โดยผูรบั

ประกันภัยจะนําเอาเงื่อนไขของกรมธรรม ตลอดจนขอยกเวน   ความรับผิดตามกรมธรรมมาปฏิเสธ

ความรับผิดตามประกันภัยไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 2179/2526)22 

 (3) หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา  

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 171 บัญญัติวา “ในการตีความการ

แสดงเจตนาน้ัน ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงย่ิงกวาถอยคําสํานวน หรือตัวอักษร” 

 หลักในการตีความสัญญา จะตองพิจารณาเจตนาที่แทจริงของ คูสัญญาวาเขา

มีเจตนาที่แทจริงในการทําสัญญาอยางไร แลวจึงนํามาพิจารณาประกอบกับความสุจริตของคูสัญญา

และปกติประเพณีในการทําสัญญาน้ัน 

                                                        

 22 จี๊ด เศรษฐบุตร. คําอธิบายหลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหน้ี. (กรุงเทพมหานคร: 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522), หนา 56. 
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 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาตามหลักการตีความสัญญา  โดยเพงเล็งถึงเจตนาอันแท

จิรงย่ิงกวาถอยคําสํานวนตามตัวอักษร 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1004/2520 การตีความแสดงเจตนาน้ันตองเพ็งเล็งถึง

เจตนาอันแทจริงย่ิงกวา ถอยคําสํานวนตามตัวอักษร เอกสารที ่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  ซึ่งความผิดน้ันจะไม

เกิดข้ึนหากปราศจากสัญญาน้ัน  เปนการปองกันมิใหผูเอาประกันภัยไป ตกลงชดใชคาเสียหายหรือคา

สินไหมทดแทน ใหแกบุคคลภายนอก  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเปนฝายถูกเทาน้ัน แตกรณีเปนฝาย

ผิดจะเอาเงื่อนไขดังกลาวมาบังคับไมได เพราะถึงอยางไรผูรับประกันภัยจะตองจายคาสินไหมทดแทน

อยางแนนอนอยูแลว 

 (4) หลักเก่ียวกับความตกลงยกเวนความรับผิด 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 373 บัญญัติวา “ความตกลงทําไว

ลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหน้ีตองรับผิดเพื่อกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง

ของตนน้ัน ทานวาเปนโมฆะ” 

 กฎหมายวางหลักใหผลของขอสัญญาที่คูสัญญาทําการตกลงลวงหนายกเวนมิ

ใหลูกหน้ีตองรับผิดเพื่อกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนน้ัน ทานวาเปนโมฆะ 

โดยกฎหมายไมบังคับให 2 กรณีคือ23 

 1) การยกเวนความรับผิดเพื่อกลฉอฉลของลูกหน้ี  

 2) การยกเวนความรับผิดเพื่อความประมาทเลินเลออยางรายแรงของลูกหน้ี 

การกระทําทั้งสองกรณีน้ีถือวาลูกหน้ีมีความต้ังใจทุจริตต้ังแตแรกวาจะไมชําระหน้ี

โดยสุจริต 

 

                                                        

 23 จี๊ด เศรษฐบุตร, เพิ่งอาง, หนา 57. 
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     2.4.1.4 หลักความสัญญาตองเปนไปตามสญัญา  

       โดยแนวความคิดในเรื่องหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of 

contract) น้ัน ถือวาบุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในการเขาทําสัญญา (Freedom of contract) แต

สัญญาที่ทําข้ึนน้ันตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยสัญญาที่ทําข้ึนน้ันยอม

ผูกพันคูสัญญาที่จะปฏิบัติตามโดยสุจริต ดวยความซื่อสัตยและไววางใจตอกัน แมคูสัญญาจะมิไดตก

ลงกันไวในสัญญาก็ตาม ดังน้ันเจตนาจึงถือเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการที่คูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกัน ซึ่ง

หลักเกณฑน้ีไดนําไปสูหลักความศักด์ิสิทธิแหงการแสดงเจตนา (The autonomy of will) ซึ่งถือวา

บุคคลมีเสรีภาพในการที่จะเขาทําสัญญาไดอยางเต็มที่ รัฐจะเขามาเกี่ยวของเฉพาะกรณีที่เปนเรื่อง

เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทาน้ัน ซึ่งหลักเกณฑในเรื่องน้ีมิใชวา

จะตองเปนเชนน้ีตลอดไป หากในกรณีที่สัญญาเปลี่ยนแปลงไปหลักเกณฑเรื่องน้ีก็อาจเกิดขอยกเวน

ข้ึนได 

       การปรับใชหลักสัญญาตองเปนสัญญา จากหลักเกณฑเรื่องสัญญาตองเปน

สัญญาน้ี ทุกคนจึงมีอิสระและเสรีภาพในการที่จะเขาทําสัญญาเพื่อผูกพันตนเองหรือไม และเมื่อ

สัญญาเกิดข้ึนแลวจากที่คูสัญญาตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระ หน้ีที่เกิดข้ึนจากความสมัครใจของ

คูสัญญาจึงเปนหน้ีที่ยุติธรรมสําหรับคูสัญญา คูสัญญาจึงมีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติการชําระหน้ีตอกัน

อยางเครงครัด 

      หลักสัญญาตองเปนสัญญาน้ีเปนหลักที่อยูเบื้องหลังกฎหมายในสวนทีเ่กีย่วกบั

สัญญาและการชําหน้ีเกือบทุกเรื่อง แมจะไมมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนแตก็ถือวาเปนหลักทั่วไปใน

การนํามาปรับใชเรื่องสัญญาและการชําระหน้ี คือเมื่อบุคคลเขาทําสัญญาตอกันแลวตองปฏิบัติตาม

ขอตกลงที่ไดทําตอกันไว เวนแตในบางเรื่องที่กฎหมายบัญญัติวาไมจําตองปฏิบัติตามสัญญาก็ได ซึ่ง

กฎหมายกําหนดใหขอสัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะ กลาวคือ สัญญาที่คูสัญญาไดทําไวตอกันน้ันไมมีผล

บังคับใช คูสัญญาจึงไมตองปฏิบัติตามสัญญาได เปนตน 

      การปรับใชหลักสัญญาตองเปนสัญญาตามกฎหมายไทย ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาและหน้ี หลักเรื่องสัญญาตองเปนสัญญาถือ

เปนหลักสําคัญเรื่องหน่ึงที่เบื้องหลังหลักกฎหมายน้ี ดังพิจารณาไดแนวคําพิพากษาที่มีการตัดสินโดย

ใชหลักสัญญาในหลายคดี เชน  

      หลักสัญญาตองเปนสัญญาเปนหลักที่วาเมื่อคูสัญญาไดตกลงเขาทําสัญญาตอ

กันแลว และสัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณกอใหเกิดหน้ีที่จะตองปฏิบัติการชําระหน้ีตอกัน หน้ีน้ันก็จะมี

ผลผูกกันใหคูสัญญามีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไม

สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหน้ีตามสัญญาได และหากมีการไมปฏิบัติการชําระหน้ีตามสัญญาที่ทําไวตอ
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กันรัฐก็จะเขามาบังคับใชปฏิบัติตามสัญญาไดในฐานะที่เปนผูดูแลกฎหมายและสังคม โดยการใช

อํานาจทางตุลาการในการบังคับตามสัญญา24 

 

  2.4.2 หลักการท่ัวไปตามกฎหมายลักษณะประกันชีวิต 

    2.4.2.1 หลักบุคคลผูมีสวนไดเสีย  

    คําวา “สวนไดเสีย” คือ สวนไดเสียในเหตุทีป่ระกันภัย(Insurable) หมายถึง

การทีบุ่คคลใดจะตองสญูเสียหรือไดรบัความเสียหายถามเีหตุการณอันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน หรือจะไดรับ

ประโยชนในกรณีที่ไมมเีหตุการณอันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน 

    หลักสวนไดเสียถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการประกันภัย  

ดังที่บญัญัติไวใน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญญาประกันภัยน้ัน  

ถาผูเอาประกันภัยมิไดมสีวนไดเสยีในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยาง

หน่ึงอยางใด” ซึ่งเหตุผลทีผู่เอาประกันจะตองมสีวนไดเสียในชีวิตของผูที่ตนเอาประกันก็เพราะมี

เหตุผล 2 ประกัน คือ25 

    1) มิใหมีการเลนการพนันโดยเอาชีวิตของคนอื่นเปนเดิมพนั อันเปนการขัด

ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

    2) ปองกันมิใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังที่จะไดรับเงินประกัน เพราะถาหาก

ผูเอาประกันไมมสีวนไดเสียในชีวิตบุคคลอื่นแลว ก็อาจยอมเสี่ยงตอกฎหมายทําการฆาตกรรมเพือ่หวัง

เงินประกัน 

    ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยโดยทีผู่เอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียใน

ชีวิตของผูที่เอาประกันไวตาม มาตรา 863 สัญญาประกันภัยดังกลาวยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางใด 

ซึ่งหมายความวา คูสัญญาทัง้สองฝายจะเรียกรองใหอีกฝายหน่ึงปฎิบัติตามสญัญาน้ันไมได กลาวคือ

ผูรบัประกันภัยไมมหีนาที่ตองจายเงินใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรบัประโยชนตามสัญญาประกันภัย

น้ัน26 

 

 

                                                        

 24คําพิพากษาฎีกาที่ 988/2533 

 25กษิเดช ณรงคชัย, “มาตรการทางกฎหมายในการกํากบัดูแลผูประกอบธุรกจิวินาศภัย,” 

(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2543), หนา 11. 

 26ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 

(กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2546), หนา 88. 
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    2.4.2.2 หลักการแถลงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัของสัญญาประกันชีวิต 

  การทําสัญญาทั่วไปน้ัน คูสัญญาแตละฝายตางมสีิทธิทีจ่ะตอรองใหเกิดผลดี

ที่สุดแกตน แมจะตองหามมิใหกลาวเทจ็ก็ไมจําเปนตองช้ีชองใหคูกรณีอีกฝายเห็นขอเสียเปรียบ เปน

หนาที่ของคูสัญญาแตละฝายที่จะตองสืบสวนใครครวญสวนไดเสียของตนเอาเอง เหตุเชนวาน้ีจะเปน

ธรรมก็ตอเมือ่คูสัญญามีโอกาสเทาเทียมกันในอันที่จะไดรูถึงรายละเอียดตางๆในเรือ่งทีท่ําสญัญาน้ัน 

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเปนสัญญาเสี่ยงโชค จึงตองคํานวณโอกาสเสี่ยงภัยเพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมในการทําสัญญา ผูรบัประกันจึงตองรูถึงขอเทจ็จริงตางๆเกี่ยวกับผูเอาประกันภัย เพื่อพจิารณา

ในการรบัประกันสัญญาประกันชีวิตจึงตองเปนสญัญาที่ตองอาศัยความสุจริตหรอืความไววางใจอยาง

ย่ิงอยางย่ิง(Contract of the Most Good Faithหรอื Contract Uberime Pidel) 

  สัญญาประกันชีวิตนับวาอยูในสัญญาจําพวกที่ตองมีความสจุริตตอกันอยางย่ิง 

ในการทีผู่รบัประกันภัยเขาทําสัญญาจะใชเงินใหโดยอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของ 

บุคคลใดน้ัน ฐานะ อนามัยและสุขภาพของบุคคลน้ันยอมเปนสาระสําคัญอยางย่ิงถามีโรคประจําตัวอยู

ก็ตองเสียชีวิตเร็วกวาปกติ และเปนการเสี่ยงภัยทีจ่ะตองใชเงินใหมากและเปนที่แนนอนและเร็ววัน

ดวยและบางทอีาจถึงกับไมยอมทําสัญญาดวยเลยก็ได เพราะหากไดรบัเบี้ยประกันมุคุมคาผูรบัประกัน

คงไมประสงคที่จะทําสญัญาไดแนนอน การรบัทําสัญญาจงึอาศัยความหวังวาบุคคลที่ถูกกําหนดถือเอา

ความทรงชีพหรือมรณะจะมีชีวิตอยูใชเบี้ยประกันไปนานพอที่จะเปนจํานวนเทาเทียมกบัเงินทีผู่รบั

ประกันภัยจะตองชดใชใหเมื่อเขาตายลง  

  เมื่อพจิารณาถึง “การไมเปดเผยขอความจริง” (non-disclosure)  

มีความหมายใกลเคียงกับคําวา “ปกปดขอเท็จจรงิ”(Concealment) เปนอยางมากและในบางครั้งถูก

ใชไปในความหมายเดียวกัน 

  ประการแรกจงึตองทําความเขาใจในเรื่องหนาทีเ่ปดเผยความจรงิเสียกอน

เพื่อทีจ่ะทําความเขาใจในเรือ่งการไมเปดเผยขอความจริงและการปกปดขอความจริงตอไป ดังที่เคย

กลาวมาแลว โดยปกติคูกรณีแตละฝายทีจ่ะเขามาทําสญัญาน้ันมีหนาที่ตองเปดเผยใหอีกฝายรูสิ่งที่

ตนเองรูทุกประการ อยางไรก็ดีมสีัญญาบางประเภททีก่ฎหมายกําหนดไวใหคูสัญญามีหนาที่เปดเผย

ความจริงโดยเฉพาะ อาทิ เชน สัญญาที่ตองอาศัยความไววางใจซึ่งกนัและกัน สัญญาเกี่ยวกับความ

มั่นคงของสถาบันครอบครัว สญัญาคํ้าประกัน และสญัญาประกันภัย เปนตน ดวยเหตุผลสองประการ 

คือ ในสัญญาบางประเภทคูสัญญาฝายหน่ึงถูกสันนิษฐานวามีวิธีที่จะทราบขอความจริงทุกสิง่ที่คาดวา

จะมผีลตอการตัดสินใจของอีกฝายซึ่งสัญญาประกันภัยมลีักษณะดังวาน้ี และคูสัญญาไดมาผูกพันกัน

โดยมีความเช่ือมั่นเปนพเิศษ ทําใหคูสัญญาที่ไดรับการเช่ือมัน่มีหนาที่ตองเปดเผยขอความจรงิ กรณีน้ี

เปนความสมัพันธที่อาศัยความไววางใจตอกัน 
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  สัญญาประกันภัยมีปญหาวาหนาที่เปดเผยขอความจรงิในสญัญาประกันภัย

เปนหนาที่ตามกฎหมายหรือเปนหนาที่ทีเ่กิดจากสญัญาโดยปริยาย  ในเรื่องน้ีหลกักฎหมายอังกฤษ 

ถือวาหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันมิใชหลักทั่วไป ถึงแมวาจะมีนักกฎหมายอกี

กลุมหน่ึงเห็นวาเปนหนาที่โดยปริยาย ที่มีอยูในสัญญาอันเปนเงื่อนไขบังคับกอนของความรับผิดของ

ผูรบัประกันภัยในการจายคาสินไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย ผูรับประกันไดทําสัญญาโดยอาศัย

ความเช่ือที่วาผูเอาประกันไดเปดเผยขอความจรงิอันเปนสาระสําคัญใหเขาทราบทั้งหมดแลวและเปน

เงื่อนไขโดยปริยายวาไดมีการเปดเผยขอความจริงและถามีการไมเปดเผยขอความจรงิเมื่อใดผูรับ

ประกันภัยมีสิทธิบอกลางได แตในสัญญาทั่วไปคูสญัญาไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองเปดเผย

ขอความจริงใหอีกฝายหน่ึงทราบ ถาคูกรณีสําคัญผิด คูกรณีฝายแรกไมตองรับผิด คูกรณีฝายที่

เสียหายไมมสีิทธิอางการน่ิงของอีกฝายหน่ึงวาเปน “การแถลง”(Representation) ซึ่งจะเกี่ยวโยงไป

ถึงเรื่องการแถลงขอความเท็จ  แตในสญัญาประกันชีวิตน้ันถือเปนเรื่องสําคัญ กฎหมายไดกําหนด

หนาที่เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยไวแลว หากผูเอาประกันภัยทําผิดหนาที่กจ็ะทําให

สัญญาเปนโมฆียะ ซึ่งในกฎหมายไทยกก็ําหนดเรื่องน้ีไวเชนกัน อยางไรก็ตามผูเอาประกันไมตอง

เปดเผยถึงสิ่งที่รูกันอยูทั่วไปซึง่สันนิษฐานไดวาผูรบัประกันภัยไดรูขอความจริงน้ันแลว ตามหลกั 

Scientia- ultrinque  par pares contravenes facitนอกจากน้ันผูเอาประกันไมมีหนาที่ตอง

เปดเผยขอความจริงที่เขาเองไมรู และการไมรูเชนน้ันเปนไปอยางมเีหตุผล  ผูเอาประกันภัยตอง

เปดเผยขอความจริงที่ตองเปดเผยจะตองไดรูความจรงิอยูดวยแลว Fletcher Moultonซึ่งเปนผู

พิพากษาศาลสงูของประเทศองักฤษ เห็นวา “ผูรบัประกันอยูในฐานะที่ไดรบัประโยชนอยางมาก 

เน่ืองจากเขาไดรบัสทิธิทั้งในสวนที่ผูขอเอาประกันภัยจะตองปฏิบัติตามหลักสุจริต และในสวนทีผู่ขอ

เอาประกันภัยตองเปดเผยถึงสิ่งที่ตนรูอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจเขารบัความเสี่ยงของผู

รับประกัน ผูรับประกันภัยน้ันแตกตางจากภัยที่ผูรับประกันภัย รับเสี่ยงย่ิงกวาน้ันผูเอาประกันภัยควร

จะชวยผูรบัประกันภัยทุกวิถีทางทีจ่ะทําไดในการคาดคะเนความเสี่ยงภัยในมลูคาที่เหมาะสม จากที่

กลาวมาขางตนทําใหพอเขาใจไดวา การไมเปดเผยขอความจริง(Non - Disclosure) เปนการละเวน

ไมกระทําการในเมื่อมกีฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ตองกระทํา การไมเปดเผยขอความจริงน้ีเปนไปโดย

ไมจงใจหรอืโดยผลั้งเผลอหรอืเพราะผูเอาประกันภัยไมคิดวาขอความน้ันเปนสาระสําคัญ สวนการ

ปกปดขอความจริง (Concealment) เปนการซอนเรนหรือปดบังบางสิ่งบางอยางไว ซึ่งอาจกลาวไดวา

เปนการไมเปดเผยขอความจริงโยเจตนาหรือโดยจงใจน่ันเอง อน่ึงการปกปดขอความจริงแมจะเปน

การกระทําโดยมีเจตนา (Wilful)แตไมจําเปนตองมีเจตนาฉอฉล(Fraudulent intention) ก็ทําให
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สัญญาเสียไปเชนกัน ดังน้ัน “การปกปดขอเท็จจรงิ” กับ “การแสดงขอความอันเปนเทจ็” จึงเปนสิ่ง

เดียวกัน มีความแตกตางกันตรงเจตนา27 

  สวน “ขอแถลง” (Representation) น้ันหมายถึงขอความที่เปนขอเทจ็จรงิ 

มิใชขอความที่แสดงเพือ่ความต้ังใจ ความเห็นหรือกฎหมาย ดังน้ันจึงตองแยกระหวาง “ขอเท็จจรงิ”

(representation of fact)และขอความเห็น(Statement of opinion) ออกจากกัน เพราะมผีลทาง

กฎหมายที่แตกตางกัน  เน่ืองจากการวินิจฉัยขอความเห็นทีไ่มถูกตองน้ันไมถูกตอง ผูแสดงความเห็นก็

ไมตองรบัผิดชอบ ตราบเทาที่ไดใหความเห็นโดยสจุริตและเช่ือวาความเห็นน้ันถูกตอง สวนกรณีทีเ่ปน

ขอแถลง ถาแถลงผิดพลาด ผูแถลงตองรบัผิดในเรื่องการแถลงความเท็จ ในกรณีทีเ่ปนขอแถลง ถาได

แถลงผิดพลาด ผูแถลงอาจตองรับผิด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอความเห็นไมถูกตองผูแสดงความเห็น

ไมสุจริต ตามกฎหมายองักฤษใหเลกิสญัญาได เชนการแถลงวาตนสุขภาพดี หรอืแมแตการที่แพทย

วินิจฉัยเรื่องสุขภาพก็ยังถือวาเปนความเห็นของแพทยเทาน้ัน28 

  นอกจากน้ัน ลักษณะของขอแถลง ยังมลีักษณะสําคัญอีกประการหน่ึง คือ

ตองเปนขอเทจ็จริงที่มีอยูแลวหรอืเปนเหตุการณในอดีต และมิใชเรื่องทีจ่ะมีข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนจุดที่

แตกตางจากคํามั่น(Promise) เพราะคํามั่นเปนการตกลงทีจ่ะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดในเรื่องขอแถลง เมื่อการ

แถลงผิดพลาด คูกรณีมสีิทธิแกคูกรณีที่จะเรียกรองใหแกไขเยียวยาความเสียหายไดตามกฎหมายวา

ดวยการแถลงขอความเท็จ แตถาเลอืกทีจ่ะอางเรือ่งคํามั่น ก็ตองพสิูจนใหไดวาคํามั่นน้ันเปนสวนหน่ึง

ของสัญญาทีส่มบูรณ แมวาขอแถลงจะมิใชสิ่งที่คูกรณีต้ังใจจะใหเปนสวนหน่ึงในขอสญัญา แตขอ

แถลงมผีลตอความสมัครใจของคูกรณีในการเขาทําสญัญา ดังน้ัน เมื่อมกีารแถลงอยางไมถูกตอง  

คูกรณีฝายที่ถูกทําใหเขาใจผิดไมอาจจะเรียกรองคาเสียหายโดยอางถึงการผิดสัญญาได เพราะมิใชการ

ละเมิดสญัญา หากแตเขามีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายวาดวยการแถลงขอความเท็จ จะเห็นไดวาขอ

แถลงเปนตัวชักจูงใหคูกรณีฝายที่รบัการแถลงเขามาทําสัญญาดวย ดังที่ Lord  Blackburn กลาวไว

วา “ถาพิสูจนไดวาจําเลยมีเจตนาจะชักจูงโจทกเขาทําสัญญา โดยแถลงชักจูงโจทกและโจทกก็ไดเขา

ทําสัญญาดวย ในกรณีน้ีการวินิจฉัยวาโจทกถูกชักจงูใหเขาทําสัญญาเพราะขอแถลงดังกลาวเปนขอ

วินิจฉัยที่เปนธรรม” ตรงกันขาม ขอแถลงน้ีแมอาจไมใชสาระสําคัญ ถาขอแถลงน้ันมิไดชักจูงใหเขาทํา

สัญญา ในกรณีน้ีแมจะแถลงไมถูกตอง แตก็ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคูกรณีอกีฝายหน่ึง29 

                                                        

 27 นิติศาสตร สายสุนทร, “หลักสจุริตอยางย่ิงในสัญญาประกนัภัยทางทะเล,” (วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 16. 

 28สุดา วัชรวัฒนากุล, “ความสุจริตอยางย่ิงของคูสญัญาประกนัภัย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), หนา 12. 

 29นิติศาสตร สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที ่27, หนา18. 
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  กรณีคาบเกี่ยวระหวางการไมเปดเผยขอความจรงิกับการแถลงขอความเท็จ 

คือ เรื่องการน่ิง ซึง่ตองช้ีใหไดวาการน่ิงน้ันเปนการแถลงขอความอันเปนเทจ็หรือไม เพือ่ทีจ่ะนํา

กฎหมายที่มอียูมาบงัคับใชไดอยางถูกตอง สําหรับกฎหมายไทยปจจุบัน แมจะมิไดบญัญัติถึงความ

แตกตางเอาไว แตก็พิจารณาไดจากลักษณะของเน้ือหา การไมเปดเผยความจรงิน้ันแตกตางจากการ

แถลงขอความอันเปนเทจ็ การช้ีวาเปนกรณีใดก็เพื่อพัฒนาหลักของแตละเรือ่ง รวมทั้งจะมผีลไปถึง

เรื่องภาระการพสิูจนในศาลดวย เน่ืองจากการนําสืบวาการมีการไมเปดเผยขอความจริงเปนการนําสืบ

ในทางปฎิเสธซึ่งทําไดยาก ดังน้ันจงึอาจมีการผลักภาระในการพิสจูนในกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน 

ซึ่งในเบื้องตนน้ันอาจกลาวไดวาหนาที่ในการแถลงความจรงิเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย

เชนเดียวกับหนาที่ในการเปดเผยขอความจรงิตามหลักสุจริตอยางย่ิง แตมีความแตกตางกันเล็กนอย

ในแงที่วา การไมเปดเผยขอความจรงิเปนการงดเวนกระกระทําการตามที่ตนมีหนาที่ตองกระทําสวน

การแถลงขอความเทจ็เปนการผิดหนาที่ จะเห็นไดวาการไมเปดเผยขอความจริงเปนเรื่องการไมปฎิบัติ

ตามหนาที่ของผูมหีนาที่ สวนการแถลงขอความอันเปนเท็จน้ัน เปนเรื่องปฎิบัติตามหนาที่แตไดปฎิบัติ

อยางไมถูกตอง สําหรบัการน่ิงเปนการที่ยอมรับกันวาเปนการไมเปดเผยขอความจรงิ แตจะเปนการ

แถลงขอความเทจ็หรือไมน้ัน จะตองพจิารณาวา หากกการน่ิงน้ันแมเปนการหลอกลวงผูอื่นไปในตัว  

ก็ไมทําใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายหากกการน่ิงน้ันไมไดเปนการแสดงออกมาใหเขาใจผิด (Active 

misrepresentation) อยางไรก็ดี การแถลงน้ัน อานเปนรูปแบบของการยืนยันขอเท็จจรงิ หรือ

รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติก็ไดดังน้ันการน่ิง จะเปนการแถลงขอความดวยหรือไมก็ได กลาวคือ 

จะถือเทากับเปนการยืนยันวาไมมีขอเท็จจรงิที่น่ิงเอาไวก็ได ซึ่งตามปกติการยืนยันวาไมมีขอเทจ็จริง

น้ันอยูซึ่งอันที่จริงแลวเคามีอยู การน่ิงน้ัน ก็อาจจะเปนการแถลงขอความเทจ็ก็ได โดยหลักทั่วไปการ

น่ิงจะไมกอใหเกิดความรบัผิดตามกฎหมาย แตถาถือวาการน่ิงเปนการแถลงขอความอันเปนเท็จกจ็ะมี

ความรับผิดตามมา การน่ิงอาจเปนการแถลงขอความเทจ็ไดในกรณีตอไปน้ี คือการที่น่ิงทําใหขอแถลง

ที่แถลงออกมากลายเปนเท็จ กรณีที่สญัญาที่ตองอาศัยความสุจริตอยางย่ิงและกรณีสัญญาที่ตองอาศัย

ความไววางใจระหวางคูสญัญา  

  การน่ิงทีอ่าจจะเปนการแถลงขอความเท็จ คือ กรณีทีล่ะเวนไมเปดเผยถึงขอ

คุณสมบัติซึง่เปนสาระสําคัญอยางครบถวน และกรณีที่ผูแถลงมหีนาที่แถลงขอเทจ็จริงที่มีอยู ทําให

ผูรบัแถลงอางไดวาการน่ิงของผูแถลงเปนการปฎิเสธความมอียูของขอเทจ็จริงน้ัน อยางไรก็ดี  

การเปดเผยขอความจริงเพียงบางสวนหรือการเปดเผยเพียงครึ่งเดียวก็อาจเปนการแถลงขอความเท็จ 

เพราะเปนการเปดเผยอยางไมถูกตอง เน่ืองจากไดปกปดสวนที่ไมไดกลาวถึงไว แมวาผูแถลงจะได

เปดเผยรายละเอียดอยางถูกตองทกุประการ เทาที่แถลงออกมา แตเขาก็ยังมีหนาที่ตองเปดเผย

ขอความจริงทั้งหมดน้ันอยูน่ันเอง หลกัของการเปดเผยขอความจริงจึงอยูที่วาตองเปดเผยอยางหมด

เปลือก ดังคํากลาวที่วาการกลาวความจรงิสวนหน่ึง แตเท็จอกีสวนหน่ึงน้ันไมตางกับการกลาวเทจ็
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ทั้งหมด ดังน้ันหากคูกรณีฝายหน่ึงไดอานขอตกลงที่จะทําสญัญากันใหอีกฝายหน่ึงฟงโดยละเวนไมอาน

บางสวนก็ถือวาเปนการแถลงขอความอันเปนเทจ็30  

 

  2.4.2.3 หลักเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งของคูสญัญา (The Doctrine 

of Good Faith) 

     การทําสัญญาทั่วไป คูสัญญาแตละฝายตางมสีิทธิทีจ่ะตอรองในการตกลงให

เกิดผลดีทีสุ่ดแกตน แมจะตองหามมิใหกลาวเทจ็ก็ไมจําเปนตองช้ีชองใหคูกรณีอีกฝายหน่ึงเห็นขอเสีย

เปรียบ เปนหนาที่ของคูสัญญาแตละฝายทีจ่ะตองสืบสวนใครครวญสวนไดเสียของตนเอาเอง เหตุเชน

วาน้ีจะเปนธรรมก็ตอเมื่อคูสญัญามโีอกาสเทาเทียมกันในอันที่จะไดรูถึงรายละเอียดตางๆ สญัญา

ประกันชีวิตมลีักษณะเปนสญัญาเสี่ยงโชคดังที่ไดกลาวมาแลว ขอเท็จจริงที่ใชในการคํานวณโอกาส

ของการเสี่ยงภัยที่ไมแนนอน เปนขอเท็จจรงิที่อยูในความรูของผูเอาประกันชีวิตเทาน้ัน เพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมในการทําสญัญา ผูรบัประกันชีวิตจึงควรจะไดรูถึงขอเท็จจรงิตางๆเกี่ยวกับผูเอาประกัน

ชีวิต เพื่อนํามาเปนขอพิจารณาในการรับประกันชีวิตและเพื่อมิใหการพจิารณารบัประกันชีวิต

ผิดพลาด ขอเท็จจรงิทีผู่รบัประกันชีวิตจะไดมาในระหวางเจรจาตกลงน้ีตองเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง 

ดังน้ัน จึงกลาววาสญัญาประกันชีวิตเปนสญัญาที่ตองการความสุจริต หรือความไววางใจระหวางกัน

เปนอยางย่ิง (Con-tract of the most good faith) ซึ่งมีคําพิพากษาวินิจฉัยรับรองไวในคดีของ 

London Assurance V. Mansel ซึ่ง Jessel, M.R. ไดใหขอสังเกตไววา “.......ปญหาแรกที่ตอง

วินิจฉัย คือ หลักเกณฑอะไรซึ่งศาลใชใหเปนไปตามสญัญาประกันหากพจิารณาในหลักเกณฑทั่วๆไป

แลวขาพเจาไมไดกําหนดกฎหมายโดยทําใหเกิดความแตกตางในเน้ือหาสาระระหวางสัญญาประกันภัย

สัญญาหน่ึงและสัญญาอื่นๆไมวาจะเปนสัญญาประกันชีวิตหรือสญัญาประกันอัคคีภัยหรือสัญญา

ประกันภัยทางทะเล ขาพเจานําหลักเรือ่งความซื่อสัตยสจุริตอยางย่ิงน้ีเปนหลักเกณฑทีท่ี่ทุกคดีตองมี.. 

    ในคดี Brownlie V. Camptell  Load Blackburn กลาวไวตอนหน่ึงวา  

“ในกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนการประกันภัยทางทะเลหรือการประกันชีวิตก็ตาม ตองเขาใจวา

เปนสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตยสุจริตอยางย่ิง...” 

    ผูพิพากษาชาวอเมริกา Scscutton L.J ไดกลาวถึงเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

อยางย่ิง โดยสรุปไวในรูปคดี 2 คดีคือ Greenhill V. Federal Insurnce Co,Ltd วา ปจจุบันการ

ประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตอยางย่ิง และเปนประเด็นสําคัญในการพาณิชย เพราะวา

ทําใหเกิดความเทาเทียมกันในการทําสัญญา และในคดี Rozsnes V. Bowen วาเปนเวลาหลาย

ศตวรรษในประเทศอังกฤษที่กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทุกชนิดไมวาจะเปนการประกันภัยทาง

                                                        

 30นิติศาสตร สายสุนทร, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, หนา20.  
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ทะเล การประกันอัคคีภัย การประกันชีวิต การประกันภัยความเช่ือถือ และการประกันภัยทุกประเภท 

กําหนดใหผูเอาประกันภัยเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนทราบตอผูรับประกันภัยน้ัน แสดงวาสัญญา

ประกันภัยตางๆเหลาน้ัน เปนสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตยอยางย่ิง 

    จะเห็นไดวา หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางย่ิง น้ันเปนหลักสําคัญและ

จําเปนตองมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเปนหลักที่สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาโดยทํา

ใหเกิดความเทาเทียมกันในการทําสัญญาซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดยอมรับหลกั

น้ีโดยการบัญญัติไวใน มาตรา 865 วรรค 1 ทั้งที่ในมาตรา 865 ก็ไดบัญญัติใหคูสัญญาเปดเผย

ขอความจริงในการทําสัญญาไวแลว แตก็ยังนํามาบัญญัติไวโดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกดวย และ

คําพิพากษาของศาลไทยก็ไดวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันตลอดมา โดยเฉพาะอยางย่ิง พระนิติการณ

ประสม ไดหมายเหตุไวตอนหน่ึงในทายคําพิพากษาฎีกาที่ 560/2477 เพื่ออธิบายและยืนยันหลักน้ีวา 

สัญญาประกันชีวิตนับอยูในจําพวกที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอกันอยางย่ิง (uberrimae fidei) ใน

การที่ผูรับประกันภัยเขาทําสัญญาจะใชเงินใหโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดน้ันฐานะ

อนามัยและสุขภาพของบุคคลน้ันยอมเปนสาระสําคัญอยางย่ิง ถามีโรคประจําตัวอยูนับวันจะตายเร็ว

กวาธรรมดา ผูรับประกันภัยจะตองเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนกวาปกติ เพราะเปนการเสี่ยงภัยที่จะตองใช

เงินใหเปนแนนอนและเร็ววันดวย และบางทีอาจไมยอมทําสัญญาดวยเลยก็ได โดยที่วาถารับทําสญัญา

ดวยไดรับเบี้ยประกันเพียงเดือนหน่ึงหรือสองเดือนก็ตายลง ผูรับประกันภัยตองใชเงินใหมากกวาเบี้ย

ประกันที่รับมาก็คงไมประสงคที่จะทําดวยเปนแน การรับทําสัญญาจึงอาศัยความหวังที่วาบุคคลที่ถูก

กําหนดถือเอาความทรงชีพหรือมรณะจะมีชีวิตอยูใชเบี้ยประกันไปนานพอที่จะเปนจํานวนเทาเทียม

กับเงินที่ผูรับประกันภัยจะตองชดใชเมื่อเขาตายลง ดวยเหตุน้ีผูรับประกันภัยจึงตองการรูรายละเอียด

ทั้งหลายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลน้ัน และเมื่อเกี่ยวดวยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไมเห็น

มีใครจะรูไดดีกวาเจาตัวของเขาเอง แมแพทยของบริษัทรับประกันภัยสมัยน้ีจะมีความรูสอดสองเห็น

ไดมากโรค บางชนิดก็ไมสามารถหย่ังรูได จึงกําหนดเปนหนาที่ใหจําตองเปดเผยขอความจริงอันเปน

สาระสําคัญในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตน้ันเอง31 

 

 

  

 

                                                        

 31จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถที่ 3, หนา50. 
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มาตรการกฎหมายที่เก่ียวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที ่

มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ 

 

 การทําประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันน้ันเปนรูปแบบการขายประกันชีวิตที่แตกตาง

ออกไปจากเดิม นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มกลุมลูกคาจึงมีการยกเวนเงื่อนไขที่สําคัญ คือ การตรวจสุขภาพ

และการไมตองตอบคําถามสุขภาพ ย่ิงไปกวาน้ันยังมุงเนนไปที่กลุมผูสูงอายุ ดวยวิวัฒนาการของการ

เสนอขายและการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทน้ีเอง จึงทําใหตองมีการศึกษาถึงบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะสัญญาและลักษณะประกัน

ชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีน้ีโดยตรง นอกจากน้ันยัง

ศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตของประเทศอังกฤษดวย ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1 มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทท่ีมีเง่ือนไขไมตอง 

ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของประเทศอังกฤษ 

 

 ประเทศอังกฤษน้ันถือเปนตนแบบของการประกันชีวิตของโลกโดยเปนแหลงกําเนิดของ

การประกันชีวิต เรียกไดวาเปนธุรกิจประกันชีวิตจริงๆ ก็ตองยกใหประเทศอังกฤษ หลังเกิดเหตุการณ

มหาอัคคีภัยในลอนดอน (The great fire of London) ป ค.ศ. 1666 เปนเหตุใหเกิดการกอต้ังบริษัท

ประกันภัยเปนกิจจะลักษณะ นอกจากประกันอัคคีภัยแลวยุคน้ันยังมีการประกันภัยทางทะเลเกิดข้ึน

ในชวงเวลาใกลเคียงกันเพราะอังกฤษมีสถานะเปนเจาแหงการคาขายทางทะเลของโลกในยุคน้ัน 

 การประกันชีวิตเกิดข้ึนในราวปค.ศ. 1697 มีบริษัทประกันภัยรับประกันแมมายและลูก

กําพรา ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนธุรกิจประกันชีวิตของโลก บริษัทแรกที่ใหบริการเรื่องน้ีไดแก

perpetual Assurance office, The Hampshire Society ตอมาในป ค.ศ. 1850 มีการคิดอัตรา

มรณะข้ึนเปนครั้งแรก 
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 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเอาประกันชีวิตตามกฎหมายของประเทศองักฤษ

มีทั้ง การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีมาตรการในการ

คุมครองผูถือกรมธรรม โดยการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศอังกฤษจะถูกควบคุมและกํากับ

ดูแลโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade Industry) ซึ่งมีรัฐมนตรีเปนผูมี

อํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามที่กําหนดไวใน Insurance Companies Act 1982 

ต้ังแต Section37 -48 

 มาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศอังกฤษน้ันมีทั้งการกํากับดูแลโดย

รัฐบาลต้ังแตการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองเปนสมาชิกหรือสมาคมตามที่

กฎหมายกําหนด ซึ่งเปนการกําหนดใหสอดคลองกับการที่ภาคเอกชนสามารถกํากับดูแลกันเอง โดย

จะเนนการคุมครองผูเอาประกันเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากกฎหมายหลายฉบับกลาวคือ กฎหมายวา

ดวยการควบคุมบริษัทประกันภัย หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมนายหนา  

 กฎหมายที่ใชในการควบคุมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศอังกฤษที่เกี่ยวของมีหลายฉบับ 

โดยกฎหมายแตละฉบับน้ันมีลักษณะพิเศษมุงกํากับดูแลแตละเรื่องเปนการเฉพาะ ไดแก1 

 1) พระราชบัญญัติที่ควบคุมบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2525 (Insurance Companies 

Act 1982)  

 เปนกฎหมายหลักของรัฐที่บัญญัติข้ึนมาเพื่อใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้ังแต

การจัดต้ัง การควบคุมความมั่นคง การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดใหตองมี

เงินทุนสํารองที่เพียงพอ 

 ในเรื่องของสัญญาและขอความในกรมธรรมประกันภัย น้ันกฎหมายไดใหความคุมครองผู

เอาประกันหรือผูถือกรมธรรม ซึ่งมีกฎหมายสําคัญคือ Misrepresent Act 1967 ซึ่งเปน

พระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา ถามีการหลอกลวงแสดงขอความเท็จ คูสัญญาอีกฝาย

สามารถบอกลางสัญญาไดรวมทั้งเรียกคาเสียหาย แตอยางไรก็ตามกฎหมายมีขอยกเวนที่แสดงความ

เท็จโดยไมมีเจตนาและไมไดฉอโกง แตคูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมีเจตนาแถลงเท็จหรือ

ปกปดขอเท็จจริงได แตการอางน้ันจะตองไมมีความเสียหายจากการปกปดน้ัน ขอกําหนดตาม

พระราชบัญญัติน้ีจะนํามาใชกับกรณีที่ผูถือกรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการหลอกลวงจาก

ลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือกรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายได

ดวย 

                                                        

 1รุจิภาส 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

รายละเอียดของสินคาและการใหบริการ โดยกําหนดใหธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจประเภทหน่ึง

เกี่ยวกับการใหบริการ 

 3) พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2520 (Unfair Contract Term Act 

1977) ไดกําหนดเกี่ยวกับการมีขอยกเวนของสัญญาประกันภัยมีรายละเอียดดังคือ 

 (1) หามมิใหกลาวผิดความจริง กลาวคือ ถาขอสัญญาที่ระบุยกเวนหรือจํากัดความรับ

ผิดใดๆที่คูสัญญาอาจตกอยูภายใตบังคับเน่ืองจากการกลาวผิดความจริงของคูสัญญากอนที่สัญญาจะ

ทําข้ึน ในกรณีน้ีศาลอังกฤษในคดี Curtis V. Chemical Cleaning and Dyeing Co., Lts วาจําเลย

จะอางขอยกเวนความรับผิดตามที่กําหนดเอาไวในสัญญาของจําเลย ไมได เพราะจําเลยเปนผูชักจูงให

โจทกลงช่ือยอมรับในเน้ือหาที่กลาวผิดความจริง  

 (2) หามมิใหยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลอซึ่งเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

แมวาจะกําหนดไวในสัญญาประกันภัยก็ตาม (Negligence Liability) แมวาจะกําหนดไวในสัญญา

ประกันภัยก็ตาม 

     (3) หามมิใหยกเวนในเรื่องของการจํากัดความรับผิดในการจายคาสินไหมทดแทน 

เปนตน  

     (4) การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเบี้ยประกันตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

Competition Act 1980 

           (5) ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ไวใน พระราชบัญญัติตัวแทน พ.ศ. 2522 (Estates Agents Act 1979) 

 

  3.1.1 หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการทําสัญญาประกันชีวิต  

   ตามหลักกฎหมายอังกฤษ  ในระบบ Common Law สัญญาจะเกิดข้ึนมีผลสมบูรณ

และใชบังคับกันไดตามกฎหมายจะตองประกอบไปดวย 

   1) ความสามารถในการทําสัญญาของคูสัญญา 

   2) ตองมีความตกลงยินยอมหรือมีคําเสนอและคําสนองตรงกันกอใหเกิดสัญญาข้ึน 

   3) คูสัญญาจะตองมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความสัมพันธตามกฎหมาย (intention 

to create legal relations)  

   4) ตองมีการใหสิ่งตอบแทน (consideration) 

   ประเทศอังกฤษ ใชสัญญาในระบบ Common Law สัญญาเกิดข้ึนจากคําเสนอและ

คําสนอง นอกจากองคประกอบของความสมบูรณของสัญญาอื่นๆ ที่คลายคลึงกับระบบกฎหมายของ
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ฝรั่งเศสและเยอรมันแลว คูกรณีจะตองมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความสัมพันธตามกฎหมายโดยมุงหวังสิง่

ใดสิ่งหน่ึงตอบแทน (Consideration) ในการตกลงยินยอมเขาทําสัญญาน้ัน สิ่ งตอบแทน 

Consideration ตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี2 

  1) Consideration must not be past คือ Consideration ตองเปนปจจุบัน    

หรืออนาคต หรือปจจุบันก็ใหทันที อนาคตก็ทําสัญญาจะใหสิ่งตอบแทนจะเกิดข้ึนในอดีตไมได /

  2) Consideration must move from the promise  (though not 

necessarily to the Promissory)  หมายถึง สิ่งตอบแทนจะตองออกจากหรือกระทําจากตัวผูรับคํา 

สัญญา แตไมจําเปนตองแกคูสัญญา สิ่งตอบแทนจะตองออกจากหรือกระทําจากตัวคูกรณีฝายหน่ึงซึ่ง

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 สิ่งตอบแทนน้ันจะตองเปนการเพียงพอ 

สิ่งตอบแทนอาจจะใชเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนที่ไดรับ แตอาจตอบแทนเปนสิ่งที่เขาเรียกวา 

Detriment  (ปญหา,ความตรากตรํา) Trouble ( ความยุงยาก)  Inconvenience ( ความไมสะดวก) 

Difficulties (ความยากลําบาก)ถือเปนสิ่งตอบแทนไดทั้งสิ้น 

    ประเทศอังกฤษ จะตองพิจารณาถึง “สิ่งตอบแทน” ดวย เพราะหากไมมี“สิ่งตอบ

แทน” แม สัญญาจะเกิดแตก็ไมสามารถบังคับได เมื่อไมสามารถบังคับได แมกรรมสิทธ์ิโอนก็จะไมตก

เปนพับแกเจาของกรรมสิทธ์ิ ดังน้ันผูซื้อจึงไมตองชําระราคา 

    ผลของสัญญา เมื่อสัญญาสมบูรณ เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาต้ังแตตน โดยไม

มีการบังคับ หรือฉอฉลสัญญาก็จะผูกพันบังคับกันไดตามกฎหมายตามหลักการสัญญาตองเปนสัญญา

เปนไปตามขอตกลงที่ไดทําตอกันไว หากไมสมบูรณก็อาจตกไปเปนโมฆะ หรือโมฆียะ แลวแตกรณี ซึ่ง

อาจพิจารณาจากหลักการทําสัญญาคือ สัญญาตองเปนไปตามสัญญา (Pacta sunt servanda) 

ยกเวน กรณีดังตอไปน้ี3 

   1) นิติกรรมสัญญาเกิดโดยสมบูรณแตอาจจะไมเปนไปตามสัญญาไดถาคูสัญญา 

ยินดีจะใหยุติลงหรือใหระงับลงไมใหเปนไปตามสัญญา 

                                                        

 2ณัฐปวิชญ  คงเกียรติภาคิน, สัญญาทางแพง พาณิชย และธุรกิจ เหมอืนหรือแตกตางกัน

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 สมรูรวมคิดกับคูกรณีอีกฝายหน่ึง 

    การทําสัญญาในประเทศอังกฤษน้ัน 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

ผิดในสัญญาสําเร็จรูปน้ันจะตองตีความไปในทางที่จะใหประโยชนแกคูสัญญาฝายที่จะไดรับประโยชน

จากขอสัญญาดังกลาวนอยที่สุด  

    ตามหลักกฎหมายอังกฤษน้ันยังแบงขอสัญญาออกเปน 2 ประเภท คือ 

Conditions และ Warranties อน่ึงสัญญา Conditions ยังแบงออกเปนขอสัญญาที่เปนรากฐานหรือ

หัวใจของสัญญา (Fundamental Term) และขอสัญญาที่ไมใชรากฐานหรือหัวใจของสัญญา (Non 

Fundamental Term) โดยหลักแลวจะตองถือวา สัญญา Conditions มีความสําคัญมากกวา 

Warranties การผิดสัญญาในสวนของ Conditionsมีผลทําใหอีกฝายหน่ึงเลิกสัญญาและเรียก

คาเสียหายได แตการผิดขอสัญญาที่เปน Warranties น้ันคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีสิทธิเรียกคาเสียหาย

เทาน้ัน แตไมมีสิทธิเลิกสัญญา 

    การผิดสัญญาในขอที่เปนหัวใจของสัญญากฎหมายจะสันนิษฐานวาคูสัญญาไมมี

เจตนาใหขอยกเวนและการจํากัดความรับผิดใชบังคับในกรณีที่มีการทําผิดขอสัญญาขอน้ัน เชนการสง

มอบทรัพยซึ่งเปนวัตถุแหงสัญญาแตกตางไปจากที่ตกลงกันไวมาก 

   นอกจากน้ีอังกฤษยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภคอีก

ฉบับหน่ึงคือ The Unfair in Contracts Regulation 1994 บังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 

กฎหมายฉบับน้ีวางหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆของสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจจะใชกับผูบริโภคไวหลาย

ประการเชน กําหนดใหสัญญาที่ใหความคุมครองจะตองไมใชเปนกรณี ที่ตกลงเปนการเฉพาะตัว แต

จะตองเปนการใชสัญญากับผูบริโภคโดยทั่วไปกําหนดลักษณะของขอความในสัญญาจะตองมีลักษณะ

                                                        

 4สุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ , วารสารนิติศาสตร 15, สัญญาสําเร็จรูปของอังกฤษ (มีนาคม, 2526), 

หนา 20. 
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ชัดเจนเขาใจไดงายและใชภาษาที่ไมไดยุงยาก การกําหนดสัญญาจะตองมีการใหคําจํากัดความ

ความหมาย เปนเรื่องที่สําคัญในสัญญา และกําหนดใหสัญญาจะตองกําหนดราคาหรือคาบริการไวโดย

ชัดเจน กําหนดเกี่ยวกบัผลบังคับของสัญญาที่ทํากับผูบริโภคในสวนที่ไมเปนธรรมวาจะไมมีผลผูกพัน

ตอผูบริโภค แตสวนอื่นยังคงใชไดคือเสียไปเฉพาะสวนที่ไมเปนธรรมเทาน้ัน เรื่องการตีความขอสัญญา

ใดหากเปนที่สงสัยจะตองตีความในลักษณะที่เปนประโยชนตอผูบริโภค และการใหอํานาจแก

กรรมการทั่วไปเกี่ยวกับกิจการคา(Director General Of Fair Trading) มีหนาที่ติดตามเรื่องตางๆ ที่

ผูบริโภคไดรองทุกข เปนตน 

 

  3.1.2 ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต   

    คูสัญญาในสัญญาประกันชีวิตตองปฏิบัติตอกันโดยสุจริต โดยเฉพาะผูเอาประกันภัย

ซึ่งเปนฝายเสนอขอทําสัญญาประกันชีวิตน้ันเปนผูทราบถึงขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยเปน

อยางดี จึงมีหนาที่จะตองเปดเผยขอความจริงตางๆรวมทั้งแถลงขอความจริงอันควรบอกใหแจงให

ผูรับประกันทราบ เพื่อประโยชนในการพิจารณาวาควรจะรับประกันหรือไม ดวยจํานวนเบี้ยประกัน

เทาไร ซึ่งกรณีน้ี ผูพิพากษา Scruuton L.J. ไดวางหลักไวในคดี Rozanes v.Bowen (1928) 

32LILRep.98 C.P. ในการเปดเผยขอความจริงน้ีโดยปกติมักจะเปนการตอบคําถามในใบคําขอเอา

ประกัน (Proposal Forms) ที่ผูรับประกันเตรียมไวซึ่งมีความสําคัญมากและผูรับประกันจะรบัประกนั

หรือไมยอมข้ึนอยูกับขอมูลที่ผูเอาประกันระบุมาน้ัน นอกจากน้ันผูเอาประกันก็ตองมีความเช่ือมัน่และ

ศรัทธาในตัวผูรับประกันวามีความสามารถใชคาสินไหมทดแทนได ซึ่งเรียกวาหลักสุจริตอยางย่ิง  

    1) หลักการแถลงขอความอันเปนเท็จ (Misrepresentation) 

    ความหมายของคําวา “ขอแถลง”(Representation) หมายถึง ขอความที่เปน

ขอเท็จจริง มิใชขอความที่แสดงความต้ังใจ ความเห็นหรือกฎหมาย ในกฎหมายอังกฤษจําเปนจะตอง

แยกขอแถลงเกี่ยวกับของเท็จจริง(Representation of Face) และขอความเห็น(Statement of 

Opinions) ออกจากหากเพราะมีผลแตกตางกัน เชน ในกรณีที่ผูรับการแถลงรูหรือควรจะรูวาผูแถลง

ไมมีประสบการณในเรื่องที่เขากลาวอางอยางดีพอ จะมีแนวโนมใหศาลตีความวาสิ่งที่แถลงน้ันมี

ความเห็นมากกวาเปนขอแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริง สําหรับผลที่แตกตางกันคือถาวินิจฉัยวาความเห็น

ไมถูกตอง ผูแสดงความเห็นก็ยังไมตองรับผิดชอบตราบเทาที่ไดใหความเห็นโดยสุจริตและเช่ือวา

ความเห็นน้ันถูกตอง สวนกรณีที่ขอแถลงน้ันไดแถลงผิดพลาด ผูแถลงอาจตองรับผิดในเรื่องการแถลง

ขอเท็จจริง อยางไรก็ดีกรณีเปนการแสดงความเห็นไมถูกตองโดยไมสุจริต ตามกฎหมายอังกฤษใหเลิก
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สัญญาในกรณีน้ีได เชนการแจงวาตนสุขภาพดี ถือวาเปนความเห็นเพราะแมแตแพทยจะวินิจฉัยเรื่อง

สุขภาพก็ยังถือวาเปนเพียงความเห็นเทาน้ัน5  

   สําหรับคําจํากัดความของคําวา “แถลงขอความอันเปนเท็จ”(Misrepresentation) 

ประเทศอังกฤษไดใหความหมายไววา เปนขอแถลงที่ไมถูกตองหรือไมจริง (Inaccurate or 

Statement) ที่ทําข้ึนโดยคูสัญญาฝายหน่ึงในสัญญาประกันภัย หรือทําข้ึนโดยตัวแทนของเขาตอ

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงกอนที่สัญญาจะเกิดข้ึน ขอแถลงดังกลาวอาจเกิดข้ึนดวยวาจาหรือเปนลายลักษณ

อักษรก็ได โดยปกติจะเกิดข้ึนในรูปแบบของคําตอบในคําถามในใบคําขอเอาประกันภัย6 

   ในกฎหมายอังกฤษ แมขอแถลงจะมิใชสิ่งที่คูกรณีต้ังใจจะใหเปนขอสัญญา แตขอแถลง

ก็เปนสิ่งที่มีผลตอความสมัครใจของคูกรณีอีกฝายหน่ึงในการที่จะเขาทําสัญญา ดังน้ัน เมื่อมีการแถลง

อยางไมถูกตอง คูกรณีอีกฝายที่ที่ถูกทําใหเขาใจผิดไมอาจเรียกรองคาเสียหายโดยอางวามีการผิด

สัญญาได ทั้งน้ีเพราะมิใชการละเมิดขอสัญญาหากแตเขามีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายวาดวยการแถลง

ขอความเท็จ จะเห็นไดวาขอแถลงเปนขอชักจูงใหคูกรณีฝายที่รับขอแถลงเขามาทําสัญญาดวย ดังที่ 

Lord Blackburn กลาวไววา “ถาพิสูจนไดวาจําเลยมีเจตนาจะชักจูงโจทกใหเขาทําสัญญา โดยแถลง

ชักจูงโจทกและโจทกเขาทําสัญญาดวย ในกรณีน้ีการวินิจฉัยวาโจทกถูกชักจูงใหเขาทําสัญญาเพราะ

ขอแถลงดังกลาวจึงเปนขอวินิจฉัยที่เปนธรรม” ตรงกันขาม ขอแถลงอาจจะไมใชขอสาระสําคัญก็ไดถา

ขอแถลงน้ันมิไดชักจูงใหเขาทําสัญญา ในกรณีน้ีแมจะแถลงไมถูกตอง แตก็ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ของคูกรณีอีกฝายหน่ึง 

   สําหรับสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงแกผูรับประกันภัย

เพื่อใชในการตัดสินใจวาจะรับเสี่ยงภัยรายน้ันหรือไม และการแถลงน้ันตองแถลงกอนหรือขณะทํา

สัญญา ตามกฎหมายอังกฤษหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ ก็จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะซึ่งตอง

เปนการแถลงขอความเท็จจะเปนขอสาระสําคัญก็ตอเมื่อผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงน้ันแลว ผูรับ

ประกันภัยจะปฎิเสธไมยอมรับประกันภัยหรือจะรับประกันภัยก็โดยมีขอสัญญาที่แตกตางกันออกไป 

เชน ในสัญญาประกันชีวิต การแถลงเกี่ยวกับประวัติการรักษาสุขภาพของผูถูกเอาประกันชีวิตเปนขอ

สาระสําคัญเพราะวามีผลตอการออกกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย แตการแถลงเกี่ยวกับ

สถานที่เกิดหรือช่ือภรรยาของผูเอาประกันไมใชขอสาระสําคัญ  

   ตอไปจะนําตัวอยางที่โตแยงกันเรื่องการแถลงขอความเท็จจากคดีของประเทศอังกฤษ

มาพิจารณาประกอบดังน้ี 

                                                        

 5M.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 

คําตอบของผูเอาประกันภัยถูกตองถาอานในแงหน่ึง คําตอบน้ันก็จะไมถูกตอง ในกรณีจําเปนตองใช

หลักการตีความที่มีเหตุผลและใหความเปนธรรม กลาวคือ ผูรับประกันภัยจะอางวาผูเอาประกันภัย

แถลงขอความเท็จไมได หากวิญูชนตีความแลวเห็นวาคําตอบน้ันถูกตองและผูเอาประกันภัยก็ได

ตีความแลวเห็นวาคําตอบน้ันถูกตองและผูเอาประกันภัยก็ไดตีความเชนเดียวกับวิญูชน เชน ผูรับ

ประกันภัยถามวา “ในปจจุบันและโดยปกตินิสัยทานไมมีอาการมึนเมาใชหรือไม”(Are you now 

and have always been of sober and temperate habits?) ไดรับคําตอบวา “ใช”  คําตอบน้ี

มิใชขอความเท็จแมวาผูเอาประกันภัยจะเปนคนที่ติดฝนก็ตาม เพราะจะตองตีความคําถามดังกลาว

ตามความเขาใจของบุคคลธรรมดาที่มีสติปญญาในระดับปกติและมีความรูอยูในระดับเกณฑเฉลี่ย

ทั่วไปและควรจะตีความวาคําถามดังกลาวตองการถามเฉพาะแตเรื่องติดสุราหรือไมเทาน้ัน7 

  กรณีที่สอง การตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิต โดยที่ผูเอาประกันมิไดตอบ

คําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย และผูรับประกันไดออกกรมธรรมใหโดยไมไดทําการสอบสวนหา

ความจริงแตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถาม

เลยจะถือวาเปนการแถลงขอความเท็จไมได เวนแตจะปรากฏอยางชัดเจนวาผูเอาประกันปลอยใหชอง

คําตอบวางเพื่อใหเขาใจวาเปนคําตอบในทางปฎิเสธ มีการวินิจฉัยไวโดยผูพิพากษา Jessel M.R. ได

กลาวไวในคดี London Assurance v. Mansel วาถาผูเอาประกันภัยหลีกเลี่ยงในการตอบคําถาม

และไมไดแจงขอเท็จจริงซึ่งเปนหนาที่ของเขาที่จะตองแจงแลว กรณีน้ีเปนเรื่องการไมเปดเผย

ขอเท็จจริง(Non-Disclosure) อยางไมนาสงสัย แตอันที่แทจริงคําถามในคดีดังกลาวเปนคําถามที่ได

ตอบไวเพียงบางสวน และความเห็นของผูพิพากษา ก็มิไดกระทบกระเทือนกฎหมายที่มีอยู ดังน้ันผูรับ

ประกันภัยไดออกกรมธรรมประกันภัยแมวาผูเอาประกันภัยจะไมไดตอบคําถามในใบคําขอเอา

ประกันภัยเลย แมแตขอเดียวถือเทากับวาผูรับประกันไดสละสิทธิที่จะปฎิเสธความรับผิด เวนแต

คําตอบที่ปลอยวางไวเปนการตอบปฎิเสธ8 

  ยังมีกรณีที่นาสนใจอีกประการหน่ึงคือ กรณีที่ผูเอาประกันตอบคําถามอยางไมสมบูรณ

หรือตอบแตเพียงบางสวน มีขอพิจารณาวาการที่ผูเอาประกันไมตอบคําถามในบางสวนก็แสดงวาผูเอา

ประกันภัยต้ังใจจะใหสวนน้ันเปนคําตอบปฎิเสธ ดังน้ันจะกลาววาคําตอบน้ันไมสมบูรณไมได และผูรับ

ประกันภัยสามารถอางไดวาคําตอบน้ันเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 

  2) หลักการไมเปดเผยขอความจริง (Non-Disclosure) 

                                                        

 7Michael Parkington, MacGillivray and Parkington on Insurance Law, P.260. 

 8Ibid 
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   บุคคลผูมีหนาที่เปดเผยขอความจริง จะเปนบุคคลซึ่งมีหนาที่ไมแถลงขอความอันเปน

เท็จ ซึ่งในประเทศอังกฤษถือวา คูสัญญามีหนาที่ตองเปดเผยขอความจริงตอกัน แตในทางปฏิบัติแลว

กลาวไดวาหนาที่ดังกลาวเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย นอกจากน้ีกฎหมายอังกฤษยังมีการพิจารณา

ถึงบุคคลอื่นดวย ที่เรียกวา “Referee” เชนแพทยผูตรวจสุขภาพ ญาติพี่นอง เปนตน บุคคลเหลาน้ี

หากใหขอความอันเปนเท็จหากระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาไม สวนเรื่องความรูของตัว

แทนที่กระทําไปภายในขอบอํานาจถือเทากับตัวการไดรูดวย (Imputed Knowledge) เปนหลักความ

รับผิดระหวางตัวการกับตัวแทนที่มีตอกัน 

    ในประเทศอังกฤษน้ันไดแยกขอเท็จจริงออกเปนสองประเภท คือ 9 ขอเท็จจริงที่รู

อยางแทจริง ( Actual Knowledge) และขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารู (Presumed Knowledge) 

และยึดถือวาบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนรูอยางแทจริงและยังขยาย

ครอบคลุมไปถึงขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารูอีกดวย อยางไรก็ดีบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงที่ตน

ทราบเทาน้ัน ไมจําตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนไมทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาจะทราบและไมอาจ

คาดคิดวาเขาควรจะทราบซึ่ง Fletcher Moulton, L.Jไดกลาวไววา ปญหาที่เกิดข้ึนเสมอคือสิ่งที่ทาน

ไดรูน้ันเปนสิ่งที่ทานตองเปดเผยหรือไม เชน ชายคนหน่ึงปวดศีรษะบอยๆซึ่งคนสวนมากก็เปน

เชนเดียวกัน แมวาการปวดศีรษะน้ีอาจมีสาเหตุมากจากอาการทางสมอง แตสําหรับบุคคลน้ันแลวมัน

เปนการปวดศีรษะธรรมดาและไมมีวิญูชนคนใดคิดวาจะเปน 

    สาระสําคัญที่จะตองแถลงแกผูรับประกัน ถึงการปวดศีรษะที่เปนมาในชีวิตของเขา

และหากเขามิไดรูวา การปวดศีรษะเชนน้ันมีสาเหตุพิเศษกวาการปวดศีรษะธรรมดา เขาก็มิไดผิด

หนาที่ เพราะไมรูวาเขามีหนาที่เปดเผยขอความจริงเพราะเขาไมไดรูขอเท็จจริงที่วิญูชนทั่วไปคิดวา

เปนขอสาระสําคัญหรือขอเท็จจริงที่จะมีผลตอการพิจารณาของผูรับประกันดังน้ัน จึงไมตองรับผิดใน

การที่เขาไมไดเปดเผยในสิ่งที่เขาไมรู 

    ผูเอาประกันมีหนาที่จะตองเปดเผยหรือแถลงขอความจริงโดยเริ่มต้ังแตการเจรจา

ตอรองทําสัญญาจนกระทั่ง ถึงเวลาที่สัญญาสมบูรณโดยการสนอง และหนาที่ดังกลาวสิ้นสุดลงเมื่อ

ผูรับประกันสนองรับเอาคําเสนอขอเอาประกันภัยและเกิดเปนสัญญา แตก็มีกรณีที่สัญญาประกันชีวิต

มีขอความวาผูรับประกันภัยจะไมเริ่มเขาเสี่ยงภัยจนกวาจะไดรับเบี้ยประกันงวดแรกเทาน้ัน ระยะเวลา

ในการเปดเผยความจริงก็จะขยายไปจนถึงวันที่ผูรับประกันภัยไดรับเบี้ยประกันงวดแรกแลว10 

                                                        

 9E.R.Hardy Ivamy. “General Principles ofInsurance  

Law”(London:Butterworth,1979)p.107. 

 10Ibid. 
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    ขอเท็จจริงที่ถือวาเปนสาระสําคัญในประเทศอังกฤษถือวาขอเท็จจริงเหลาน้ีถือวาเปน

สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต11 

    1) อายุ  

    อายุของผู เอาประกันเปนขอสําคัญดังจะเห็นไดจากคดีของ Keeling v.Pearl 

Assurance Co.,Ltd ผูเอาประกันไดจดแจงอายุของตนผิดพลาด อยางเห็นไดชัดแตถาผูรับประกัน

ยังคงออกกรมธรรมใหอีก ดังน้ีผูรับประกันภัยจะอางวากรมธรรมประกันภัยตกเปนโมฆียะไมได 

    2) ที่อยู  

   คําวาที่อยูหมายถึง สถานที่ซึ่งผูเอาประกันไดพักหรืออาศัยอยูในเวลาที่ทําคําขอเอา

ประกันภัย แตไมไดหมายถึงสถานที่ที่เคยอยูมากอนหรือจะอยูตอไปในอนาคต โดยปกติแลวในใบคํา

ขอแประกันชีวิตจะมีที่อยูปรากฏอยูและในตอนทายของสัญญาจะกําหนดใหตอบคําถามตางๆที่เปน

พื้นฐานของสัญญา(Basic of the Contract) ดังน้ัน ถาผูเอาประกันไมเปดเผยความจริงของตนแลว 

ผูรับประกันสามารถหลุดพนจากความรับผิด 

   3) โรคภัยไขเจ็บ 

   โรคที่สําคัญในเรื่องน้ี หากกรณีเปนที่สงสัยตองอาศัยคําวินิจฉัยของศาลเปนเกณฑ วา

โรคใดบางเปนโรคที่สําคัญที่ผูเอาประกันตองเปดเผย เชนอาการปวดขอหรือโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต 

เปนตน แตถาอาการของโรคบางชนิดที่ผูรับประกันภัยสามารถใหนายแพทยประจําของตนตรวจสอบ

ไดในทันทีน้ัน หากไมทําการตรวจสอบแลวจะถือวา กรมธรรมประกันภัยเปนโมฆียะ ดวยเหตุดังกลาว

ไมได 

   การตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพน้ันสวนใหญผูรับประกันจะ

ต้ังคําถามไวกวางมาก จึงเปนที่แนนอนวาคําถามตางๆเหลาน้ันตองถูกอานใหเขาใจตามความ

เหมาะสม และความเจ็บปวยของผูเอาประกันหรือบุคคลใดๆที่ชีวิตของเขาเปนสาระสําคัญของการ

ประกันภัย และความเจ็บปวยน้ันจะตองเปนอาการที่จําเปนหรือสาหัสพอสมควร เชน การเปนลมน้ัน

ศาลถือวาปกติธรรมดาอาจเกิดข้ึนไดในชีวิตมนุษย การแทงลูกศาลไมถือวาเจ็บปวย 

   5) คําถามเกี่ยวกับอุปนิสัยบางประการซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญเชน การมีอุปนิสัยชอบด่ืม

สุราเปนประจํา 

   6) การปฏิเสธไมรับประกันของบริษัทประกันชีวิตรายอื่นก็ถือเปนขอสําคัญซึ่งตอง

เปดเผยตอผูรับประกันภัย ในกรณีที่ผูรับประกันเคยย่ืนคําขอไวกับผูรับประกันหลายราย โดยบางราย

ยอมทําสัญญาดวยบางรายปฏิเสธ ก็ตองแจงใหทราบทั้งสิ้น 

                                                        

 11Ibid. 
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   ผลของการไมเปดเผยขอความจริงน้ันทําใหผูรับประกันมีสิทธิบอกลางสัญญาประกัน

ชีวิต แตไมอาจกลาวไดวาสัญญาสิ้นผลโดยอัตโนมัติ สัญญาประกันชีวิตที่ไมเปดเผยขอความจริงน้ัน

ยังคงมีผลบังคับอยูจนกวาผูรับประกันภัยจะบอกลาง 

 

   3.1.3 บุคคลท่ีเก่ียวของในสัญญาประกันชีวิต 

    บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันชีวิตน้ันกําหนดไวไมแตกตางกับประเทศไทยมาก

นัก คือไดแก  

    1) บริษัทผูรับประกัน 

    2) ผูเอาประกัน ซึ่งอาจเปนการเอาประกันชีวิตตัวเองหรือเปนการเอาประกันชีวิต

ผูอื่นการทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผูที่จะเอา

ประกันชีวิตคนอื่นไดน้ันตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา มีสวน

ไดเสียในชีวิตของบคุคลน้ันจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวตามกฎหมาย  

    3) ผูรับผลประโยชน คือ บุคคลที่ไดรับประโยชนจากสัญญาประกันชีวิตเปนบุคคลที่

สามที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเน่ืองจากความทรงชีพหรือความมรณะของคูสัญญา 

    4) ตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตซึ่งในเรื่องน้ีกฎหมายของประเทศอังกฤษบัญญัติ

แตกตาง กลาวคือ ผูเอาประกันอาจบอกความจริงทุกอยางใหแก ตัวแทนผูรับประกันภัยทราบ แต

ตัวแทนมิไดแจงขอเท็จจริงหรือแถลงเท็จตอผูรับประกันเพื่อใหแบบคําขอเอาประกันน้ันนาสนใจ เพื่อ

วาเมื่อผูรับประกันยอมรับประกันภัยแลวตัวแทนก็จะไดรับคาตอบแทน หรือในบางครั้งตัวแทนโดย

มิไดต้ังใจไดแถลงเท็จตอผูเอาประกันภัยในเรื่องเกี่ยวกับคําถามในแบบคําขอ ทําใหผูเอาประกันภัยให

คําตอบที่ไมถูกตอง หรือขอเท็จจริงอาจจะเกิดไดอีกหลายประการ ในกรณี ในกรณีเหลาน้ี ตัวการคือ 

ผูรับประกันภัยตองรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนทั้งสิ้น 

    ประเทศอังกฤษใชหลัก Imputed knowledge ที่กําหนดวาสิ่งที่ตัวการรูตัวแทน

ยอมไดรูดวย และสิ่งที่ตัวแทนรูมาในหนาที่ของตัวแทนถือวาตัวการยอมไดรูดวย หลักน้ีเปนหลักที่ผู

เอาประกันภัยใชอางยันตอผูรับประกันภัยในการกระทําของตัวแทน ซึ่งผูเอาประกันจะสามารถยกข้ึน

กลาวอางไดหากพิสูจนครบถวนสามประการ คือ 

    ประการแรก บุคคลผูกระทําการเปนตัวแทนน้ัน เปนตัวแทนของผูรับประกันอยาง

แทจริง 

    ประการที่สอง ตัวแทนน้ันไดรูขอเท็จจริงที่เปนปญหาในขณะกระทําการในหนาที่

ตัวแทน ซึ่งตัวแทนน้ีตองเปนตัวแทนที่มีอํานาจรับรูขอเท็จจริงดวย 
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    ประการที่สาม ตัวแทนน้ันมิไดกระทําการไปเพื่อประโยชนของตนเองและฉอฉลตอ

ตัวการของเขา ถาตัวแทนทําไปโดยฉอฉลตัวการ จะถือวา ความรูของตัวแทนเปนความรูของตัวการ

ไมได  

    กรณีตัวแทนของผูรับประกันภัยเปนผูกรอกแบบคําขอเอาประกันภัย โดยหลักทั่วไป

แลว การที่จะใหตัวแทนของผูรับประกันกรอกแบบคําขอใหน้ันเปนการไมสมควร แตในทางปฏิบัติ

ตัวแทนผูรับประกันภัยจะเปนผูมีความรูความชํานาญในการกรอกแบบคําขอซึ่งในความรูสึกของคน

ทั่วไปซึ่งเปนผูขอเอาประกัน เปนเรื่องที่ยุงยากมาก เมื่อเปนเชนน้ีก็เกิดเปนปญหาวา การที่ตัวแทน

ผูรับประกันภัยทําเชนน้ันเปนการทําในหนาที่ของตัวแทนผูรับประกันภัยหรือกลายเปนตัวแทนของผู

เอาประกันในการกรอกแบบคําขอ แลความรูของตัวแทนจะถือวาเปนความรูของตัวการไดหรือไม ซึ่ง

ศาลอังกฤษ มักจะตัดสินวา ตัวแทนน้ันเปนตัวแทนของผูเอาประกันภัยในการกรอกคําตอบในแบบคํา

ขอไมใชตัวแทนของผูรับประกันภัย แตอยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงบางคดีศาลก็ตัดสินเปนอยางหน่ึง 

 

  3.1.4 การคุมครองการทําสัญญาทางโทรศัพท          

   สหภาพยุโรปไดนําหลักการของกฎหมายช่ือวา “The Telephone Consumer 

Protection Act” เมื่อป ค.ศ. 1997 และในป ค.ศ. 2003 ยังไดมีการออกกฎหมายช่ือวา The Do 

Not Call Implementation Act  และ Telemarketing Sales Ruleของประเทศสหรัฐอเมริกามา

จัดทําเปนกฎหมายกลาง ในป ค.ศ. 1997 เพื่อใหประเทศภาคีสมาชิกนําไปปรับใชแกประเทศของ

ตนเอง  โดยมีการยกรางกฎหมาย ช่ือวา Directive on the Protection of Consumers in 

Respect of Distance Contracts (Distance Selling Directive 97/7/EC) ประกาศเมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม ค.ศ. 1997 กฎหมายฉบับน้ีวางแนวปฏิบัติไว 19 ขอ  กฎหมายน้ีมุงใชบังคับการวิธีการ

ติดตอสื่อสารทุกชนิดที่ผูซื้อและผูขายตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน โดยไมมีการพบกันทางกายภาพ 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนหน่ึงในภาคีสมาชิกก็เชนเดียวกัน ไดมีการนํามาบังคับใชดวย มีสาระสําคัญ

ดังตอไปน้ี12 

   1) ใหประเทศสมาชิกยึดแนวกฎหมายน้ีเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการรางกฎหมาย

ภายในของแตละประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค หรือจะเพิ่มการคุมครองใหมากข้ึน

ก็ได 

   2) ใหประเทศภาคีสมาชิกนําแนวทางในกฎหมายฉบับน้ีไปบัญญัติเปนกฎหมายและ

ใหมีผลบังคับภายในสามป เปนกฎหมายที่มีจุดประสงคเพื่อใชกับสัญญาที่เกิดข้ึนระหวางผูบรโิภคกบัคู

                                                        

        12 Distance Selling Directive 97/7/EC of European Parliament and of the council 

สืบคนเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2556 จาก www.eur-lex.europa.eu/lexuriserv.dourui. 
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สัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทาง การตกลงทําสัญญาเปนผลมาจากการพูดจาสื่อสารถึงกันเทาน้ัน โดย

ที่คูสัญญาไมเคยพบปะกันในทางกายภาพเลย ในทางกฎหมายที่รางตองมีหลักการใหญ ดังน้ี 

   (1) กอนที่จะมีการตกลงทําสัญญากับผูบริโภค ผูขายตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนและ

เพียงพอในเรื่อง ของ ช่ือ ที่อยูของผูขาย ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ ราคา คาภาษี 

คาขนสง การชําระเงิน การสงมอบสินคา สิทธิการยกเลิกคําสั่งซื้อ ระยะเวลาในการทําคําเสนอ ราคา

ที่มีผล หรือราคาบริการ 

   โดยในการติดตอซื้อขายทางนักการตลาดน้ันจะตองแจงผูบริโภคถึงช่ือตน 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

และพอเพียงนํามาปรับใชเกี่ยวกับคดีสัญญาที่เกิดข้ึนโดยคูสัญญาที่อยูหางกันโดยระยะทางใหภาระ

พิสูจนตกแกผูขาย เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอผูบริโภค และใหรัฐมีมาตรการบังคับใหผูขายหยุดการ

ประกอบกิจการหากผูขายฝาฝนกฎหมายน้ี และใหผูบริโภคเขาถึงความยุติธรรมโดยงายโดยใชระบบ

การประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการ 

   (9) กฎหมายน้ีใชควบคุมกิจการคาทีม่ีการติดตอกับผูบริโภคที่อยูหางโดยระยะทาง

ทําใหเกิดสัญญาโดยที่ไมไดมีการพบกันทางกายภาพ มีการใชสื่อตางๆ คือ สิ่งตีพิมพ ทั้งที่มีหรือไมมีที่
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อยู จดหมาย แผนพิมพโฆษณาที่มีใบสั่งซื้อสินคา แคทตาล็อก โทรศัพทที่มีผูรับสายและโทรศัพทที่

ตอบโดยเครื่องรับฝากขอความ โทรทัศนที่มีการเสนอขายสินคา อีเมล เปนตน13 

   นอกจากน้ันประเทศอังกฤษยังมีกฎหมายที่สําคัญอีกฉบับหน่ึงช่ือวา “Privacy and 

Electronic Communication (EC Directive) Regulations 2003”เปนกฎหมายที่ใหความคุมครอง

เกี่ยวกับสิทธิความเปนสวนตัวจากการทําธุรกรรมตางๆทางโทรศัพทไมวาจะเปนกรณีผูใหบริการทาง

ธุรกิจติดตอไปยังผูบริโภค (B2C หรือBusiness to Consumer)14 

   นอกจากน้ันประเทศอังกฤษยังมีกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิคส เมื่อ

เทคโนโลยีกาวมาถึงยุคของอิเล็กทรอนิกส การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสในระยะแรกที่รูจักใชกัน

แพรหลาย คือ โทรพิมพ (Telex) ซึ่งประยุกตมาจากโทรเลข และโทรสาร (Fax) ซึ่งประยุกตมาจาก

โทรศัพทน่ันเอง กฎหมายการพาณิชยในยุคน้ีเริ่มมีผลกระทบเพราะในโทรเลขและโทรสารไมปรากฏ

ลายมือช่ือของ คูสัญญา เชน ลายมือช่ือของผูสั่งซื้อสินคา แตปญหาก็เกิดข้ึนไมมากนัก เพราะลายมือ

ช่ือหรือเอกสารไมใชเงื่อนไขสําคัญในการติดตอซื้อขายสินคาในเบื้องตน ทั้งน้ีเพราะคูสัญญาจะตอง

ดําเนินการในเรื่องการขนสง สินคา และชําระราคาสินคาดวยระบบ L/C ซึ่งระบบดังกลาวไมเพียงแต

เปนเอกสารที่ใชผูกมัดนิติสัมพันธระหวางคูสัญญาเทาน้ัน แตยังมีผลตอกระบวนการนําสินคาเขาและ

สินคาออก การชําระราคาตลอดจนพิธีการทางศุลกากรดวย ระบบ L/C ไดสรางความเช่ือมั่นและ

ความแนนอน ขจัดการโตแยงและการโตเถียงกันในทางการคาระหวางประเทศไดอยางเพียงพอ  

           เมื่อมาถึงยุคที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพาณิชยใชติดตอสื่อสารกันทางอิเล็กทรอนิกส

ซึ่งเปนสื่อที่ปรากฏข้ึนในระบบไรกระดาษ (Paperless) กฎหมายพาณิชยที่ใชกันอยูเดิมในระบบ

กระดาษก็ถูกกระทบ เทคโนโลยีการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสที่ไรกระดาษน้ี คือ การแลกเปลี่ยน

ขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange –EDI) น่ันเอง 

       การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสหมายถึง การสงและการรับขอมูล โดย

ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรของผูสงจะว่ิงผานอุปกรณแปรสัญญาณ (Interpreter) ซึ่งอยูภายใน

หนวยงานของผูสงเพื่อแปรขอมูลที่ทําการสงน้ันใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด จากน้ันขอมูลจะถูก

สงผานไปยังผูรับดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในสวนของผูรับก็จะมีอุปกรณแปรสัญญาณอีกชุดหน่ึงเพื่อแปร

                                                        

        13 S.I.No.207/2001 European Communities (Protection of Consumers in Respect 

of Contracts Made by Means of Distance Communication Regulations, 2001) สบืคนเมื่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 จาก www.irishstatutebook/2001/en/si/0207.html.  

        14Telemarketing Laws, สืบคนเมื่อวันที ่3 กุมภาพันธ 2558 จาก

www.quotebean.co.uk/buying-services/tetemarketing-companies/help-to-buy-

guides/telemarketting-laws/, 2013. 



 

50 

 

ขอมูลมาตรฐานที่ไดรับน้ันใหเปนขอมูล ที่ใชไดโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอรที่หนวยงานของผูรับมอียู

และทําใหผูรับสามารถนําขอมูลที่ไดรับน้ันมาประมวลผลตอไดตามตองการทันที15 

           เหตุที่หนวยงานตางๆจํานวนมากใหความสนใจกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนอยางมากในปจจุบันน้ันเปนผลมาจากประโยชนของการใชระบบการแลกเปลี่ยน

ขอมูลชนิดน้ีที่มี หลายประการ ประโยชนประการสําคัญที่ทําใหระบบดังกลาวจะย่ิงไดรับความนิยม

มากข้ึนจนถึงข้ันเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการบริหารงานของหนวยงานในอนาคตมีดังน้ี16 

   1) ลดระยะเวลาในการสงผานขอมูล เน่ืองจากสามารถยกเลิกการสงผานขอมูลทาง

ไปรษณียและระบบการสงผานขอมูลภายในของหนวยงานไดทั้งหมด 

   2) ลดคาใชจายดานการจัดการขอมูลและการสงขอมูล (ไปรษณียและระบบภายใน

องคกร) ซึ่งรวมทั้งคาใชจายในสวนของบุคลากร คาไปรษณีย กระดาษและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ 

   3) ลดความผิดพลาดของขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะในสวนของการ

พิมพซ้ําซึ่งไมมีความจําเปนเมื่อนํา EDI มาใช 

   4) มีการตอบรับทันทีระหวางผูสงและผูรับขอมูล ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจลงได เปนอยางมาก ซึ่งทําใหผูรับและผูสงสามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจตางๆไดดีข้ึน  

   ปจจุบันการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนามากข้ึน 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) ในปจจุบันภาคน้ียัง

มีปริมาณไมมากนัก แตเปนที่คาดหมายวาการคาในภาคน่ีจะมีปริมาณสูงข้ึนในอนาคต โดยอาจจะเปน

รูปแบบของการทําธุรกิจแบบใหมผานทางเทคโนโลยีแบบใหม  

 การทําสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับการตัดสินใจซื้อผูซื้อสามารถซื้อได 3 วิธี

ดังน้ี17 

                                                        

 15 อรพรรณ พนัสพฒันา, ปจจุบันและอนาคตของกฎหมายการพาณิชยทางอเิล็กทรอนิกส

ของประเทศไทย, สืบคนเมื่อวันที ่3 กุมภาพันธ 2558. จาก http://www.openbase.in.th. 

 16 อรพรรณ พนัสพฒันา, เพิ่งอาง. 
17 ณัฐพงศ โปษกะบุตร, การกอใหเกิดสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: ศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบคอมมอนลอวและซีวิล ลอว, เอกสารประกอบการบรรยายช้ันปริญญาโท วิชาหลักกฎหมายแพง

และพาณิชย (LA602), บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 
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   1) การสั่งซื้อในระบบ On-Line 

   ผูขายจะทําการซื้อขายกับผูซื้อโดยตรง การใหผูซื้อซึ่งเปนลูกคากรอกแบบฟอรมระบุ

สินคาที่ตองการซื้อรวมทั้งขอความ สัญญา รายละเอียดในการชําระเงิน โดยใชบัตรเครดิต จากน้ัน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ก็จะเช่ือมโยงโดยตรงแบบ On-line กับผูขายใน Website ของระบบ

อินเตอรเน็ทหรือเปนการโทรศัพทสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 

   2) เครือขายชอปปง (Shopping network) 

   การทําสัญญาซื้อขายระบบน้ีจะมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายของ 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

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital signature) ไปใหกับผูซื้อเพื่อใหสามารถเขาไปยังเครือขาย 

Internet store หรือเพื่อดูรายการสินคา 

   เมื่อผูซื้อไดเลือกสินคาแลวก็จะตองสงรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไปยัง

เครือขายชอปปง(Shopping network) จากน้ันเครือขายชอปปงก็จะสงสัญญามาใหดู หากลูกคา

ประสงคจะซื้อสินคา ก็จะตองตกลงไปตามสัญญา ระบบขอมูล ก็จะเก็บขอมูลเอาไวกรณีที่ลูกคาให

รายละเอียดของบัตรเครดิตเอาไวแลวก็การทําสัญญาซื้อขายก็เสร็จสมบูรณทาง On-line แตถายังไม

สงรายละเอียดบัตรเครดิตก็จะตองชําระโดยบัตรเครดิตอีกในทีหลัง 

   3) การสั่งซื้อทางโทรศัพท (Toll free ordering) 

   การสั่งซื้อวิธีน้ีจะใช Websites เอาไวเพื่อการโฆษณาสินคาโดยที่หนาตาง Website 

จะใหเบอรโทรติดตอเอาไว เพื่อใหผูซื้อสามารถโทรไปสั่งซื้อสินคาที่ Internet store สวนการชําระ

เงินจะใชวิธีการชําระดวยเช็ค หรือชําระโดยการบอกหมายเลขบัตรเครดิต 

   การทําคําเสนอทางอินเตอรเน็ท การกอใหเกิดสัญญาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มี

ลักษณะเหมือนกับการทําสัญญาทั่วไป อันเกิดจากการที่มีคําเสนอ คําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาจึง

จะเกิด แตในทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีปญหาวาสัญญาจะเกิดข้ึนเมื่อใด 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 จะตองมีรายละเอียด เชน ขนาด ราคา ชนิด ประเภท นํ้าหนัก ฯ ของสินคาให

ชัดเจน  

   ผลของคําเสนอ ในการทําคําเสนอทางสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนลักษณะของ

การทําคําเสนอ คําสนองของผูที่อยูหางกันโดยระยะทาง เพียงแตใชอินเตอรเน็ทหรือโทรศัทพ หาก

มิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองเอาไวก็อาจถอนคําเสนอของตนเสียได  โดยการสงไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส หรือการบอกถอนดวยวิธีการธรรมดาก็ได 

   เมื่อเทคโนโลยีการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสกาวหนาไป กฎหมายเดิมเปนระบบ

กระดาษ (Paper) จึงไมสามารถนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสมอีกตอไป กฎหมายการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสฉบับแรกถูกรางข้ึนโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง

สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่ง

เปนคณะกรรมาธิการคณะหน่ึงอยูภายใตองคการสหประชาชาติคณะกรรมาธิการคณะน้ีมี

วัตถุประสงคในการสรางกฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศใหเปนแบบแผนเดียวกันและมีความ

สอดคลองกัน กฎหมายดังกลาวน้ีเรียกวา กฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส 

(Model Law on Electronic Commerce) ผานการยกรางและพิจารณารวมกันของบรรดาประเทศ

สมาชิกของ สหประชาชาติ แลวเสร็จในปพ.ศ. 2539 

           Model Law on Electronic Commerce น้ีเปนกฎหมายแมแบบที่มุงขจัด

ขอขัดของทางกฎหมายและสรางความมั่นใจในการพัฒนาการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสและเปน

ตัวอยางใหกับประเทศตางๆนําไปออกหรือปรับปรุงกฎหมายของตนใหสอดคลองกับหลักการและ

บทบัญญัติของกฎหมายแมแบบ  

       กฎหมายแมแบบน้ีมีเน้ือหาสาระในการต้ังกฎเกณฑยอมรับสถานภาพของสัญญาที่

เกิดข้ึนโดยผานสื่อ ทางอิเล็กทรอนิกส การยอมรับขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหมีคาทางกฎหมาย

เทียบเทากับเอกสารลายลักษณอักษร (Writing) หรือถือเปนเอกสารตนฉบับ (Original) และการ

ยอมรับใหลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) ตลอดจนใหมีการรับฟงขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลได  

  กฎหมายแมแบบหรือ Model Law on Electronic Commerce มีวัตถุประสงคหลัก

ในการรับรอง สถานภาพทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบที่ไรกระดาษ 

(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” น้ี 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 น้ัน 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

ทางอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางของขอมูลเหลาน้ีคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) โทรเลข (telegram) โทรพิมพ (telex) หรือ โทรสาร (telecopy) 

เปนตน มีขอสังเกตวากฎหมายน้ีใหเพียงตัวอยางเทาน้ัน เพราะใชคําวา “... including, but not 

limited to ...” ดังน้ัน หากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากข้ึนกวาปจจุบัน กฎหมายน้ีก็ยังสามารถใช

บังคับไดอยูน่ันเอง18 

          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 ที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธที่มีลักษณะในเชิงพาณิชย ไมวาจะเปนความสัมพันธที่เกิดจากสัญญา

หรือไมก็ตาม ความสัมพันธที่มีลักษณะในเชิงพาณิชยรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะธุรกรรมดังตอไปน้ี 

ธุรกรรมทางการคาเพื่อการจัดหา หรือแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ สัญญาจัดจําหนาย ผูแทนหรือ

ตัวแทนในทางการคา แฟคตอริ่ง ลีสซิ่ง การกอสราง การใหคําปรึกษา วิศวกรรม สัญญาอนุญาตใหใช

สิทธิ การลงทุน การใหสินเช่ือ การธนาคาร การประกันภัย สัญญาสัมปทานหรืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชน การรวมทุนและรูปแบบตาง ๆ ของการรวมมือในทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม การรับขน

สินคาหรือคนโดยสารทางอากาศ ทะเล รถไฟ หรือทางถนน (15) 

        จะเห็นไดวาขอบเขตการบังคับใชกฎหมายของ Model Law คอนขางกวาง และใน 

Guide to Enactment เองก็อธิบายวา กฎหมายแมแบบน้ีแมจะมีวัตถุประสงคในการมุงเนนที่จะ

บังคับกับการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส แตก็ใหสิทธิรัฐที่จะขยายการบังคับกฎหมายน้ีใชไปถึง

ความสัมพันธระหวางผูใชการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐได (16) นอกจากน้ี 

                                                        
18อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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Model Law ยังมีวัตถุประสงคในการครอบคลุมถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับระหวาง

ประเทศและภายในประเทศ  

   สําหรับเรื่องวิธีการแสดงเจตนา Model Law บัญญัติไวใน Article 11, 12 

ดังตอไปน้ี19 

   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 :  

         จากบทบัญญัติของมาตราทั้งสองน้ีจะเห็นวา การแสดงเจตนาน้ันอาจแสดงไดโดย

ผานวิธีการใชขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง Model Law จะรับรองผลในทางกฎหมายได ถือเปนการ

แสดงเจตนาตาม Article 12 หรือเปนคําเสนอ-คําสนองกอใหเกิดสัญญาไดตาม Article 11 

paragraph 1 แลวแตกรณีน่ันเอง 

           สําหรับกฎหมายไทยในปจจุบันน้ัน การแสดงเจตนาน้ีกฎหมายมิไดบัญญัติไววา

จะตองมีการแสดงเจตนาออกมาในรูปใด จึงอาจมีการแสดงเจตนาออกมาไดหลายทาง ซึ่งสิ่งที่เปน

สาระสําคัญก็คือใหผูรับ การแสดงเจตนาน้ันเขาใจถึงการแสดงเจตนาน้ันก็เปนอันใชได ซึ่งการกระทํา

ดวยการแสดงเจตนาน้ัน อาจจะมีลักษณะเปนการทําดวยวาจา ลายลักษณอักษร หรือกิริยาทาทาง

หรือการกระทําอยางหน่ึงอยางใด มีผลเปน การแสดงเจตนา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวิธีแสดงเจตนาโดย

ลักษณะตาง ๆ แลวน้ันอาจแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ20 

                                                        
19 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
20 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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   1) การแสดงเจตนาโดยชัดแจง ไดแก การแสดงเจตนาดวยการกระทําโดยวาจา ลาย

ลักษณอักษร หรือการแสดงกิริยาอาการอยางใดอยางหน่ึงหรือการกระทําอยางอื่นซึ่งแสดงออกโดย

แจงชัดซึ่งเจตนาของผูกระทําวามุงประสงคจะผูกนิติสัมพันธ  

   2) การแสดงเจตนาโดยปริยาย ไดแก การกระทําอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเห็นไดโดย

ปริยายวาผูกระทําไดแสดงเจตนาเพื่อทํานิติกรรมโดยตรงแกพฤติกรรม ยอมเปนที่สามารถคาดหมาย

ไดวามีเจตนาที่จะทํานิติกรรมน้ัน  

   3) การแสดงเจตนาโดยการน่ิง โดยปกติแลวการแสดงเจตนาถามิใชโดยการแสดง

เจตนาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายใหปรากฏแลว ตามหลักทัว่ไปแลวการน่ิงหรือการงดเวนไมกระทํา

การน้ัน โดยปกติไมถือวาเปนการแสดงเจตนาทํานิติกรรม เพราะมิไดมีการแสดงกิริยาอาการอยางใด

ออกมาอันจะถือไดวาเปนการแสดงเจตนา อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนใหถือวาการน่ิงเปนการแสดง

เจตนาไดหาก 

         ก. การน่ิงที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไดวาการน่ิงในเหตุการณบางอยางถือวาเปนการ

แสดงเจตนา 

          ข. การน่ิงอันมีธรรมเนียมประเพณีถือวาเปนการแสดงเจตนา (23) สําหรับราง

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บัญญัติไวสอดคลองกับ Model Law Article 11, 

12 โดยบัญญัติในมาตรา 12 และมาตรา 13 ดังน้ี21 

   มาตรา 12 เวนแตคูกรณีจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําเสนอหรือคําสนองในการ

ทําสัญญาอาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญา

เพียงเพราะเหตุที่สัญญาน้ันไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

      มาตรา 13 เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล

การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวจะทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

            เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงเจตนาตามกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันของไทย จะเหน็

ไดวา วิธีการแสดงเจตนาที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาตรา 14 

น้ี เปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงซึ่งแสดงใหเห็นความประสงคของผูแสดงเจตนาวามุงประสงคจะผูก

นิติสัมพันธกับผูอื่นโดยการแสดงเจตนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสน่ันเอง  

    Article 15 ของ Model Law บัญญัติเรื่องเวลาและสถานที่เกิดสัญญาไวดังน้ี 

   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 อรพรรณ พนัสพฒันา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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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 น้ี ไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาสัญญาจะเกิดข้ึนเมื่อไร ที่ไหน 

บัญญัติแตเพียงเวลา และสถานที่รับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน แตเมื่อพิจารณาวาสัญญายอม

เกิดเมื่อคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน ดังน้ัน สัญญาจึงเกิดเมื่อเวลาคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

คือเขาไปสูระบบขอมูลของผูรับและสถานที่เกิดของสัญญาก็คือที่ซึ่งเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของผู
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รับคําสนองน่ันเอง ซึ่งจะเห็นไดวาการเกิดของสัญญาน้ีเปนไปตามทฤษฎี Theory of Reception 

น่ันเอง 

   สําหรับกฎหมายไทยที่ใชอยูในปจจุบันน้ี สามารถแบงประเภทของการแสดงเจตนา

ได 2 ประเภท คือ22  

  ก. การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนา  

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 168 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาที่

กระทําตอบุคคลซึ่งอยู เฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาไดทราบการแสดงเจตนา

น้ัน ความขอน้ีใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหน่ึงแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงโดยทางโทรศัพท หรือ

โดยเครื่องมือสื่อสาร  

  การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนา หมายถึงการที่คูกรณีแหงนิติกรรม

สามารถที่ติดตอทําความเขาใจกันไดโดยทันที ไมจําเปนที่จะตองเปนการแสดงเจตนาในระหวางที่เห็น

หนาเห็นตากัน ดวยเหตุน้ีในการน้ีอยูในสภาวะที่จะพูดติดตอกันและไดยินกันได แมจะมีสิ่งใดมากั้น 

ไมอาจเห็นหนากันไดก็ถือวาเปนการแสดงเจตนาเฉพาะหนากันได (คําพิพากษาฎีกาที่ 19/2476) 

       วิธีการแสดงเจตนาที่จะถือวาเปนการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนาน้ัน อาจ

มีในลักษณะพูด หรือรองตะโกน หรือการใหอาณัติสัญญาณ เครื่องหมาย อันสามารถทําใหอีกฝาย

เขาใจความหมายก็ได หรือการแสดงเจตนาโดยการติดตอทางโทรศัพทก็ได ดังน้ันจะเห็นวาลักษณะ

ของการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนาน้ัน มิไดถือเอาระยะที่อยูใกลชิดเปนสําคัญอยางเดียว 

แตถือเอาลักษณะที่อาจทําความ เขาใจในการแสดงเจตนาตอกันไดทันที ไมวาจะอยูหางกันแคไหน 

เพียงไร  

   ข. การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง  

          ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 169 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาที่

กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การแสดงเจตนาน้ันไปถึงผูรับการ

แสดงเจตนา...” 

          การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง หมายถึงการที่คูกรณีแหงนิติกรรม

น้ันจะติดตอเขาใจกันในแตละครั้งจะตองใชระยะเวลาระยะหน่ึง โดยไมอาจจะติดตอทําความเขาใจกนั

ไดโดยทันที สวนวิธีการแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทางน้ันอาจเปนการเขียนจดหมาย โทร

เลข การฝาก จดหมายบุคคลอื่นมาใหแกคูกรณีก็ได เพราะวิธีการเชนน้ีมีลักษณะที่ไมเกิดความเขาใจ

กับใครในทันทีที่แสดงเจตนาน้ัน  

                                                        
22 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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           โดยทั่วไปแลวสัญญายอมเกิดข้ึนเมื่อมีการตกลงตองตรงกันของบุคคลผูเปนฝายใน

สัญญาทุก ๆ  ฝายหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาคําสนองของฝายหน่ึงถูกตองตรงกันกับคําเสนอของอกีฝาย

หน่ึงน่ันเอง (27) คําเสนอตองมีขอความชัดเจน แนนอน และครบถวน กลาวคือ เมื่อมีคําสนองรับตาม

คําเสนอน้ัน สัญญาจะตองเกิด ถาสัญญาไมเกิด ยอมไมใชคําเสนอ แตอาจเปนเพียงคําปรารภหรือคํา

ทาบทาม หรือคําเช้ือเชิญใหทําคําสนอง (คําพิพากษาฎีกาที่ 927/2498)ที่วาตองมีขอความชัดเจน

แนนอนน้ัน ไมไดหมายความวาตองแสดงเจตนาเปนหนังสือเสมอไป อาจแสดงเจตนาดวยวาจาหรือ

ดวยกิริยาอยางใด ๆ ซึ่งพอจะถือไดวาเปนขอผูกพันในสัญญาไดในเมื่อ อีกฝายหน่ึงสนองรับ เชน โรง

มหรสพซึ่งเปดแสดงและกําหนดอัตราคาเขาชมไว ยอมเปนคําเสนอ ที่มีขอความชัดเจนแนนอน ผูเขา

ชมมหรสพเปนผูทําคําสนองโดยการเสียเงินคาเขาชมตามอัตราที่กําหนดไว 

          คําสนอง คือการแสดงเจตนาของผูสนองตอผูเสนอ ในการตกลงรับทําสัญญาตามคํา

เสนอหรืออาจสรุปสั้น ๆ ไดวา คําสนองก็คือคําตอบรับทําสัญญาตามคําเสนอ จึงอาจกลาวไดวา ตาม

กฎหมายไทยปจจุบันสัญญาเกิด ณ เวลา และสถานที่ดังน้ี  

   1) สัญญาระหวางบุคคลผูหางกันโดยระยะทางยอมเกิดเปนสัญญาน้ันแตเวลาเมื่อคํา

บอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ (มาตรา 361 วรรคแรก, 169 วรรคแรก คําพิพากษาฎีกาที่ 1726/2517) 

หรืออีกนัยหน่ึงสัญญาเกิดข้ึน ณ ที่ผูเสนอไดรับคําสนองน้ัน 

   2) สัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ไมวาจะมีการบงระยะเวลาใหทําคําสนอง 

(มาตรา 354) หรือไมมีการบงระยะเวลาใหทําคําสนอง (มาตรา 356) เมื่อสนองรับตอหนาก็เกิดสัญญา 

ณ ที่สนองรับน้ัน แตถาเปนคําเสนอคําสนองโดยทางโทรศัพทตองถือวาสัญญาเกิด ณ ที่ผูเสนอไดรับ

ทราบคําสนองน้ันทางโทรศัพท เพราะถือวาเปนการสนองรับตอหนาผูเสนอ ผูเสนออยู ณ ที่ใด สัญญา

ยอมเกิดข้ึน ณ ที่น่ัน กลาวคือ นําหลักมาตรา 169 มาใชบังคับ สัญญาเกิดข้ึน ณ สถานที่ที่การแสดง

เจตนาสนองรับไปถึงผูเสนอ 

   3) สัญญาระหวางบุคคลซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาสนองรับโดยปริยายโดยการ

กระทําอยางหน่ึงซึ่งตามเจตนาอันผูเสนอหรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีการบอกกลาว

สนองรับมาโดยชัดแจงก็สันนิษฐานไดเชนน้ัน สัญญายอมเกิด ณ ที่ซึ่งมีการอันใดอันหน่ึง อัน

สันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ (มาตรา 361 วรรค 2) กลาวคือ สนองรับ ณ ที่ใด 

สัญญายอมเกิดข้ึน ณ ที่น่ัน 

           จะเห็นไดวา กฎหมายไทยในปจจุบันก็ยึดถือทฤษฎี Theory of Reception 

เชนเดียวกันกับ Model Lawในรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสน้ันไดบัญญัติ

เรื่องเวลา และสถานที่เกิดของสัญญาไวเปนทํานองเดียวกันกับ Model Law โดยบัญญัติไวในมาตรา 

21-23 ดังน้ี 
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         มาตรา 21 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวาได

มีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเมื่อเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมลูทีอ่ยูนอกเหนือการ

ควบคุมของผูสงขอมูล 

           มาตรา 22 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวา

การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับ

ขอมูล หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว

โดยเฉพาะ ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสู

ระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวน้ัน แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่น

ของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับ

แตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลน้ัน ความในมาตราน้ีใหใชบังคับแมระบบขอมูล

ของผูรับขอมูลต้ังอยูในสถานที่อีกแหงหน่ึงตางหากจากสถานที่ที่ ถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 23 

        มาตรา 23 เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น การสง

หรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ที่ทําการ

งานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอา

ที่ทําการงานที่เกี่ยวของมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเปนที่ทําการงานเพื่อประโยชนตามวรรคหน่ึง แตถาไม

สามารถกําหนดไดวาธุรกรรมน้ันเกี่ยวของกับที่ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญ

เปนสถานที่ที่ไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรอื

ผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ความในมาตราน้ีมิให

ใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และโทร-พิมพ หรือวิธีการ

สื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จะเห็นไดวาเรื่องเวลา และสถานที่เกิดของสัญญาที่เกิด

จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสไมไดมีความแตกตางไปจากบทบัญญัติในเรื่องประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันแตอยางไร 

                 ในยุคของโลกไรกระดาษ (Paperless) ความจําเปนในเรื่องการใชเอกสารเปนแบบ

จึงหมดไป Model Law ไดรองรับสถานภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีคาเทากับเอกสารใน

กฎหมาย โดยไดบัญญัติไวใน Article 6 ดังน้ี23 

 

 

 

                                                        
23 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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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 วัตถุประสงคหรือความจําเปนที่ตองมีลายมือช่ือ เปนเพราะตองการที่

จะแยกระบุวา ลายมือช่ือ สัญลักษณ หรือตราเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปน

เครื่องมือหรือตราที่แทจริงของ ผูเขียนหรือผูทําเอกสารน้ัน ลายมือช่ือยังเปนเครื่องบอกใหทราบถึง

ความมีผลและความถูกตองแทจริงของเอกสารน้ันอีกดวย วัตถุประสงคอีกประการของลายมือช่ือคือ

แสดงใหผูลงลายมือช่ือทราบวาขอความที่ตนจะตองผูกพันในเอกสารน้ันมีวาอยางไร       

   ในยุคของโลกไรกระดาษ ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) มี

วัตถุประสงคเดียวกันกับลายมือช่ือที่ปรากฏบนกระดาษน่ันเอง กลาวคือ24 

   1) เพื่อระบุตัวบุคคล (Identification) 

   2) เพื่อรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารและขอความในเอกสารน้ัน 

(Authentication) 

   3)  เพื่อรับรองความปลอดภัยในการปลอมแปลง (Security) 

   4) เพื่อแสดงความผูกพันในขอความที่ตนไดลงนาม (Tamper-resistance)  

           คําวา “ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส” น้ันหมายถึงลายมือช่ือทุกประเภท ซึ่งจะ

รวมถึงลายมือช่ือ ดิจิตอลดวย แตคําวา “ลายมือช่ือดิจิตอล” น้ันจะหมายถึงลายมือช่ือที่ใชวิธีการ

เขารหัสแบบอสมมาตรเพียง เทาน้ัน  

   กฎหมายแมแบบไดกําหนดใหลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกสมีคาเทากับลายมือช่ือ

ตามกฎหมายโดยกําหนดไวใน Article 7 ดังน้ี  

   Article 7 Signature 

    (1) Where the law requires a signature of a person, that requirement 

is met in relation to a data message if : 

                                                        
24 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 



 

61 

 

        (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 การเก็บรักษาขอความใดในรูปเอกสาร

ตนฉบับ สามารถนําเสนอไดในรูปของอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองทําเปนกระดาษอีกตอไป โดยบัญญัติ

ไวใน Article 8 ดังน้ี 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:  

           ขณะที่กฎหมายไทยปจจุบันการอางเอกสารเปนพยานน้ันใหยอมรับฟงไดแตตนฉบบั

เอกสารเทาน้ัน ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93 

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 ดังตอไปน้ี25 

           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93 การอางเอกสารเปนพยานน้ันให

ยอมรับฟงไดแตตนฉบับเอกสารเทาน้ัน เวนแต (1) เมื่อคูความที่เกี่ยวของทุกฝายตกลงกันวาสําเนา

เอกสารน้ันถูกตองแลว จึงใหศาลยอมรับฟงสําเนาเชนวาน้ันเปนพยานหลักฐานแหงเอกสารน้ันได (2) 

ถาตนฉบับเอกสารหาไมได เพราะสูญหายหรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือไมสามารถนําตนฉบับมา

ไดโดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได (3) ตนฉบับเอกสารที่อยูใน

ความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการน้ัน จะนํามาแสดงไดตอเมื่อไดรับ อนุญาตของ

รัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนกหรือผูรักษาการแทนในตําแหนงน้ัน ๆ ที่เกี่ยวของแลวแต

กรณีเสียกอน อน่ึง นอกจากศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น สําเนาเอกสาร หรือขอความที่คัดจาก

เอกสารเหลาน้ัน ซึ่งรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนกหรือผูรักษาการแทนในตําแหนงน้ัน ๆ  ได

รับรองถูกตองแลว ใหถือวาเปนอันเพียงพอในการที่จะนํา มาแสดง 

           ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทาน้ันที่อาง

เปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตอง หรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปน

พยานได ถาอางหนังสือราชการเปนพยานแมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็

ได เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น     

           ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายน้ัน กฎหมายแมแบบกําหนดให

สามารถรับฟงขอมูลขาวสารเปนพยานหลักฐานได และการช่ังนํ้าหนักน้ันใหคํานึงถึงความนาเช่ือถือ

ของวิธีการสราง การเก็บรักษา การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนพิจารณาปจจัยที่

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. 

                                                        
25 อรพรรณ พนัสพัฒนา, อางแลว เชิงอรรถที่ 15. 
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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. 

           การอางขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสน้ันปจจุบันศาลไทยยังไมรับฟง แตอาจถือวา print 

out เปนพยานเอกสารได ทั้งน้ีจะตองสง print out น้ันในรูปของเอกสารตนฉบับอยูน่ันเอง อยางไรก็

ตาม ศาลไมถือวา print out เปนพยานบอกเลา 

           จะเห็นไดวาอิเล็กทรอนิกสเขามาทวีบทบาทสูงมากตอการพาณิชยโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในการคาระหวางประเทศซึ่งกฎหมายไทยปจจุบันยังไมมีกฎหมายโดยตรงมารองรับสถานภาพของ

การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากกฎหมายไทยในปจจุบันเปนกฎหมายที่รางข้ึนในยุคของ

ระบบกระดาษ จึงไมมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีซึ่งปรับเปลี่ยนไปเปนระบบไรกระดาษ แลว การ

แกไขปรับปรุงกฎหมายพาณิชยของไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

  3.1.5 การจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน 

 ข้ันตอนการขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต ในประเทศอังกฤษน้ัน ไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการตางๆไวในพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม (Unfair Contract Terms 

Act 1977) ดังตอไปน้ี 

 ในกรณีขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต ผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรมตองแจงแก

บริษัทประกันหรือตัวแทนประกันชีวิตโดยไมชักชา เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน และยัง

กําหนดใหสัญญาประกันชีวิตทุกฉบับมีขอกําหนดน้ีเบื้องตนดวย กลาวคือ กฎหมายหามมีขอกําหนด

บางอยางในสัญญาประกันชีวิต เชน การไมสามารถยกเวนความรับผิดในความประมาทเลินเลอซึ่งเปน

เหตุใหตายหรือบาดเจ็บ แมวาจะมีขอกําหนดในสัญญาประกันชีวิตไวก็ตาม ก็ไมสามารถบังคับได 

ขอตกลงดังกลาวเปนโมฆะ หรือหามมิใหมีเงื่อนไขยกเวนในเรื่องของการจํากัดความรับผิดในการ

จายเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต เปนตน 

 เมื่อผูถือกรมธรรมแจงเหตุแกตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิตแลว บริษัทประกันชีวิต

จะดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามขอเรียกรองของผูถือกรมธรรม และมีสิทธิใหผูถือกรมธรรม

เปดเผยขอมูลที่จําเปนตองใชในการสอบสวนขอเท็จจริงตามเหตุที่เรียกรองมายังบริษัทประกันชีวิต

โดย บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิขอเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผูถือกรมธรรมและผูถือกรมธรรมตอง

ใหความรวมมือแกบริษัทประกันเปนอยางดีดวย โดยบริษัทประกันจะจายเงินใหกับผูถือกรมธรรม
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ภายในแปดสัปดาห(สองเดือน) นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเหตุจากผูถือกรมธรรม แตระยะเวลาแปด

สัปดาห (สองเดือน) น้ันมิใหนับหากบริษัทประกันขอเอกสารเพิ่มเติมแตผูถือกรมธรรมไมใหความ

รวมมือหรือพยายามบายเบี่ยง 

 

  3.1.6 ขอยกเวนการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน 

   ในกฎหมายอังกฤษ ขอความจริงที่ตองแถลงหรือตองเปดเผยน้ันตองเปนขอความ

จริงที่ผูเอาประกันกันภัยรูอยูแลว ซึ่งอาจจะเปนการรูเห็นโดยแท(Actual Knowledge) และขอความ

จริงที่เขาควรจะรู (Presumed Knowledge) ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยรูเห็นอยางแทจริง สวน

ขอความจริงที่เขาควรจะรู ขยายไปถึงสิ่งที่เปนปกติธรรมดาที่เขาควรจะรูได ซึ่งขอเท็จจริงที่เปน

สาระสําคัญมี ดังน้ี 

   (1) ขอเท็จจริงทั้งหมดที่แสดงวาวัตถุที่เอาประกันภัยไดเผชิญอันตรายมากกวาปกติ

ธรรมดา ไมวาจะมีลักษณะ สภาพ การใชหรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ตัวอยาง เชน มีการขมขูวาจะ

ทําลายทรัพยที่เอาประกันภัย ก็ถือวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ตองแถลง 

   (2) ขอเท็จจริงที่แสดงวาผูเสนอขอเอาประกันภัยมีมูลเหตุจูงใจพิเศษในการเอา

ประกันภัย เชน ในการประกันภัยทรัพยสิน ไดเอาประกันภัยเกินกวาราคามูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน

มาก ซึ่งทําใหการเอาประกันภัยน้ันกลายเปนการดารเสี่ยงโชค เอากําไร 

   (3) ขอเท็จจริงที่แสดงวา ผูรับระกันภัยตองรับผิดชอบกวาปกติอันพึงคาดหมายได 

เชน ขอเท็จจริงที่วา สํานักงานน้ันจะไมมีคนอยูเลย เวนแตในชวงเวลาทํางานเปนขอสาระสําคัญ 

   (4) ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ “การเสี่ยงทางศีลธรรม” (Moral hazard) เชน ขอเท็จจริง

ที่วาผูขอเอาประกันภัย เคยประสบความเสียหายในอดีต ในภัยที่ตนทําสัญญาเพื่อคุมครอง หรือกรณี

ที่ผูรับประกันภัยรายอื่นเคยปฎิเสธที่จะทําสัญญาหรือตออายุสัญญาซึ่งมีลักษณะของการเสี่ยงภัย

ทํานองเดียวกับสัญญาประกันภัยที่เสนอน้ี หรือในกรณีที่เอาประกันภัยโจรกรรม ผูเอาประกันภัย หรอื

สามีของผูเอาประกันภัยเคยมีประวัติการเปนอาชญากร 

 

3.2 มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทท่ีมีเง่ือนไขไมตอง  

ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพของประเทศไทย  

 

   3.2.1 มาตรการกฎหมายลักษณะประกันชีวิตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

  สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาประเภทหน่ึง ซึ่งการทําสัญญาดังกลาวจําเปนตอง

เปนไปตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาและนอกจากน้ันสัญญาดังกลาวยังมี

บุคคลภายนอกหลายฝายเขามาเกี่ยวของ 
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  สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาตางตอบแทนที่กฎหมายมิไดกําหนดแบบของความ

สมบูรณของสัญญาไว สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดข้ึนโดยสมบูรณเมื่อคูกรณีแสดงเจตนาเสนอสนองตอง

ตรงกัน แมวาบริษัทยังมิไดออกกรมธรรมหรือผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระเบี้ยประกันภัยก็ตามก็หา

กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาที่มีอยูแลวไม ดวยเหตุดังกลาวสัญญาประกันชีวิตจึงเปน

สัญญาที่มีหลักบังคับหลายประการ ตอไปน้ี 

   3.2.1.1 บุคคลผูมีสวนไดเสีย  

    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสวน

ไดเสียไว มีแตเพียงกําหนดหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 683 บัญญัติวา 

“อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอม

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด” แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไดมีนักนิติศาสตรช่ือ Load Blackburn 

ซึ่งเปนผูพิพากษาที่มีช่ือเสียงของอังกฤษไดใหความหมายไววา ถามีเหตุการณเกิดข้ึนคูกรณีอีกฝาย

หน่ึงจะไดประโยชน แตถาไมเหตุการณน้ันเกิดข้ึนคูกรณีฝายน้ันจะไดรับความเสียหาย และมีอีกทาน

หน่ึงช่ือ Dan M. Mcgill ไดใหคําจํากัดความของสวนไดเสียในสัญญาประกันชีวิตไววาสวนไดเสีย 

หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเปนผูเอาประกันภัย และบุคคลซึ่งชีวิตของเขาถูกเอา

ประกันภัยวามีเหตุอันสมควรที่อาจคาดไดวา ผูเอาประกันภัยจะไดรับประโยชน หากผูถูกเอา

ประกันภัยมีชีวิตอยู หรือจะไดรับความเสียหาย หากผูถูกเอาประกันภัยตายไป 

    หลักกฎหมายในเรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดของประเทศไทย

น้ัน ดําเนินตามหลักกฎหมายของฝรั่งเศส เน่ืองจากมีหลักกฎหมายฝรั่งเศสอยูขอหน่ึงวา ในการ

ฟองรองน้ัน ผูฟองรองจําตองมีประโยชนอยางใดอยางหน่ึง 

    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิต

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ี เน่ืองจากสวนไดเสียอันอาจขอเอาประกันภัยไดเปนสิ่งที่จําเปน

อยางย่ิงในสัญญาประกันภัยทุกชนิด ซึ่งไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในหลายๆประเทศเพราะ

เรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดเปนหลักเบื้องตนของการประกันภัยโดยแยกพิจารณาออกเปน 

2 ประเภท คือ26 

    (1) การเอาประกันชีวิตตนเอง 

    บุคคลทุกคนยอมมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดโดยไมจํากัด 

(One has unlimited insurance interest in his own life) ซึ่งหมายความวา ถาเปนการเอา

                                                        

 26 จํารัส เขมะจารุ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย.

(กรุงเทพฯ:ยงผลเทรดด้ิง, 2530,) หนา 76. 
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ประกันชีวิตตนเอง ผูเอาประกันยอมมีสิทธิที่จะกําหนดจํานวนเงินที่ตนตองการใหผูรับประกนัชีวิตจาย

ใหแกตนหรือผูรับประโยชนไดโดยไมจํากัด ทั้งน้ีตราบเทาที่ผูรับประกันชีวิตยินดีที่จะเขาทําสญัญาดวย 

    ในกรณีที่ทําสัญญาประกันชีวิตตนเองโดยการใชเงินอาศัยเหตุแหงการ

มรณะน้ัน ผูเอาประกันตองระบุตัวผูรับประโยชน ซึ่งตองเปนบุคคลอื่น จะเปนตัวผูเอาประกันชีวิตเอง

ไมไดในกรณีเชนน้ี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีบทบัญญัติบังคับถึงเรื่องการระบุตัว

ผูรับประโยชนวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง ดังน้ัน ผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสีย

ในชีวิตของผูเอาประกันหรือไมก็ได หากผูเอาประกันชีวิตระบุตัวผูใดใหเปนผูรับประโยชนตามสัญญา

ประกันชีวิตแลว บุคคลน้ันยอมมีสิทธิไดรับเงินประกันชีวิตเสมอ 

    ในกรณีที่ผูรับประโยชนไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ หรือไมมีสวนไดเสียกับผู

เอาประกันชีวิตหรือมีความสัมพันธกันบางแตเบาบาง ก็อาจจะเปนแนวทางใหเกิดการฆาตกรรมเพื่อ

หวังเงินประกันชีวิตไดเหมือนกัน แตในขอน้ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 895 (2) ได

วางหลักปองกันไวแลว กลาวคือ ถาผูเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา ผูรับประกัน

ชีวิตก็ไมตองจายเงินใหผูรับประโยชนน้ัน เพียงแตตองจายเงินคาไถถอนกรมธรรมใหแกผูเอาประกัน

ชีวิตหรือใหแกทายาทของผูเอาประกันชีวิตน้ัน เทาน้ัน 

    นอกจากน้ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังไดวางหลักเพื่อปองกันมิ

ใหผูเอาประกันชีวิตของตนเองกระทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับประโยชนไดรับเงิน

ประกันชีวิตไปเปนประโยชนไวในมาตรา 895 (1) วา “ถาผูเอาประกันชีวิตไดกระทําอัตวินิบาตกรรม

ดวยใจสมัครภายในหน่ึงปนับแตวันทําสัญญา ผูรับประกันไมตองจายเงินทดแทนให” ซึ่งถาแมผูเอา

ประกันชีวิตจะไดเคยมีความคิดไวในตอนแรกวา อยากจะฆาตัวตายเพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับ

ประโยชนไดมีความสุขจากเงินประกันชีวิต แตเมื่อระยะเวลาลวงไปถึง 1 ป หรือกวาน้ันก็อาจเปลี่ยน

ความคิดได 

    มีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเอาประกันชีวิตของตนเองอีกเรื่องหน่ึง 

คือ ผูเอาประกันชีวิตบางรายอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับผูรับประกันภัยเอง โดยมีบุคคลที่สาม

เปนผูติดตอและจัดการให รวมทั้งการจายเงินคาเบี้ยประกันภัยในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย 

ในกรณีเชนน้ีหากขอเท็จจริงไดความวาบุคคลที่สามน้ัน เพียงแตชวยเหลือจัดการและจายเงินเบี้ย

ประกันให โดยตนเองมิไดเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตน้ันแลว ก็ยังคงถือวา ผูเอาประกัน

ชีวิตคนน้ันไดทําสัญญาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตตนเอง หากขอเท็จจริงไดความวา บุคคลที่สามเขา

มาชวยเหลือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต และออกเงินคาเบี้ยประกันให เพื่อที่จะเปนผูรับ

ประโยชนหรืออาจจะไดเปนผูรับประโยชนเทาน้ัน สัญญาประกันชีวิตน้ียอมไมผูกพัน เพราะถือไดวา

เปนการกระทําผิดเพียงแตอาศัยช่ือและลายมือของผูถูกเอาประกัน ประหน่ึงวาเขาไดเอาประกันชีวิต

เขาเอง ซึ่งถือวาเปนการหลีกเลี่ยงขอกําหนดกฎหมายในเรื่อง ผูเอาประกันตองมีสวนไดเสียตามนัย



 

67 

 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 กรณีเชนน้ีจึงไมถือวาเปนสัญญาประกันชีวิตของ

ตนเอง 

    (2) การเอาประกันชีวิตผูอ่ืน 

    การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันสามารถทําไดตาม

กฎหมาย แตผูที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดน้ันตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึง

ขนาดที่เรียกไดวา มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลน้ันจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่

ประกันภัยไวตามกฎหมาย กรณีใดที่จะถือวามีสวนไดเชน คูสมรส  บุพการีและผูสืบสันดาน. ญาติ  ผู

มีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ เชน เจาหน้ีลูกหน้ี นายจางลูกจาง เปนตน 

    ทานอาจารยจํารัส เขมะจารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆน้ัน นาที่จะ

จํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะ

ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดา

เดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติในลําดับตางๆเหลาน้ีตามหลักของไทยถือวาเปน

ญาติใกลชิดอยูมาก ขอหว่ันเกรงในเรื่องที่วา ถายอมใหญาติเหลาน้ีเอาประกันชีวิตของกันได อาจทํา

ใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังผลประโยชนจากการประกันชีวิตเกิดข้ึนมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะ

เอาประกันชีวิตของญาติในประเภทน้ีจะตองอยูในวงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดย

ไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับบุตร สวนญาติอื่นนอกจากน้ีไมควรถือวามีสวนได

เสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจนใหเห็นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน 

เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน27  

   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสวน

ไดเสียไว มีแตเพียงกําหนดหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 683 บัญญัติวา 

“อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอม

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด” แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไดมีนักนิติศาสตรช่ือ Load Blackburn 

ซึ่งเปนผูพิพากษาที่มีช่ือเสียงของอังกฤษไดใหความหมายไววา ถามีเหตุการณเกิดข้ึนคูกรณีอีกฝาย

หน่ึงจะไดประโยชน แตถาไมมีเหตุการณน้ันเกิดข้ึนคูกรณีฝายน้ันจะไดรับความเสียหาย และมีอีกทาน

หน่ึงช่ือ Dan M. Mcgill ไดใหคําจํากัดความของสวนไดเสียในสัญญาประกันชีวิตไววาสวนไดเสีย 

หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเปนผูเอาประกันภัย และบุคคลซึ่งชีวิตของเขาถูกเอา

ประกันภัยวามีเหตุอันสมควรที่อาจคาดไดวา ผูเอาประกันภัยจะไดรับประโยชน หากผูถูกเอา

ประกันภัยมีชีวิตอยู หรือจะไดรับความเสียหาย หากผูถูกเอาประกันภัยตายไป28 

                                                        

 27 จํารัส เขมะจารุ , เพิ่งอาง, หนา 76. 

 28 จํารัส เขมะจารุ , เพิ่งอาง, หนา 80. 
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   หลักกฎหมายในเรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดของประเทศไทย

น้ัน ดําเนินตามหลักกฎหมายของฝรั่งเศส เน่ืองจากมีหลักกฎหมายฝรั่งเศสอยูขอหน่ึงวา ในการ

ฟองรองน้ัน ผูฟองรองจําตองมีประโยชนอยางใดอยางหน่ึง 

   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการทําสัญญาประกนัชีวิต

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ี เน่ืองจากสวนไดเสียอันอาจขอเอาประกันภัยไดเปนสิ่งที่จําเปน

อยางย่ิงในสัญญาประกันภัยทุกชนิด ซึ่งไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในหลายๆประเทศเพราะ

เรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดเปนหลักเบื้องตนของการประกันภัยโดยแยกพิจารณาออกเปน 

2 ประเภท คือ29 

   (1) การเอาประกันชีวิตตนเอง 

   บุคคลทุกคนยอมมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดโดยไม

จํากัด (One has unlimited insurance interest in his own life) ซึ่งหมายความวา ถาเปนการ

เอาประกันชีวิตตนเอง ผูเอาประกันยอมมีสิทธิที่จะกําหนดจํานวนเงินที่ตนตองการใหผูรับประกันชีวิต

จายใหแกตนหรือผูรับประโยชนไดโดยไมจํากัด ทั้งน้ีตราบเทาที่ผูรับประกันชีวิตยินดีที่จะเขาทาํสญัญา

ดวย 

   ในกรณีที่ทําสัญญาประกันชีวิตตนเองโดยการใชเงินอาศัยเหตุแหงการ

มรณะน้ัน ผูเอาประกันตองระบุตัวผูรับประโยชน ซึ่งตองเปนบุคคลอื่น จะเปนตัวผูเอาประกันชีวิตเอง

ไมไดในกรณีเชนน้ี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีบทบัญญัติบังคับถึงเรื่องการระบุตัว

ผูรับประโยชนวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง ดังน้ัน ผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสีย

ในชีวิตของผูเอาประกันหรือไมก็ได หากผูเอาประกันชีวิตระบุตัวผูใดใหเปนผูรับประโยชนตามสัญญา

ประกันชีวิตแลว บุคคลน้ันยอมมีสิทธิไดรับเงินประกันชีวิตเสมอ 

   ในกรณีที่ผูรับประโยชนไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ หรือไมมีสวนไดเสีย

กับผูเอาประกันชีวิตหรือมีความสัมพันธกันบางแตเบาบาง ก็อาจจะเปนแนวทางใหเกิดการฆาตกรรม

เพื่อหวังเงินประกันชีวิตไดเหมือนกัน แตในขอน้ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 895 (2) 

ไดวางหลักปองกันไวแลว กลาวคือ ถาผูเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา ผูรับ

ประกันชีวิตก็ไมตองจายเงินใหผูรับประโยชนน้ัน เพียงแตตองจายเงินคาไถถอนกรมธรรมใหแกผูเอา

ประกันชีวิตหรือใหแกทายาทของผูเอาประกันชีวิตน้ัน เทาน้ัน 

   นอกจากน้ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังไดวางหลักเพื่อปองกันมิ

ใหผูเอาประกันชีวิตของตนเองกระทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับประโยชนไดรับเงิน

                                                        

 29 จํารัส เขมะจารุ , เพิ่งอาง, หนา 81. 
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ประกันชีวิตไปเปนประโยชนไวในมาตรา 895 (1) วา “ถาผูเอาประกันชีวิตไดกระทําอัตวินิบาตกรรม

ดวยใจสมัครภายในหน่ึงปนับแตวันทําสัญญา ผูรับประกันไมตองจายเงินทดแทนให” ซึ่งถาแมผูเอา

ประกันชีวิตจะไดเคยมีความคิดไวในตอนแรกวา อยากจะฆาตัวตายเพื่อหวังใหทายาทหรือผูรับ

ประโยชนไดมีความสุขจากเงนิประกันชีวิต แตเมื่อระยะเวลาลวงไปถึง 1 ป หรือกวาน้ันก็อาจเปลี่ยน

ความคิดได 

   มีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเอาประกันชีวิตของตนเองอีกเรื่องหน่ึง 

คือ ผูเอาประกันชีวิตบางรายอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับผูรับประกันภัยเอง โดยมีบุคคลที่สาม

เปนผูติดตอและจัดการให รวมทั้งการจายเงินคาเบี้ยประกันภัยในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย 

ในกรณีเชนน้ีหากขอเท็จจริงไดความวาบุคคลที่สามน้ัน เพียงแตชวยเหลือจัดการและจายเงินเบี้ย

ประกันให โดยตนเองมิไดเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตน้ันแลว ก็ยังคงถือวา ผูเอาประกัน

ชีวิตคนน้ันไดทําสัญญาประกันชีวิตเอาประกันชีวิตตนเอง หากขอเท็จจริงไดความวา บุคคลที่สามเขา

มาชวยเหลือจัดการใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต และออกเงินคาเบี้ยประกันให เพื่อที่จะเปนผูรับ

ประโยชนหรืออาจจะไดเปนผูรับประโยชนเทาน้ัน สัญญาประกันชีวิตน้ียอมไมผูกพัน เพราะถือไดวา

เปนการกระทําผิดเพียงแตอาศัยช่ือและลายมือของผูถูกเอาประกัน ประหน่ึงวาเขาไดเอาประกันชีวิต

เขาเอง ซึ่งถือวาเปนการหลีกเลี่ยงขอกําหนดกฎหมายในเรื่อง ผูเอาประกันตองมีสวนไดเสียตามนัย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 กรณีเชนน้ีจึงไมถือวาเปนสัญญาประกันชีวิตของ

ตนเอง 

   (2) การเอาประกันชีวิตผูอ่ืน 

   การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันสามารถทําไดตาม

กฎหมาย แตผูที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดน้ันตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึง

ขนาดที่เรียกไดวา มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลน้ันจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่

ประกันภัยไวตามกฎหมาย กรณีใดที่จะถือวามีสวนไดเสียสามารถแยกพิจารณาไดดังน้ี 

   ก. คูสมรส  

   หลักทั่วไปของสากลยอมรับวาสามีภรรยายอมมีสวนไดเสียในชีวิตของกัน

และกันโดยไมมีขอจํากัด หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1461 แลวจะ

เห็นวา สามีภรรยาตองอยูกินดวยกัน และตองมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งการมีชีวิตอยูหรือการตาย

ของคูสมรสอีกฝายหน่ึง ยอมจะมีผลกระทบตอคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู ทั้งในดานความสัมพันธทาง

รางกายและจิตใจ คูสมรสที่มีชี วิตอยูตองขาดคูอยูรวม อีกทั้งดานการเงินตองไดรับความ

กระทบกระเทือนอยางแนนอน ย่ิงหากสามีถึงแกความตายภรรยาตองไดรับความลําบากในการหา

เลี้ยงชีพเอง จึงเปนที่ยอมรับกันวาสามีภรรยากันน้ันมีสวนไดเสียในชีวิตของกันและกันอยางแนนอน 

ถึงขนาดที่จะเอาประกันชีวิตของอีกฝายหน่ึงไดโดยสมบูรณโดยไมจํากัดจํานวนเงินที่จะเอาประกัน 
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   สําหรับความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ในการทําประกันชีวิตของไทย

น้ัน มีขอที่ตองพิจารณาอยู 2 ประการ คือ30 

   ประการแรก เมื่อทําสัญญาประกันชีวิตคูสมรสกันแลวภายหลังหยาขาด

จากกันยอมถือวาไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสัญญาประกันชีวิตแตอยางใด เพราะตามหลักทั่วไปใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 ถือเอาสวนไดเสียขณะเขาทําสัญญาประกันชีวิตเปน

สําคัญ 

   ประการที่สอง ในกรณีที่ชายหญิงอยูดวยกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะ

ถือวามสีวนไดเสียกันหรือไม ซึ่งเรื่องน้ีไดมีความเห็นกันหลายฝาย แตเมื่อพิจารณาดูตามประเพณีของ

ไทยแลวปรากฏวาชายจํานวนมากมีภรรยามากกวาหน่ึงคน และหญิงเหลาน้ันแมจะไมใชภรรยาที่ชอบ

ตามกฎหมายแตเมื่อพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวามีความสัมพันธกับชายผูเปนสามีเปนอันมากใน

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 ในความเปนจริงและตามประเพณีของไทยเราน้ันความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรยังมี

ความแนนแฟนย่ิงกวาประเทศอื่น จึงถือไดวา “บิดามารดากับบุตรตางมีสวนไดเสียในชีวิตของกันและ

กันอันอาจที่จะเอาประกันชีวิตของอีกฝายหน่ึงไดโดยไมจํากัดจํานวน เชนเดียวกับในกรณีสามีและ

ภรรยา 

   ค. ญาติ  

   ความสัมพันธในฐานะญาติน้ันจะถือวามีสวนไดเสียในอันที่จะเอาประกัน

ชีวิตไดเพียงใดหรือไมน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไมไดบัญญัติรายละเอียดใน

เรื่องน้ีไวใหชัดเจน คงมีแตตัวอยางคําพิพากษาฎีกาอยูเพียงฉบับเดียวที่พอจะถือเปนบรรทัดฐาน คือ

คําพิพากษาฎีกาที่ 1366/2509 ซึ่งมีขอเท็จจริงไดความวา “โจทกจัดใหนายโองประกันชีวิต โดยโจทก

เปนผูเสียเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชน ศาลจึงถือวาโจทกเปนผูเอาประกัน และเมื่อไดความวา

                                                        

 30 จํารัส เขมะจารุ , เพิ่งอาง, หนา 85. 
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โจทกไมมีความสัมพันธกับนายโองในทางญาติแตอยางใด ตองถือวาโจทกไมมีสวนไดเสียในเหตุที่

ประกันภัยไวน้ันสัญญาประกันภัยยอมไมผูกกันคูสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 863” ถาพิจารณาตามคําพิพากษาฉบับน้ีแตเผินๆอาจทําใหเขาใจไปไดวา หากผูเอาประกันมี

ความสัมพันธในทางญาติกับผูที่ตนจะเอาประกันชีวิตแลวสัญญาประกันชีวิตยอมใชได คําพิพากษา

ฎีกาฉบับน้ีวินิจฉัยในประเด็นที่วา เมื่อผูเอาประกันชีวิตไมมีความสัมพันธฉันทญาติกับผูถูกเอาประกัน

ชีวิตแลว ก็ถือวาผูเอาประกันชีวิตไมมีสวนไดเสียในชีวิตผูถูกเอาประกัน สัญญาประกันชีวิตฉบับน้ีจึง

ไมมีผลผูกพันผูรับประกัน แตศาลฎีกายังไมไดวินิจฉัยถึงประเด็นที่วา ถาเปนญาติกันแลวจะตองเปน

ญาติในระดับไหนจึงจะถือวามีสวนไดเสียอันอาจที่จะเอาประกันชีวิตได 

   ทานอาจารยจํารัส เขมะจารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆน้ัน นาที่จะ

จํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะ

ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดา

เดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติในลําดับตางๆเหลาน้ีตามหลักของไทยถือวาเปน

ญาติใกลชิดอยูมาก ขอหว่ันเกรงในเรื่องที่วา ถายอมใหญาติเหลาน้ีเอาประกันชีวิตของกันได อาจทํา

ใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังผลประโยชนจากการประกันชีวิตเกิดข้ึนมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะ

เอาประกันชีวิตของญาติในประเภทน้ีจะตองอยูในวงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดย

ไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับบุตร สวนญาติอื่นนอกจากน้ีไมควรถือวามีสวนได

เสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจนใหเห็นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน 

เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน เปนตน 

   ง. ผูมีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ  

   ในสังคมปจจุบันมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันมากกวาใน

สมัยกอนมาก จนในบางครั้งความตายของบุคคลหน่ึงซึ่งไมใชญาติอาจนําผลรายหรือความสูญเสียมาสู

บุคคลอีกคนหน่ึง หรือหลายๆคนก็ได เชน ถาลูกหน้ีตายลงอาจทําใหเจาหน้ีตองสูญเสียหน้ีสินรายน้ัน 

หรือถาผูเปนหุนสวนตายลงอาจทําใหหุนสวนตองเลิกกันอันจะยังความสูญเสียใหแกผูเปนหุนสวนคน

อื่นๆได การสูญเสียประโยชนหรือสิ่งที่ควรจะไดอันเปนผลเน่ืองมาจากความตายของผูที่มีสวน

เกี่ยวของกันในทางธุรกิจน้ี เปนที่มาแหงการยอมรับกันในประเทศตางๆสวนมากวา เปนสวนไดเสียที่

อาจเอาประกันชีวิตของบุคคลไดอีกประเภทหน่ึงนอกเหนือไปจากความสัมพันธฉันทคูสมรส และ

ฉันญาติที่ไดกลาวมาแลว 
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   กรณีสวนไดเสียดานความสัมพันธทางธุรกิจสามารถแยกพิจารณาได

ดังน้ี31 

   (1) เจาหนี้กับลูกหนี้  

   เจาหน้ีกับลูกหน้ีถือวาเจาหน้ีมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหน้ีเน่ืองจาก

ความตายของลูกหน้ีจะเปนผลใหเจาหน้ีตองสูญเสียสิทธิเรียกรองตอลูกหน้ีและความสูญเสียน้ีก็เพียง

พอที่จะสนับสนุนใหเจาหน้ีเอาประกันชีวิตของลูกหน้ี แมวาลูกหน้ีจะมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหน้ี 

และมีความหวังเต็มที่วาในที่สุดแลวเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีจนเต็มจํานวนก็ตามไมมีกฎหมายใดใหคํา

จํากัดความถึงจํานวนของสวนไดเสียที่เจาหน้ีอาจมีในชีวิตของลุกหน้ี แตเปนที่ยอมรับโดยชัดแจงวา 

เจาหน้ีมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหน้ีอยางนอยที่สุดตามจํานวนหน้ีน้ันและสวนไดเสียตองมีเวลาที่ทํา

สัญญาประกันภัย ดังน้ัน เจาหน้ียอมมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหน้ีเมื่อลูกหน้ีถึงแกกรรมเจาหน้ีก็หมด

โอกาสที่จะติดตามทวงหน้ีจากลูกหน้ี โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินมรดกของลูกหน้ีไมมีหรือมีไมเพียง

พอที่จะชําระหน้ี เชน การขายของผอนสง การเชาซื้อรถยนต ผูขายหรือผูใหกูยอมมีสวนไดเสียในชีวิต

ของลูกหน้ีที่อาจจะเอาประกันชีวิตของลูกหน้ีไดเจาหน้ีมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกหน้ีในกรณีที่หน้ีน้ัน

ไมมีหลักทรัพยเปนประกัน แตถามีหลักทรัพยเปนหลักประกันยอมไมถือวามีสวนไดเสียในการทีล่กูหน้ี

จะมีชีวิตอยูหรือตายเพราะมีทรัพยสินของลูกหน้ีอยูแลว 

   (2) นายจางกับลูกจาง  

   นายจางกับลูกจาง ตามกฎหมายของไทยมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะในเรื่อง

สวนไดเสียระหวางนายจางกับลูกจาง แตในศาลฎีกายอมรับวา นายจางมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกจาง

ดังปรากฏ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ) วินิจฉัยวา โจทกจางคนขับรถบรรทุก

นํ้ามัน โจทกตองรับผิดชอบตอการทําละเมิดในการทางที่จางของลูกจางและตองจายเงินแกทายาทผู

อยู ใตอุปการะของลูกจ างในกรณีที่ ลูกจ าง ถึงแกความตายเพราะอุบั ติ เห ตุตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกโดยอาศัยประกาศคณะปฏิวัติ นอกจากน้ันรถของโจทกมีราคาไมนอยโจทก

ตองใชคนขับที่มีความชํานาญและไวใจได โจทกจึงมีสวนไดเสียที่จะเอาประกันชีวิตของลูกจางได 

   ศาสตราจารยจํารัส เขมะจารุ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคําพิพากษาฎีกาที่ 

64/2516 ไววา 

   การที่ศาลฎีกาถือวานายจางมีสวนไดเสียในชีวิตลูกจางผูทําหนาที่ขับ

รถยนต เปนการกาวไปไกลกวาหลักกฎหมายของตางประเทศเปนอันมาก เพราะในตางประเทศถือ

                                                        

 31 จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกนัภัย. พิมพครั้งที่ 10. 

(กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), หนา 37. 
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หลักวา เฉพาะแตลูกจางที่ทําหนาที่ที่สําคัญๆของนายจางซึ่งถาขาดลูกจางน้ันจะทําใหกิจการของ

นายจางตองกระทบกระเทือน นายจางจึงจะเอาประกันชีวิตลูกจางน้ันได มิใชลูกจางทุกประเภท 

คนขับรถยนตซึ่งแมจะถึงแกความตายก็ไมทําใหกิจการของนายจางตองกระทบกระเทือนแตอยางใด 

ขออางของศาลฎีกาที่วานายจางมีความรับผิดตามกฎหมายน้ันแมจะเปนความจริงอยูบางแตก็ไมนาจะ

ทําใหนายจางมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกจาง จนถึงข้ันที่จะนําไปประกันชีวิตเพื่อประโยชนของ

นายจางเอง แตหากเปนเรื่องที่นายจางควรทําสัญญาประกันวินาศภัยที่เรียกวา “ประกันภัยคํ้าจุน” 

เพื่อใหผูรับประกันภัยชดใหคาสินไหมทดแทนสําหรับความรับผิดตามกฎหมายของนายจางจึงจะถูก

เรื่องวาหลักวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีน้ีจะทําใหนายจางพากันนําลูกจางไปทําประกันชีวิตแลวระบุให

นายจางเปนผูรับประโยชนมากข้ึน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนายจางหากําไรจากชีวิต หรือความตาย

ของลูกจางไดโดยไมยาก ย่ิงไปกวาน้ันการที่ศาลฎีกาถือวาเมื่อไดระบุจํานวนเงินไวในสัญญาประกัน

ชีวิตเทาใดผูรับประกันชีวิตจะตองจายตามจํานวนน้ัน โดยไมคํานึงถึงความเสียหายอันแทจริงของ

นายจาง จะย่ิงเปนการเปดโอกาสใหนายจางหากําไรจากชีวิตหรือความตายของลูกจางไดมากข้ึน คือ

แทนที่จะกําหนดจํานวนเงินเอาประกันไวเปนจํานวนพอสมควรกับสวนไดเสียที่อาจจะมี นายจางก็

อาจกําหนดจํานวนเงินไวสูงๆ เปนแสน เปนลาน ซึ่งเปนขอที่นาหวงอยูมากสําหรับสวัสดิภาพของ

ลูกจาง ในกรณีเชนน้ีถาศาลฎีกาจะถือหลักวา นายจางมีสวนไดเสีย 

   อยางไรก็ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 64/2516 ไดวางหลักเกณฑไวเปนสอง

ประการ ดังน้ีคือ ประการที่หน่ึง นายจางยอมมีสวนไดเสียในชีวิตของลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนคนขับ

รถยนตและนายจางอาจจะเอาลูกจางไปทําสัญญาประกันชีวิตได โดยนายจางเปนผูรับประโยชนตาม

สัญญาประกันชีวิตน้ัน ประการที่สอง เมื่อไดกําหนดเงินที่จะพึงตองใชตามสัญญาประกันชีวิตไวเทาใด 

ผูรับประกันชีวิตก็ตองจายไปตามจํานวนน้ันและจะขอจายตามจํานวนความเสียหายอันแทจริงของ

นายจางผูเอาประกันชีวิตของลูกจางไมได 

   สําหรับในกรณีลูกจางจะถือวามีสวนไดเสียในชีวิตของนายจางหรือไมน้ัน 

ยังไมมีคําพิพากษายืนยันในหลักเกณฑน้ี แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง

แลวจะเห็นไดวานายจางมีหนาที่หรือมีหน้ีที่จะตองชําระคาจางใหแกลูกจางไมวาจะเปนรายเดือนหรือ

ตามผลงานที่ลูกจางสามารถทําไดในแตละเดือนก็ตาม หากนายจางตองเสียชีวิตลงยอมเปนเหตุให

ลูกจางไมอาจไดรับเงินคาจางจากนายจางได กรณีเชนน้ียอมถือไดวาลูกจางมีสวนไดเสียในชีวิตของ

นายจาง ซึ่งตามกฎหมายของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาน้ันถือวานายจางและลูกจางมีสวนไดเสียใน

ชีวิตของกันและกัน 

   แตอยางไรก็ตามผูเขียนมีความคิดเห็นสวนตัววา ลําพังลูกจางก็แทบจะจะ

มีรายไดไมพอเพียงตอการดํารงชีพอยูแลวคงจะมีจํานวนนอยรายมากที่คิดจะทําประกันชีวิตใหกับ

นายจางที่ตนเปนลูกจางอยู หรือหากทํานายจางก็คงไมใหความยินยอม เพราะถือวาเปนการแชงตน 
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   จากหลักกฎหมายแพงและพาณิชยจะเห็นไดวา การทําสัญญาประกัน

ชีวิตน้ันจะตองมีความสุจริตอยางย่ิงตอกัน ตองมีการเปดเผยความจริงโดยเฉพาะผูเอาประกันชีวิตซึ่ง

เปนผูรูความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับประกันชีวิตใน

การพิจารณารับประกันชีวิตและเพื่อความเปนธรรมกับผูเอาประกันชีวิตรายอื่นๆที่เขามารวมเสี่ยงภัย

ดวยกัน ซึ่งจะเห็นวาหลักกฎหมายแพงและพาณิชยน้ีเปนหลักที่คอนขางครอบคลุมและในสวนผู

รับประกันชีวิตน้ันยังมีกฎหมายที่ออกมาควบคุมอีกฉบับหน่ึงเพื่อใหเกิดความมั่นคงและใหเกิดความ

เปนธรรมแกผูเอาประกันชีวิต กฎหมายน้ันก็คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   

    3.2.1.2 การแสดงเจตนาเพ่ือทําสัญญาประกันชีวิต 

        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดใหนิยามของคําวาสัญญาเอาไว แต

เมื่อพิจารณาจากตําราทั่วไปแลวอาจกลาวไดวา สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝายหรือหลายฝายที่

เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองตองตรงกันของบุคคลต้ังแตสองฝายข้ึนไปที่มุงจะกอใหเกิด

เปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ ฉะน้ันในการศึกษากฎหมายลักษณะสัญญา จึงตองคํานึงถึงเรื่อง

ของนิติกรรมดวยเสมอ เวนเสียแตวาเปนกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องสัญญาบัญญัติเอาไว

โดยเฉพาะก็ตองใชบทบัญญัติในเรื่องสัญญามาบังคับกอน เพราะแมวาสัญญาจะเปนนิติกรรมเสมอแต

นิติกรรมบางชนิดอาจจะไมใชสัญญาก็ได32 

    (1)องคประกอบของการทําสัญญา 

   สัญญามีองคประกอบที่เปนสาระสําคัญดังตอไปน้ี คือ33 

   1) บุคคล 

   บุคคลซึ่งเราเรียกวา คูสัญญา กลาวคือ เปนผูทําสัญญา เพื่อที่จะสรางนิติ

สัมพันธและใหผลของสัญญาที่เกิดข้ึนน้ันตกแกตน การพิจารณาสญัญาโดยมุงเนนตัวบุคคลน้ัน จําตอง

พิจารณาถึงประเด็นของการกอใหเกิดคําเสนอ คําสนอง ดวยเพราะสัญญาสองฝายน้ันตองมีการแสดง

เจตนากอนและตองมิใชเปนเพียง คํามั่นวาจะทําสัญญา เพราะแมวาคูกรณีอีกฝายหน่ึง เพียงแตรับ

หรือรู วามีคํามั่นก็ไมสงผลใหเกิดสัญญาแตประการใด เพราะเปนนิติกรรมฝายเดียว ดังน้ันการจะ

พิจารณาวาบุคคลใดคือคูสัญญาจึงมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะหากมิใชคูสัญญาแลวก็ไมอาจเรียกรอง

สิทธิใดๆได 

 

                                                        

 32ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรมสัญญา, (พิมพครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพวิญูชน, 2551), หนา 248. 

 33ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, เพิ่งอาง, หนา 256. 
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   2) วัตถุประสงค  

   วัตถุประสงคคือเปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่จะไดจากสัญญา เชน

สัญญาประกันชีวิตประโยชนสุดทายที่ผูเอาประกันตองการจะไดรับคือคาสินไหมทดแทน ในขณะที่ผู

รับประกันตองการเบี้ยประกัน ซึ่งในสัญญาทุกชนิดจะตองมีวัตถุประสงคเสมอ ซึ่งสาระสําคัญก็คือ

วัตถุประสงคน้ันเอง สวนวัตถุประสงคของสัญญาอาจแปรเปลี่ยนหลากหลายโดยอาศัยหลักเรื่อง

เสรีภาพในการทําสัญญาขอเพียงวัตถุประสงคน้ันไมขัดตอกฎหมาย หรือไมเปนการพนวิสัย ไมขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เทาน้ัน34 

   สําหรับคําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนน้ัน ” 

เปนคําที่มีความหมายกวางๆแตหากขอสัญญาใดไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ขอสัญญาน้ันไมเปนโมฆะ แมวาจะแตกตางจากบทบัญญัติของกฎหมายก็ตาม35 

   ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร กลาววา“ความสงบเรียบรอยของประชาชน คือขอหาม

ซึ่งสังคมบังคับแกเอกชนเพื่อสังคมจะดํารงอยูได เพื่อคุมครองปกปองรักษาเอกชนซึ่งอยูในสังคม

น้ันเอง” แตกรณีความหมายของคําวาความสงบเรียบรอยน้ันก็ยังมีความหมายกวางอยูดี จึงตองข้ึนอยู

กับดุลพินิจของศาลที่จะนําบทบัญญัติดังกลาวที่มีความหมายไมแนนอนไปใชใหเหมาะสมแกกรณี

กอใหเกิดความเปนธรรมตามแตพฤติการณแหงกรณีและความเหมาะสมเปนเรื่องๆไป36 

   สําหรับกรณีที่วัตถุประสงคขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง นิติ

กรรมที่มีวัตถุประสงคขัดกับหลักทางจริยธรรม อันเปนหลักที่บุคคลในสังคมที่ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา

และสุจริตยอมรับนับถือ แตอาจแตกตางกันออกไปแลวแตทองถ่ินและยุคสมัย 

   3) เจตนา  

   เสนอสนองตองตรงกัน สําหรับเจตนาในการทําสัญญาน้ันในเบื้องแรกก็ตอง

เปนไปตามหลักของนิติกรรม กลาวคือ ตองเกิดจากการคิดการตัดสินใจ และกระทําเพื่อแสดงใหเห็น

ความตองการตามที่ตัดสินใจ และกระทําการตัดสินใจดวยตนเอง มุงใหเกิดผลทางกฎหมายอันเปนผล

                                                        

 34ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 150 บัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ 

ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือ เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชนการน้ันเปนโมฆะ” 

 35ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 151บัญญัติวา “การใดมิไดทําใหถูกตองตาม

แบบที่กฎหมายบังคับไว การน้ันเปนโมฆะ” 

 36จี๊ด เศรษฐบุตร, คําอธิบายหลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหน้ี, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522), หนา 16. 
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ผูกพันระหวางบุคคล37 ทั้งตองมิใชเจตนาโดยเจตนาลวง38 หรือสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงนิติกรรม39 

หรือสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน40 หรือเพราะถูกฉอฉล41หรือขมขู42 ไมวาจะแสดง

เจตนาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรแตเจตนาน้ันจะตองตรงกับในใจ จึงจะถือวา คําเสนอคํา

สนอง “ตองตรงกัน” เมื่อเจตนาทั้งสองหลอหลอมเปนเจตนาเดียว ถือเปนเจตนาตามสัญญาและไม

อาจแยกจากกันไดอีก 

                                                        

 37ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 149 บัญญัติวา “นิติกรรม หมายความวา การ

ใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวาง

บุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 

 38 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 155, บัญญัติวา “การแสดงเจตนาลวงโดย

สมรูกับคูกรณีอีกฝายหน่ึงเปนโมฆะ แตจะ ยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 

และตองเสียหายจากการแสดงเจตนาลวง น้ันมิได 

 ถาการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหน่ึงทําข้ึนเพื่ออําพรางนิติกรรมอื่น ใหนํา บทบัญญัติของ

กฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอําพรางมาใชบังคับ” 

 39ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 156, บัญญัติวา “การแสดงเจตนาโดยสําคัญ

ผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม เปนโมฆะ 

 ความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหน่ึง ไดแก ความสําคัญผิดใน

ลักษณะของนิติกรรม ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดใน

ทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงนิติกรรม เปนตน” 

 40ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 157 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด

ในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน เปนโมฆียะ 

 ความสําคัญผิดตามวรรคหน่ึง ตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติ ถือวาเปน

สาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน” 

 41ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 159,บัญญัติวา “การแสดงเจตนาเพราะถูกกล

ฉอฉลเปนโมฆียะ 

 การถูกกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะตามวรรคหน่ึง จะตองถึงขนาดซึ่งถามิได มีกลฉอฉลดังกลาว 

การอันเปนโมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน 

 ถาคูกรณีฝายหน่ึงแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดง เจตนาน้ันจะ

เปนโมฆียะตอเมื่อคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดรูหรือควรจะไดรูถึงกลฉอฉลน้ัน” 

 42ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 164,บัญญัติวา “การแสดงเจตนาเพราะถูก

ขมขูเปนโมฆียะ” 
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   4) แบบ 

   แบบเปนวิธีการแสดงเจตนา ซึ่งอาจกระทําดวยวาจา กิริยาอาการ หรือลาย

ลักษณอักษร หรือดวยการกระทําใดที่สันนิษฐานวาเปนการแสดงเจตนาก็ไดเวนแตเปนกรณีที่

กฎหมายกําหนดใหสัญญาบางประเภทตองทําตามแบบโดยเฉพาะ มิฉะน้ันสัญญาจะตกเปนโมฆะ43 

เหตุผลที่กฎหมายตองกําหนดแบบไว ก็เพื่อใหผูแสดงเจตนารับผิดชอบในความยินยอมที่ตนไดแสดงไว 

และเพื่อใหเกิดความแนนอน ระหวาง คูสัญญา ประชาชนทั่วไป ในการดําเนินคดี 

   แตในบางกรณีกฎหมายก็มิไดกําหนดไววาใหนิติกรรมตองทําตามแบบอยาง

ใดอยางหน่ึงแตไดกําหนดใหการทํานิติกรรมบางชนิดน้ันตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรับ

ผิด จึงจะสามารถฟองรองบังคับคดีได หลักฐานเปนหนังสือน้ันในปจจุบันมีสองลักษณะซึ่งรับรองโดย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือหลักฐานเปนหนังสือบนแผนกระดาษ และหลักฐานเปนหนังสอื

ที่อยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส44 โดยหลักฐานเปนหนังสือน้ีไมจําเปนตองทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อการ

น้ันๆ เน่ืองจากไมมีรูปแบบอาจเปนจดหมาย บันทึกขอความที่ทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรก็ได ขอ

เพียงมีขอความชัดเจนและลงลายมือช่ือผูรับผิดเปนสําคัญ และหลักฐานเปนหนังสือน้ีจะมีมากอนหรอื

หลังจากการเกิดนิติกรรมก็ได45 

   กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตไมมีหลักฐานเปน

หนังสือลงลายมือช่ือผูที่ตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดแลว ก็ไมอาจฟองรองบังคับคดีกันได46 หรือ

แมแตจะฟองรองบังคับใหทําหลักฐานเปนหนังสือก็ไมสามารถกระทําได47 แตก็มิไดหมายความวา นิติ

กรรมน้ันไมเกิดหรือเกิดข้ึนแลวแตไมสมบูรณ เพราะความจริงแลวนิติกรรมน้ันก็มีผลเกิดข้ึนสมบูรณ

ทุกประการแลว ดังน้ัน ถามีการชําระหน้ีบางสวนที่ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ เมื่อชําระเงินไปแลวเรียก

คืนไมได 

                                                        

 43ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 152,บัญญัติวา “การใดมิไดทําใหถูกตองตาม

แบบที่กฎหมายบังคับไว การน้ัน เปนโมฆะ” 

 44พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544, มาตรา 8, บัญญัติวา 

“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง มาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ มี

หลักฐานเปนหนังสือ หรือ มีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความข้ึนเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่

สามารถเขาถึงและนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอ ความน้ันไดทําเปน

หนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว” 

 45คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7656/2548. 

 46คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3874/2549. 

  47คําพิพากษาศาลฎีกาที ่886/2510. 
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   ดังน้ัน หลักฐานเปนหนังสือจึงมิใชแบบที่กฎหมายบังคับใหทําตามมาตรา 

152 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การไมมีหลักฐานเปนหนังสือจึงไมทําใหนิติกรรมเปน

โมฆะ แตกฎหมายหามมิใหนําเอานิติกรรมน้ันมาฟองรองตอศาลเทาน้ัน48 

   องคประกอบเสริมอื่นๆของสัญญา มิใชองคประกอบที่จําเปนสําหรับสัญญา

เปนสิ่งที่คูสัญญากําหนดเพิ่มเติมข้ึนมา คือ เงื่อนไข49 เงื่อนเวลา50 เบี้ยปรับ51 มัดจํา52 แลวแตกรณี 

   (2)การแสดงเจตนา 

   1) การแสดงเจตนาในการทําสัญญา ฝายคําเสนอ 

   การจะกอใหเกิดสัญญาไดตองมีคําเสนอ และคําสนอง ซึ่งสามารถอธิบายได

ดังน้ี 

   ความหมายของ คําเสนอ คือ การแสดงเจตนาแสดงความประสงคของตน

ตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนเพื่อขอใหทําสัญญาดวย หรือ อาจสรุปสั้น ๆ วา เปนคําขอใหทํา

สัญญา คําเสนอเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผูเสนอ จะแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเจาะจงหรือ

ตอสาธารณชนโดยไมเจาะจงก็ได แตจะตองมีขอความชัดเจนแนนอน ซึ่งเมื่อมีคําสนองรับตามคํา

เสนอ สัญญาจะตองเกิดข้ึน ถาสัญญาไมเกิด ยอมไมใชคําเสนอ แตอาจเปนเพียงคําปรารภ หรือคํา

ทาบทาม หรือคําเช้ือเชิญใหอีกฝายหน่ึงทําคําเสนอข้ึนกอน 

 

                                                        

 48คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2668/2528. 

 49ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 182, บัญญัติวา “ขอความใดอันบังคับไวใหนิติ

กรรมเปนผลหรือสิ้นผลตอเมื่อมี เหตุการณอันไมแนนอนวาจะเกิดข้ึนหรือไมในอนาคตขอความน้ัน

เรียกวาเงื่อนไข” 

 50ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 191,บัญญัติวา “นิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาเริ่มตน

กําหนดไว หามมิใหทวงถามให ปฏิบัติการตามนิติกรรมน้ันกอนถึงเวลาที่กําหนดนิติกรรมใดมีเงื่อน

เวลาสิ้นสุดกําหนดไว นิติกรรมน้ันยอมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่กําหนด” 

 51ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 377,บัญญัติวา “เมื่อเขาทําสัญญาถาไดใหสิ่งใด

ไวเปนมัดจํา ทานใหถือวาการที่ให มัดจําน้ันยอมเปนพยานหลักฐานวาสัญญาน้ันไดทํากันข้ึนแลว อน่ึง

มัดจําน้ียอมเปนประกันการ ที่จะปฏิบัติตามสัญญาน้ันดวย”  

 52ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 379,บัญญัติวา “ถาลูกหน้ีสัญญาแกเจาหน้ีวา

จะใชเงินจํานวนหน่ึงเปนเบี้ยปรับเมื่อตน ไมชําระหน้ีก็ดี หรือไมชําระหน้ีใหถูกตองสมควรก็ดีเมื่อ

ลูกหน้ีผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ ถาการชําระหน้ีอันจะพึงทําน้ันไดแกงดเวนการอันใดอันหน่ึง หากทําการ

อันน้ันฝาฝนมูลหน้ีเมื่อใด ก็ใหริบเบี้ยปรับเมื่อน้ัน” 
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   ลักษณะของคําเสนอ มีอยู 5 ประการ53 

   ประการแรก คําเสนอเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผูรับการแสดงเจตนา 

การแสดงเจตนาจะมีผลเปนคําเสนอตอเมื่อผูรับการแสดงเจตนาน้ัน ถามีการแสดงเจตนาทําคําเสนอ

ไป แตผูรับคําเสนอซึ่งเปนบุคคลที่อยูเฉพาะหนาไมไดยินหรือคําเสนอน้ันยังไปไมถึงหรือไมไดสงไป 

กรณีเชนน้ีการแสดงเจตนาน้ันก็ยังไมมีผลเปนคําเสนอตามหลักเรื่องการแสดงเจตนา 

   ประการที่สอง คําเสนอตองเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง วิธีการแสดง

เจตนาทํานิติกรรมทั่วๆไปน้ันอาจจะเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงหรือแสดงเจตนาโดยการน่ิงก็ได

แตถาเปนการแสดงเจตนาทําคําเสนอจะตองทําโดยชัดแจงเทาน้ัน เพราะคําเสนอคือคําขอใหทํา

สัญญา จะไปแสดงโดยปริยายหรือโดยการน่ิงไมได 

   การแสดงเจตนาทําคําเสนอจะทําดวยวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือแสดง

กิริยาอาการอยางหน่ึงอยางใดใหเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงก็ได 

   ประการที่สาม คําเสนอตองมีขอความชัดเจนแนนอน ซึ่งเมื่อเสนอไปแลวถา

มีคําสนองรับมาตามคําเสนอ สัญญาจะเกิดข้ึนทันที หากสนองตอบรับแลวไมเกิดขอความที่เสนอไป

น้ันก็จะไมใชคําเสนอ อาจจะเปนเพียงคําปรารภ คําทาบทามหรือคําเช้ือเชิญใหทําคําเสนอเทาน้ัน 

   ประการที่สี่ คําเสนออาจจะแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเจาะจงหรือตอ

สาธารณชนก็ได  

   ประการที่หา เมื่อมีคําเสนอไปแลวผูเสนอไมมีสิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติ 

ถาเปนการเสนอตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงก็ไมมีปญหา เพราะเมื่อผูเสนอทําคําเสนอๆไปยังบุคคลใด

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง บุคคลที่เปนผูรับคําเสนอคนน้ันก็เปนคนเดียวที่มีสิทธิจะสนองรับคํา

เสนอได ถาคนอื่นมาสนองรับสัญญาก็ไมเกิด 

   คําเสนอเปนการแสดงเจตนาที่เปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผูรบัการแสดง

เจตนา เมื่อเกิดผลเปนคําเสนอแลวก็จะมีผลตามกฎหมายไปจนกวาคําเสนอน้ันจะสิ้นความผูกพัน ผล

ของคําเสนอมีอยู 2 ประการ ประการแรกคือ เมื่อมีการเสนอรับคําเสนอน้ัน สัญญาจะเกิดข้ึน ผล

ประการที่สองคําเสนอน้ันถอนไมได จะตองดูวาคําเสนอน้ันเปนคําเสนออยางไร เสนอตอใคร เพราะ

คําเสนอน้ันเปนการแสดงเจตนาที่ตองมีผูรับการแสดงเจตนาอาจจะเปนการแสดงเจตนาตอบคุคลผูอยู

เฉพาะหนาหรือตอบุคคลซึ่งอยูไมเฉพาะหนา 

                                                        

 53อัครวิทย สุมาวงศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา

, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 

2553), หนา 226-227. 
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   ถาเปนคําเสนอที่บงระยะทางเวลาใหทําคําสนอง54 ฉะน้ัน คําเสนออันบง

ระยะเวลาใหทําคําสนอง ไมวาจะเสนอตอบุคคลผูอยูเฉพาะหนาหรือตอบุคคลที่ไมไดอยูเฉพาะหนา ก็

จะถอนไมไดภายในระยะเวลาที่บงไวใหทําคําสนอง 

   สวนคําเสนอที่ไมไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองน้ัน55 จึงเห็นไดวาการทําคํา

เสนอโดยการอยูหางกันและไมไดกําหนดระยะเวลา ผูเสนอจะถอนคําเสนอไดก็ตอเมื่อบอกกลาวคํา

เสนออันใหมกอนที่คําเสนอแรกของตนจะไปถึงผูเสนอน่ันเอง 

   จึงเห็นไดวาการทําคําเสนอไปยังผูสนองโดยการทําสัญญาทางโทรศัพทตาม

กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาหากผูสนองตอบรับคําเสนอสัญญาเกิดข้ึนและผูสนองตองรับผิดตาม

กฎหมาย หากเกิดความเสียหายข้ึน ที่ตามกฎหมายบัญญัติน้ันกฎหมายเล็งเห็นแลววาผูเสนอและผู

สนองตองมีนิติสัมพันธกันมากอนทําสัญญาหรือเปนคูคากันมากอนทําสัญญา56 แตในกรณีของการทํา

สัญญาทางโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันมิไดมีการกอนิติสัมพันธ ข้ึนมากอนเลย  เชน การขาย

ประกันภัย ตางๆเปนตนดังน้ันเห็นไดวาผูประกอบการไดนํากฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับ

ผูบริโภคจึงไมเปนธรรมในการทําสัญญา 

   คําเสนอตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทางหรือบุคคลที่ไมอยูเฉพาะหนา ถา

ไมไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองแลว ผูเสนอจะถอนของตนภายในระยะเวลาอันควรคาดหมายวาจะ

ไดรับคําบอกกลาวสนองไมได เน่ืองจากการที่ผูเสนอถอนเชนน้ันอาจจะทําใหผูไดรับคําเสนอไดรับ

ความเสียหาย เพราะหลังจากเขาไดรับคําเสนอแลวอาจจะไปตระเตรียมการบางอยางเพื่อจะตกลงทํา

สัญญาตามที่ไดรับคําเสนอมา ถายังอยูในระยะเวลาที่ควรคาดหมายวาจะไดรับคําบอกกลาวสนอง 

กฎหมายจึงไมยอมใหผูเสนอน้ันถอนคําเสนอได  

   2) การแสดงเจตนาในการทําสัญญา ฝายคําสนอง 

                                                        

 54ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 354,บัญญัติวา “คําเสนอจะทําสัญญาอันบง

ระยะเวลาใหทําคําสนองน้ัน ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะเวลาที่บงไว” 

 55ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 355,บัญญัติวา “บุคคลทําคําเสนอไปยังผูอื่นซึ่ง

อยูหางกันโดยระยะทาง และมิไดบง ระยะเวลาใหทําคําสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลา

อันควรคาดหมายวาจะไดรับ คําบอกกลาวสนองน้ัน ทานวาหาอาจจะถอนไดไม” 

 56ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 356,บัญญัติวา “คําเสนอทําแกบุคคลผูอยู

เฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทํา คําสนองน้ัน เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ 

ที่น้ันเวลาน้ัน ความขอน้ีทานใหใช ตลอดถึงการที่บุคคลคนหน่ึงทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงทาง

โทรศัพทดวย” 
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   ความหมายของ คําสนอง57 คือ การแสดงเจตนาของผูรับคําเสนอที่แสดง

ตอผูเสนอในการตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอ ซึ่งสรุปสั้นๆ ไดวาคําสนอง คือ คําตอบรับทําสัญญา

ตามคําเสนอเมื่อคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกันแลว และคําสนองน้ันไปถึงผูเสนอโดยไมลวงเวลา 

สัญญาก็จะเกิดข้ึน หรือถึงแมจะไปถึงลวงเวลา แตหากสงไปทางการที่ตามปกติควรมาถึงภายในเวลาที่

กําหนดแลว ผูเสนอไมไดบอกกลาวไปยังผูสนองวาคําบอกกลาวสนองมาถึงลาชาซึ่งกฎหมายถือวาคํา

สนองน้ันไมลาชา สัญญาก็จะเกิดข้ึนเชนเดียวกัน แตถาคําสนองไปถึงผูเสนอเมื่อคําเสนอสิ้นความ

ผูกพันหรือสนองไปโดยมีขอแกไขขอกําจัด เพิ่มเติมสัญญาก็จะไมเกิดข้ึน 

   ลักษณะของคําสนอง มีอยู 5ประการ คือ 

   ประการแรก คําสนองเปนนิติกรรมฝายเดียวซึ่งตองมีผูรับการแสดงเจตนา 

การแสดงเจตนาตอผูสนองน้ันจะตองแสดงเจตนาตอผูเสนอ หากแสดงตอคนอื่นก็จะไมเกิดผล ถาเปน

การแสดงเจตนนาตอผูเสนอซึ่งไมไดเปนบุคคลผูอยูเฉพาะหนาจะเกิดผลตอเมื่อการแสดงเจตนาน้ันไป

ถึงผูเสนอ ถาเปนการแสดงเจตนาตอผูเสนอซึ่งอยูเฉพาะหนามีผลเมื่อผูเสนอไดรับทราบการแสดง

เจตนาน้ัน 

   ประการที่สอง คําสนองจะตองแสดงเจตนาตอบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง คือ

จะตองแสดงเจตนาตอผูเสนอจะแสดงตอคนอื่นไมได เวนแตวาผูเสนอระบุไวใหแสดงเจตนาไปยัง

บุคคลที่กําหนด 

   ประการที่สาม คําสนองจะตองมีขอความชัดเจนแนนอนปราศจากขอ

เพิ่มเติมแกไขขอความของคําสนองจะตองถูกตองตรงกับคําเสนอจึงจะทําใหเกิดสัญญาข้ึน ถามีขอ

เพิ่มเติม หรือขอจํากัด ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําเสนอก็จะถือเปนการตอรองเปนคําบอกปดไมรับคํา

เสนอไมทําใหเกิดสัญญาข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะกลายเปนข้ึนใหมในตัว 

   ประการที่สี่ คําสนองน้ันอาจจะเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง โดยปริยาย

หรือโดยการน่ิงก็ได ซึ่งแตกตางไปจากคําเสนอที่ไดกลาวมาแลววาคําเสนอน้ันจะตองเปนการแสดง

เจตนาโดยชัดแจงเสมอ การแสดงเจตนาทําคําสนองโดยชัดแจงน้ันอาจะแสดงดวยวาจาลายลักษณ

อักษรหรือกิริยาอาการอยางใดก็ไดใหเปนที่เขาใจวาเปนการสนองรับคําเสนอโดยชัดแจง 

   ประการสุดทาย การแสดงเจตนาโดยปริยายน้ันก็เปนการกระทําอยางใด

อยางหน่ึงซึ่งไมใชการแสดงเพื่อทําคําสนองโดยตรง แตตามพฤติกรรมที่กระทําน้ันเปนที่เห็นวา กิริยา

อาการหรือการกระทําที่กระทําไปน้ันไดกระทําโดยมีเจตนาที่จะสนองรับคําเสนอ 

                                                        
57อัครวิทย สุมาวงศ, เพิ่งอาง, หนา 240-241. 
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   ผลของคําสนองที่แสดงเจตนาออกไปจะมีผล 3 ประการ คือ58 

   1) เมื่อมีการสนองรับตามคําเสนอที่คําเสนอน้ันสิ้นความผูกพัน สัญญาก็จะ

เกิดข้ึนระหวางผูเสนอและผูสนอง 

   2) คําสนองน้ันถอนไมได เพราะเมื่อผูสนองไดแสดงเจตนาทําคําสนองไป

ถูกตองตรงกับคําเสนอแลว สัญญาก็จะเกิดข้ึน ถายอมใหถอนคําสนองไดก็เทากับเปนการยอมใหเลิก

สัญญาไดโดยไมมีเหตุที่จะเลิกสัญญาน้ันตามกฎหมาย คําสนองถอนไมไดน้ี หมายถึงคําสนองน้ันได

เกิดผลเปนคําสนองข้ึนมาแลว ในกรณีที่เปนการแสดงเจตนาสนองไปยังบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง 

การแสดงเจตนาเปนคําสนองน้ันจะเกิดผลก็ตอเมื่อการแสดงเจตนาน้ันไปถึงผูรับการแสดงเจตนาคือผู

เสนอ ตราบใดที่คําสนองน้ียังไมมีผล ผูสนองน้ันสามารถถอนการแสดงเจตนาเปนคําสนองของตนได

เพื่อไมใหการแสดงเจตนาน้ันเกิดผลเปนคําสนอง โดยตองใหการบอกถอนน้ันไปถึงพรอมหรือกอนการ

แสดงเจตนาเปนคําสนอง 

   3) ความสนองน้ันไมสิ้นความผูกพันเพราะเหตุที่ผูสนองตายหรือตกเปนคน

ไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ในกรณีที่การสนองน้ันเปนการสนองตอบุคคลผูอยู

หางโดยระยะทาง ทั้งน้ีเน่ืองจากคําสนองเปนการแสดงเจตนาอยางหน่ึงจึงอยูในบังคับของมาตรา 169 

วรรค 2 ที่วา การแสดงเจตนาเปนคําสนองที่ไดสงออกไปยอมไมเสื่อมเสีย สําหรับขอยกเวนตามที่

มาตรา 360 บัญญัติไวน้ันใชเฉพาะกับคําเสนอเทาน้ัน สวนคําสนองน้ันไมมีกฎหมายบัญญัติวา หาก

สนองมาแลวผูเสนอรูวาผูสนองตายหรือตกเปนผูไรความสามารถจะมีผลอยางไร จึงตองนํามาตรา 

169 วรรค 2 มาใช 

   ดังน้ันจึงเห็นไดวา การทําสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจไดมีคําเสนอใหแก

ผูบริโภค โดยอาศัยการบอกรายละเอียดของสัญญาทางโทรศัพท โดยที่ผูบริโภคยังมิไดเห็นสัญญา

ดังกลาวที่ผูประกอบธุรกิจไดอธิบายน้ันเลย ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่อาจจะเปนสัญญาสําเร็จรปู

หรือสัญญาอื่นใดก็ได และถาผูบริโภคตอบรับคําเสนอทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามกฎหมายถือวามีคํา

เสนอ สนองถูกตองตรงกันสัญญาจึงเกิดตามมาตรา 356 แตถาผูบริโภคยังมิไดมีคําสนอง เพียงแตมี

ความสนใจในสัญญา หรือขอดูรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาตกลงทําสัญญากับผูประกอบธุรกจิ 

กรณีน้ียังถือวาสัญญาดังกลาวยังไมเกิดข้ึนเพราะไมมีคําเสนอ คําสนองถูกตองตรงกันตามกฎหมาย

แพงและพาณิชยตามมาตรา 168 แตผูประกอบธุรกิจไดใหผูบริโภคตอบตกลงเพื่อเปนการยืนยันใน

การทําใหเกิดคําสนองข้ึน เพื่อนําเสียงตอบรับที่ผูบริโภคยืนยันน้ันไปขอใหธนาคารที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับบัตรเครดิตของผูใหบริการเสมือนวาผูบริโภคไดเปนทําสัญญากับผูประกอบการหักเงินเพื่อ

                                                        

 58 อธิราช มณีภาค.คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรมและสญัญาและขอ

ที่ไมเปนธรรม. พิมพครัง้ที่ 3. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติบรรณาการ. 2548), หนา 45. 
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เปนการใชบริการ จึงเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดและเอาเปรียบผูบริโภคในการทาํสญัญา 

ดังน้ันจึงควรมีมาตรการหรือกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อคุมครองผูบริโภคดวย 

      (3)ความสมบูรณของสัญญา 

   ในเรื่องของสัญญาน้ันเมื่อมีองคประกอบครบถวน คือมี คูสัญญา มี

วัตถุประสงค มีเจตนาเสนอสนองตองตรงกันและมีวิธีการแสดงเจตนาหรือแบบแลว การที่สัญญาจะ

กอใหเกิดผลทางกฎหมาย แตความไมสมบูรณของนิติกรรมน้ัน เกิดจากการที่มีความผิดปกติบางอยาง

ในการกอใหเกิดนิติกรรมน้ัน ทําใหกฎหมายไมยอมรับใหมีผลทางกฎหมายเปนผลใหเกิดโมฆะกรรม 

หรือเกิดการยอมรับใหมีผลทางกฎหมายเพียงช่ัวคราวจนกวาจะมีการบอกลางหรือโมฆียกรรม ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับความรายแรงของความผิดปกติน้ันวามีความมากนอยเพียงใด 

   ประเภทของนิติกรรมที่ไมสมบูรณมีสองกรณี คือ59 

   1) นิติกรรมที่เปนโมฆะ 

   เปนนิติกรรมที่เกิดข้ึนแลวในทางขอเท็จจริงมีองคประกอบตางๆครบถวน

แตขณะเดียวกนัก็มีความผิดปกติอยางรายแรงในองคประกอบขอใดขอหน่ึงจนไมอาจยอมรับใหมีผล

ทางกฎหมายจึงทําใหเปนนิติกรรมที่เสียเปลา ไมกอใหเกิดผลใดๆทางกฎหมายเลย ทุกอยางคงมสีภาพ

เชนเดียวกับกอนทํานิติกรรม โดยเมื่อความเสียเปลาน้ันเกิดข้ึนแลวผูมีสวนไดเสียคนใดคนหน่ึงจะ

กลาวอางข้ึนก็ได สิ่งใดที่ใหแกกันไปก็ตองคืนใหแกกันในฐานะลาภมิควรได60 และไมสามารถให

สัตยาบันไดอยางเด็ดขาด เชน นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหามชัดเจนโดยกฎหมาย นิติกรรมที่ไมทํา

ตามแบบที่กฎหมายบังคับไว นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาไมตรงกับเจตนาในใจ นิติกรรมที่ถูก

บอกลางแลว เปนตน 

   2) นิติกรรมที่เปนโมฆียะ 

   เปนนิติกรรมที่กฎหมายถือวาสมบูรณตราบเทาที่ยังไมถูกบอกลางเน่ืองจาก

ความผิดปกติของนิติกรรมที่เปนโมฆียะน้ีไมรายแรงนัก กฎหมายจึงใหโอกาสแกผูเกี่ยวของในการ

รักษานิติกรรมน้ันไวโดยการใหสัตยาบัน หรือทําลายเสียโดยการบอกลาง สาเหตุที่ทําใหนิติกรรมเปน

โมฆะมีหลายสาเหตุ กลาวคืออาจเปนกรณีความบกพรองในเรื่องความสามารถ หรือเปนการแสดง

เจตนาโดยวิปริตอยางที่กลาวมาแลวขางตน หรือเปนกรณีมีเหตุอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด โดยนิติ

                                                        

 59 หยุด แสงอุทัย.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 16. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพวิญูชน.2544), หนา 67. 

 60ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 412, บัญญัติวา “ถาทรัพยสินซึ่งไดรับไวเปน

ลาภมิควรไดน้ันเปนเงินจํานวนหน่ึง ทานวาตองคืนเต็มจํานวนน้ัน เวนแตเมื่อบุคคลไดรับไวโดยสุจริต 

จึงตองคืนลาภมิควรไดเพียง สวนที่ยังมีอยูในขณะเมื่อเรียกคืน” 
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กรรมน้ันกฎหมายถือวา มผีลสมบูรณจนกวาจะมีการบอกลางโดยบุคคลผูมีสิทธิ61 โดยการบอกลางน้ัน

จะตองเปนการกระทําโดยชัดแจงดวยการแสดงเจตนาตอคูกรณีอีกฝายหน่ึงที่มีตัวกําหนดแนนอน62 

ผลของการบอกลางโมฆียกรรม กฎหมายใหถือวานิติกรรมเปนโมฆะมาต้ังแตเริ่มแรก และใหคูกรณี

กลับคืนสูฐานะเดิม63 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว สวนการใหสัตยาบันน้ันมีผลใหนิติกรรมมี

ผลสมบูรณยอนหลังไปต้ังแตตนและสมบูรณตลอดไปโดยไมอาจใชสิทธิบอกลางไดอีก อยางไรก็ตาม

การที่ไมมีการบอกลางนิติกรรมที่เปนโมฆียะภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด สิทธิในการบอกลางก็ใช

ไมไดและถือเปนปริยายวาการไมใชสิทธิบอกลางดังกลาวทําใหนิติกรรมสมบูรณตลอดไป  

                                                        

 61ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 175, บัญญัติวา “โมฆียกรรมน้ัน บุคคลตอไปน้ี

จะบอกลางเสียก็ได 

 (1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลาง กอนที่ตน

บรรลุนิติภาวะก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 

 (2) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคลน้ัน

พนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ 

แลวแตกรณี แตคนเสมือนไรความสามารถจะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคน เสมือนไร

ความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 

 (3) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู 

 (4) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริต ของบุคคล

น้ันไมวิกลแลว 

 ถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลางโมฆียะ กรรม ทายาท

ของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมน้ันได” 

 62ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 178, บัญญัติวา “การบอกลางหรือใหสัตยาบัน

แกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการ แสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝายหน่ึงซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนด

ไดแนนอน” 

 63ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 176, บัญญัติวา “โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว 

ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และ ใหผูเปนคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะให

กลับคืนเชนน้ันได ก็ใหไดรับคาเสียหาย ชดใชใหแทน 

 ถาบุคคลใดไดรูหรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวา บุคคลน้ันไดรู

วาการน้ันเปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

 หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหน่ึง เมื่อพน หน่ึงปนับ

แตวันบอกลางโมฆียะกรรม” 
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   (4) ผลของสัญญา 

   เมื่อสัญญาเกิดข้ึนโดยสมบูรณแลว ยอมมีผลทันที คือกอใหเกิดความผูกพัน

ทางกฎหมายหรือกอนิติสัมพันธ คําวา “ผล” จึงหมายถึง ผลในทางกฎหมาย หรือผลที่กฎหมาย

รับรองหรือคุมครองให ซึ่งเรียกอีกอยางหน่ึงวาความเคลื่อนไหวแหงสิทธิ และสามารถแยกพิจารณาได

สองกรณีคือ 

   1) ผลตอคูสัญญา 

   สัญญายอมเกิดผลโดยตรงตอตัวคูสัญญาซึ่งทําสัญญา โดยอาจขยายไปยัง

บุคคลที่อยูในสถานะเดียวกับคูสัญญาดวย ไดแกทายาทโดยธรรม ทายาทโดยพินัยกรรม หรือบุคคล

ผูรับโอนสิทธิของคูสัญญาแตละฝาย คูสัญญามีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการปฏิบัติตามสัญญาที่แสดง

เจตนารวมกันไว 

   2) ผลตอบุคคลภายนอก 

    คูสัญญาอาจกําหนดผลของสัญญาใหตกอยูแกบุคคลภายนอกในกรณีที่มี

กฎหมายกําหนดเอาไวใหกระทําเชนน้ันได ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กําหนดให

คูสัญญาตกลงกําหนดใหผลตกอยูกับบุคคลภายนอกไดเฉพาะกรณีของสัญญาเพื่อประโยชนของ

บุคคลภายนอก 

   สัญญา เพื่ อประ โยชน ของบุ คคลภายนอก น้ี  หมาย ถึง  สัญญาที่ 

สัญญาสองฝายตกลงทําข้ึนมา แตแทนที่จะใหผลของสัญญาหรือการชําระหน้ีของคูสัญญาชําระตอ

คูสัญญาดวยกันเอง กลับใหแกคูสัญญาฝายหน่ึงชําระหน้ีแกบุคคลภายนอก ซึ่งหมายถึงบุคคลอื่นใด

นอกเหนือจากบุคคลที่อาจอยูในฐานะเดียวกับคูสัญญาในขณะที่คูสัญญาทําสัญญา ลักษณะสําคัญของ

สัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอกไดแก64 

   (1) มีการทําสัญญาระหวางคูสัญญา 

   (2) คูสัญญาตกลงใหคูสัญญาฝายหน่ึงชําระหน้ีแกบุคคลภายนอก หรือ

ใหผลของสัญญาตกแกบุคคลภายนอก 

   (3) บุคคลภายนอกจะไดรับผลเฉพาะที่เปนประโยชนเทาน้ันจะกําหนดผล

ใหบุคคลภายนอกตองเสียประโยชนคือการชําระหน้ีไมได 

   (4) บุคคลภายนอกมีเสรีภาพที่จะเลือกรับผลของสัญญาน้ันหรือไมก็ไดมิใช

การบังคับใหรับผลน้ัน 

   ผลของสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอกน้ันจะเกิดข้ึนเมื่ อ

บุคคลภายนอกแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนจากสัญญาน้ันบุคคลภายนอกจึงจะมีสิทธิเรียกรองเอา

                                                        

 64ศนันทกรณ(จําป) โสตถิพันธุ, อางแลว เชิงอรรถที่ 32, หนา 306. 
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ประโยชน ดังน้ัน เมื่อเกิดสิทธิ แลวหากบุคคลภายนอกถึงแกความตายสิทธิน้ันยอมเปนมกดกตกทอด

แกทายาทตอไป แตตราบใดที่ยังมิไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาน้ัน “สิทธิ”ตามสัญญาก็

ยังไมเกิดข้ึนแตหากบุคคลภายนอกไมแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชน ผลของสัญญายอมตกแก

คูสัญญาเอง65 โดยเมื่อบุคคลภายนอกแสดงเจตนาเขาถือเอาประโยชนแลว คูสัญญาจะตกลง

เปลี่ยนแปลงสิทธิของบุคคลภายนอกไมได และคูสัญญามีหนาที่ตองชําระหน้ีแกบุคคลภายนอกที่ไมใช

คูสัญญาน้ัน หากไมชําระหน้ีบุคคลภายนอกฟองเรียกรองใหชําระหน้ีได  

   (5) การบอกเลิกสัญญา 

   การบอกเลิกสัญญาเปนวิธีการหน่ึงที่จะทําใหสัญญาระงับหรือสิ้นไปตาม

มาตรา 391 ซึ่งจะมีการเลิกสัญญาไดน้ันนิติสัมพันธตามสัญญาจะตองมีอยูครบและสมบูรณทุก

ประการดังที่เคยไดกลาวมาแลววา สัญญาเกิดจากเจตนาหรือความประสงคที่คูสัญญาตองการจะสราง

นิติสัมพันธระหวางปจเจกชนกันเอง โดยมีอิสรภาพในดานความคิด การตัดสินใจ การกระทํา และ

วิธีการดังที่ตนเองปรารถนาซึ่งกฎหมายไดเขามารองรับใหบังเกิดผลตามกฎหมายสมดังเจตนาทุก

ประการ ดังน้ันการบอกเลิกสัญญาคูสัญญาจะตองกลับสูฐานะเดิมเสมือนวาไมไดทําสัญญากันมากอน 

   การเลิกสัญญาตามสิทธิบอกเลิกสัญญาที่กฎหมายบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

มิใชคูสัญญาจะใชสิทธิเลิกสัญญาไดตามใจชอบ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเลิกสัญญาอันเปนการเลิก

สัญญาโดยความตกลง การเลิกสัญญา ตามมาตรา 386 น้ันเปนนิติกรรมฝายเดียว เมื่อคูสัญญาฝายใด

ฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญา และได แสดงเจตนาเลิกสัญญาถึงคูสัญญาอีกฝายหน่ึงโดยชอบ ยอมมีผล

เปนการเลิกสัญญา สิทธิในกรเลิกสัญญาตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

386 มีอยู 2 ประการ คือ 

   1) สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

   ก.เมื่อคูสัญญาฝายหน่ึงไมชําระหน้ี คูสัญญาอีกฝายหน่ึงกําหนดระยะเวลา

พอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายน้ันชําระหน้ีภายในระยะเวลาน้ันก็ได ถาฝายน้ันไมชําระหน้ีภายใน

ระยะที่กําหนดให อีกฝายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ได66 

   ข.เมื่อคูสัญญาฝายหน่ึงไมชําระหน้ีซึ่งโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาได

แสดงไว วัตถุประสงคแหงสัญญาจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหน้ี ณ เวลาที่กําหนดหรือ

                                                        

 65คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545. 

 66ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 387, บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหน่ึงไมชําระ

หน้ี อีกฝายหน่ึงจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายน้ันชําระหน้ีภายในระยะน้ันก็ดี 

ถาและฝายน้ันไมชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 
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ภายในระยะเวลาซึ่งกําหนดไว (เจาหน้ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมจําเปนตองบอกกลาว

กําหนดระยะเวลาชําระหน้ีกอน)67  

   ค.เมื่อการชําระทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยาง

ไดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีลูกได เจาหน้ีจะเลิกสัญญาเสียก็ได68  

   กรณีที่เจาหน้ีมีสิทธิในการเลิกสัญญาอันเปนผลจากการที่ลูกหน้ีไมชําระหน้ี

ตามมาตรา 387, 388 น้ันพอสรุปไดดังน้ี69 

   ประการแรก มาตรา 387 สิทธิเลิกสัญญาตามมาตราน้ีสามารถที่จะใชไดทั้ง

กับการชําระหน้ีที่มีกําหนดเวลาและทั้งกับการชําระหน้ีที่ไมมีกําหนดเวลา คือ 

   ก. ในกรณีที่ที่เวลาในการชําระหน้ีน้ันมิใชสาระสําคัญ เมื่อถึงเวลาที่กําหนด 

ลูกหน้ีไมชําระหน้ี เจาหน้ีจะบอกเลิกสัญญาทันทีไมได เจาหน้ีจะตองกําหนดระยะเวลาแกลูกหน้ีให

ชําระหน้ีภายในกําหนด หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลวลูกหน้ียังไมปฏิบัติการชําระหน้ี เจาหน้ีจึงจะมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได 

   ข. กรณีการชําระหน้ีมิไดกําหนดระยะเวลา หากเจาหน้ีเพียงแตเรียกให

ลูกหน้ีชําระหน้ีน้ันยังไมถือวาเปนการบอกกลาวใหลูกหน้ีชําระหน้ี เจาหน้ีจะตองกําหนดระยะเวลา

ใหแกลูกหน้ีเพื่อปฏิบัติตามกอน หากลูกหน้ียังไมชําระหน้ีอีก เจาหน้ีจึงสามารถบอกเลิกสัญญาได 

   ตามมาตรามาตรา 388 สิทธิบอกสัญญาเมื่อคูสัญญาอีกฝายไมชําระหน้ีตาม

เวลาในกรณีที่เวลาเปนสาระสําคัญโดยสภาพของการชําระหน้ีน้ันเองโดยเจตนา เพราะการชําระหน้ี

ลาชากวากําหนดน้ัน จะไมไดผลตามวัตถุประสงคซึ่งเห็นไดโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาได

แสดงไว 

                                                        

 67 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 388, บัญญัติวา “ถาวัตถุที่ประสงคแหง

สัญญาน้ัน วาโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่ คูสัญญาไดแสดงไว จะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหน้ี 

ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน ระยะเวลาอันใดอันหน่ึงซึ่งกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือ

ระยะเวลาน้ันไดลวงพนไปโดย ฝายใดฝายหน่ึงมิไดชําระหน้ีไซร ทานวาอีกฝายหน่ึงจะเลิกสัญญาน้ัน

เสียก็ได มิพักตองบอกกลาว ดังวาไวในมาตรากอนน้ันเลย” 

 68 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 389, บัญญัติวา “ถาการชําระหน้ีทั้งหมดหรือ

แตบางสวนกลายเปนพนวิสัยเพราะเหตุ อยางใดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีไดไซร เจาหน้ีจะเลิก

สัญญาน้ันเสียก็ได” 

 69 บัวรินทร คําษา, “วิเคราะหปญหาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย: 

ศึกษากรณีความเปนโมฆะกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรมประกันชีวิต” (วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2551), หนา 103 
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   อยางไรก็ตามการเลิกสัญญาตามมาตรา 388 ในบทบัญญัติเขียนไววาเลิก

สัญญาโดยไมตองบอกกลาวกอนน้ันมิไดหมายความวาลูกหน้ีสามารถเลิกสัญญาไดโดยมิตองบอกกลาว

บทบัญญัติดังกลาวแตเพียงวาเจาหน้ีไดเพราะการชําระหน้ีตามกําหนดระยะเวลาน้ันเหมือน มาตรา 

387 แตหากเจาหน้ีตองการเลิกสัญญายังคงตองใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอยู 

   ประการที่สอง การที่ลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน หมายความวาลูกหน้ีละเลยไม

ชําระหน้ีซึ่งอยูในวิสัยที่จะชําระหน้ีได มิใชลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได เพราะการชําระหน้ีกลายเปน

พนวิสัย ซึ่งเจาหน้ีจะมีสิทธิเลิกสัญญาก็แตเฉพาะกรณีที่โทษลูกหน้ีได ดังจะกลาวตอไปในมาตรา 389 

   ประการที่สาม การไมชําระหน้ีน้ันตองเปนหน้ีตามสัญญา หากเปนหน้ีที่

เกิดข้ึนภายหลัง เจาหน้ีไมมีสิทธิเลิกสัญญา 

   ประการที่สี่ การไมชําระหน้ีน้ัน อาจเปนการไมชําระหน้ีสิ้นเชิงหรือบางสวน

ก็ได จะเปนการไมชําระหน้ีประธานหรือหน้ีอุปกรณ แตอยางไรก็ตามหน้ีที่ไมมีการชําระน้ันตองมี

ขนาดพอสมควร บางกรณีก็มีกฎหมายบัญญัติไววา เลิกสัญญาไมได เชน ในเอกเทศสัญญาลักษณะซื้อ

ขาย การสงมอบบกพรองหรือล้ําจํานวน 

   2) สิทธิการเลิกสัญญาโดยขอสัญญา 

   สิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 386 ซึ่งบัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหง

กฎหมาย การเลิกสัญญาเชนน้ันยอมทําดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝายหน่ึง 

   แสดงเจตนาดังกลาวในวรรคกอนน้ัน ทานวาหาอาจจะถอนไดไม” 

   โดยปกติคูสัญญามักจะทําสัญญาโดยกําหนดสิทธิในการเลิกสัญญาทํานอง

เดียวกันกับบทบัญญัติในมาตรา 387, 388, 389 อันเปนหลักทั่วไป ซึ่งแมจะไมกําหนดไวในสัญญาก็มี

สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอยูแลว แตจะกําหนดซ้ําอีกก็ไมเสียหายอะไร ทั้งยังอาจตก

ลงกันกําหนกสิทธิเลิกสัญญาไวในสัญญาแตกตางจากบทบัญญัติแหงกฎหมายไดอีกดวย เพราะ

กฎหมายใหความยอมรับในเรื่องหลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนา กฎหมายจึงเปดโอกาสให

คูสัญญาแสดงเจตนาเลิกสัญญาไดตามความประสงค เวนแตตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปน

การขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

   นอกจากน้ันกฎหมายยังยอมรับใหคูสัญญาตกลงกําหนดการเลิกสญัญาไวใน

สัญญาแตกตางกับบทบัญญัติแหงกฎหมายไดดวย แตก็ควบคุมโดยพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่

ไมเปนธรรม  

   สิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญามิใชเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุด

เพราะนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดเพรานิติกรรมที่มีเงื่อนไขบงัคับหลงัหรอืเงือ่น

เวลาสิ้นสุดยอมจะสิ้นผลหรือสิ้นสุดเมื่อเงื่อนไขสําเร็จหรือถึงกําหนดเวลา สวนสิทธิเลิกสัญญาโดยขอ
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สัญญาน้ันแมวาจะกําหนดในนิติกรรม ก็เปนสิทธิที่เจาหน้ีจะเลือกหากประสงคจะเลิกสัญญา ก็ตอง

แสดงเจตนาเลิกสัญญาไมเชนน้ันสัญญาก็ยังมีอยู 

    3.2.1.3 หนาท่ีของผูเอาประกันชีวิต 

   บุคคลที่มีหนาที่น้ียอมเปนหนาที่ของผูที่จะตองทําสัญญาฉะน้ันจึงเปน

หนาที่ของผูเอาประกันภัยที่จะตองเปดเผยขอความจริงใหอีกฝายหน่ึงทราบคือผูรับประกัน หรือ

ตัวแทนของเขา 

   ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน ถาเปนกรณีที่เอาประกันชีวิตผูเอาประกันภัยเองก็

ไมมีปญหาจะตองพิจารณามากนัก แตหากวาเปนการเอาประกันชีวิตผูอื่นแลว หนาที่ในการเปดเผย

ขอความจริงหาไดตกแกบุคคลผูเอาประกันแตฝายเดียวไม เพราะขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับผูถูกเอา

ประกันชีวิตน้ันผูเอาประกันไมอาจจะรูดีไปกวาเจาตัว ดวยเหตุน้ีเองกฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่

ของบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันเปนผูเปดเผยขอความจริง โดยที่

ผูเอาประกันก็ยังมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงอยูเชนเดียวกันในฐานะที่เปนคูสัญญาดังน้ัน

ถอยคําในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 เขาใจไดวา ความรับผิดชอบอันน้ีเกิดข้ึนจาก

บทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเอกเทศสัญญาที่สันนิษฐานเจตนาของคูสัญญาไวโดยคูกรณีไมจําตอง

กําหนดลงไวในสัญญาใหชัดเจน 

   (1) ขอความท่ีตองแถลง 

   ขอความซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปด

ไมยอมทําสัญญา ทั้งตองเปนขอความที่ผูมีหนาที่ตองแถลงไดรูความจริงอยูแลว 

   ขอความอยางไรจึงจะถือวาอาจจูงใจผูรับประกันภัยถึงขนาดดังกลาวน้ัน 

ตองพิจารณาตามความคิดเห็นของวิญูชน ไมถือเอาตามความคิดเห็นของผูเอาประกันรายหน่ึงราย

ใดโดยเฉพาะ และเมื่อถือวาการเปดเผยขอเท็จจริงเปนหนาที่ของผูเอาประกันจึงตองพิจารณาตาม

ความเห็นของบุคคลผูเอาประกันทั่วไป วาขอความจริงน้ัน ตามความคิดเห็นของวิญูชนซึ่งเปนฝาย 

ผูเอาประกันจะคิดหรือเห็นหรือไมวา ผูเอาประกันทั่วๆไปจะถือเปนขอสําคัญถึงขนาดดังกลาวน้ัน  

ถาวิญูชนคนทั่วไปไมคิดเห็นเชนน้ัน แมความจริงจะเปนขอสําคัญที่ผูรับประกันทั่วไปจะถือเปน 

ขอสําคัญ ก็ไมถือวาเปนขอสําคัญที่ผูรับประกันทั่วไปจะถือเปนขอสําคัญ ก็ไมถือวาเปนขอที่ผูเอา

ประกันภัยจะตองเปดเผยไมถือตามความเห็นของผูรับประกันภัยเปนยุติ70  

   ซึ่งในเรื่องของขอเท็จจริงที่จะตองเปดเผยน้ันมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกา

วินิจฉัยไวมากมายไดแก 

                                                        

 70จิตติ ติงศภัทิย , อางแลว เชิงอรรถที่ 6, หนา 43. 



 

90 

 

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ถ. เคยรักษาโรคที่โรงพยาบาลซึ่ง

รายงานวาเปนโรคไต แตไมปรากฏรายงานวาเปนน่ิวในไต จึงตอบคําถามบริษัทประกันชีวิตวาไมเคย

เปนโรคไต แต ถ.ไมเปดเผยวาตนเคยรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใน 5 ป กอนทําสัญญาประกันชีวิต 

ขอน้ีตองวินิจฉัยตามความคิดเห็นของวิญูชนคนทั่วไป หากวา ถ. ตายเพราะเสนเลือดในสมองแตก 

มิใชดวยโรคไต สัญญาประกันชีวิตไมเปนโมฆียะ 

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 ช .เคยเปนโรคไสเลื่อนไดรับการผาตัด

เมื่อ พ.ศ. 2498 เอาประกันชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2506 และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยปวดทองเปน

โรคเบาหวาน โรคไสเลื่อนที่เคยผาตัดเปนซ้ําข้ึนมาอีก มีไขและชอกกะทันหันตายไปเฉยๆ ช.บอกวาไม

เคยรับการผาตัดไสเลื่อนมากอนใหแพทยที่ทําการตรวจรางกายทราบ รวมทั้งในการต้ังคําถาม ช.ไมถือ

วาถาไดแจงความขอน้ีแกผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัยจะไมรับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัย

สูงข้ึน สัญญาไมเปนโมฆียะ 

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 แพอาการมีอาการหอบหืด มิใชอาการ

ของโรคหืดที่ระบุในคําถาม และหายแลว และหากผูรับประกันทราบก็ไม 

ปฎิเสธหรือเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึน เมื่อผูตายไมบอกความจริงน้ี ไมเปนการปกปดตามมาตรา 865 

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2598/2520 ผูจัดการมีความประสงคจะรับประกัน

ชีวิตมาต้ังแตตน ไมถือเอาอาชีพผูเอาประกันชีวิตเปนสาระสําคัญ บริษัทจึงยกเหตุน้ีข้ึนบอกลางสัญญา

ประกันชีวิตผูตายระหวางเดินทางไมได 

   นอกจากจะตองเปนขอสําคัญดังกลาวแลวตองเปนขอความที่ผูมีหนาที่

เปดเผยไดรูความจริงอยูแลว ถาขอความใดแมวาจะเปนขอสําคัญ แตผูเอาประกันไมไดรูขอเท็จจริงน้ัน

จึงไมไดเปดเผย จะถือวาผูเอาประกันกระทําผิดหนาที่ไมได เพราะการจะใหเขาเปดเผยขอความน้ัน

ยอมเปนไปไมได 

   ตองสังเกตวาความรูของผูเอาประกันน้ัน มีความสําคัญเฉพาะแตในการ

วินิจฉัยวาขอความน้ันผูเอาประกันรูแลวหรือไมแตในปญหาที่วาขอความน้ันมีความสําคัญหรือไม 

ความรูของผูเอาประกันวาความความน้ันสําคัญหรือไมสําคัญไมเปนหลักในการวินิจฉัยหนาที่เปดเผย

ความจริงเลย 

   กรณีปญหาวาขอความใดอาจจูงใจผูรับประกันภัยถึงขนาดหรือไมและการ

วินิจฉัยปญหาน้ันถือตามความคิดเห็นของวิญูชนทั่วไป มิไดถือตามความคิดเห็นของฝายผูรับ

ประกันภัย เพื่อปองกันมิใหผูรับประกันภัยตองเสียเปรียบในการน้ี ในทางปฏิบัติผูรับประกันภัยมักจะ

กําหนดไวเปนขอสัญญาเสียเลยวาขอความที่ผูเอาประกันภัยตองตอบคําถามที่ผูรับประกันสงใหตอบ

กอนการตกลงรับประกันน้ันเปนขอสําคัญ ซึ่งถาหากวาความจริงแลวไมไดเปนไปตามที่ตอบทุก

ประการแลวสัญญาไมสมบูรณ ในกรณีเชนน้ียอมตองถือวาขอสัญญาน้ันใชบังคับไดเชนเดียวกันกับขอ
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สัญญาอื่นๆ ถาขอความจริงมิไดเปดเผยแกผูรับประกันภัย จะเปนโดยผูรับประกันไมรูขอความน้ันหรือ

ตามความคิดเห็นของวิญูชนคนทั่วไปไมอาจคิดเห็นไดวาขอความน้ันเปนขอสําคัญที่จะตองเปดเผยก็

ตาม สัญญาน้ันเปนอันไมมีผลบังคับเพราะไมไดเปนไปตามที่ตกลงกันเอาไว ดุจเดียวกับไมเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดใหนิติกรรมมีผล ทั้งน้ีปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาวามีความหมายเปลี่ยนแปลง

หนาที่เปดเผยขอเท็จจริงซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 865 เพียงใด ขอสัญญาเชนน้ีใชบังคับไมไดขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางไร71 กรณีน้ีมีผลเชนเดียวกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 182 แตไมถือเปนเงื่อนไขตามมาตรา 182 เพราะเปนเหตุการณที่

เกิดข้ึนแลว ไมใชเหตุการณที่เกิดข้ึนแลว ไมใชเหตุการณในอนาคตและไมแนนอน เปนแตคูกรณีไมรู

วาความเทาน้ัน 

   (2) เวลาท่ีตองแถลงความจริง 

   คือระยะเวลาใดๆ กอนทําสัญญาจนถึงเวลาทําสัญญา รวมทั้งกอนตกลงตอ

อายุสัญญาเดิมดวย หนาที่เปดเผยขอเท็จจริงยุติลงขณะที่ทําสัญญาประกันภัยหรือตออายุสัญญา

เรียบรอย ตอจากน้ันแมวาคูสัญญาจะรูขอเท็จจริงอันใด ซึ่งแตกอนมิไดรูก็ไมจําตองเปดเผยแกผูรับ

ประกันภัย แตหากวาเปนระยะเวลาใดในระหวางที่เจรจาทําความตกลงกันกอนที่จะไดทําสัญญา

เรียบรอยผูเอาประกันเกิดรูขอเท็จจริงใดๆข้ึนใหม ผูเอาประกันยังคงมีหนาที่เปดเผย แมวาจะไดสง

คําตอบเกี่ยวกับคําถามตางๆในคําขอเอาประกันชีวิตไปแลว72   

   (3) ผลของการไมเปดเผยขอความจริง 

   บทบัญญัติในมาตรา 865 น้ันวา ถาไดมีการปกปดหรือแถลงขอความเท็จ

ดังกลาวแลวสัญญาเปนโมฆียะ แมวาผูถูกเอาประกันชีวิตมิไดตายเพราะโรคที่ปกปดไวก็ตาม  

แตเพียงแตการปกปดหรือแถลงขอความอันเปนเท็จน้ันเปนขอสําคัญถึงขนาดที่กลาวแลวก็ตาม เพียง

เทาน้ีไมอาจทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะไป ยังตองปรากฏขอเท็จจริงวาการไมเปดเผยขอเท็จจริงหรือ

การแถลงความเท็จดังกลาวเปนเหตุใหผูรับประกันเช่ือถือและยอมรับประกันภัยหรือรับประกันดวย

จํานวนเบี้ยประกันที่ตํ่าเกินควรจนทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ในขอน้ีกฎหมายไมไดบัญญัติไวชัดเจนนัก 

มีเพียงมาตรา 866 ที่บัญญัติวา “ถาผูรับประกันภัยมิไดรูขอความจริงดังกลาวมาในมาตรา 865 น้ันก็ดี 

หรือรูวาขอเท็จจริงน้ันเปนเท็จก็ดี หรือควรจะรูไดเชนน้ัน หากใชความระมัดระวังดังพึงจะคาดหมาย

ไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญาน้ันเปนอันสมบูรณ” ดังน้ันการปกปดหรือแถลงความเท็จ  

   การปกปดหรือแถลงความเท็จที่ไมทําใหผูรับประกันภัยหลงเช่ืออาจเปน

เพราะวาผูรับประกันภัยไมไดทําสัญญาโดยอาศัยคําบอกกลาวของผูเอาประกันภัย แตหากเปนการทํา

                                                        

          71จิตติ ติงศภัทิย , อางแลว เชิงอรรถที่ 31, หนา 47. 

        72 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516. 
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สัญญาเพราะอาศัยการสืบสวนสอบสวนรายละเอียดดวยตนเองหรือผูแทนของตน หรืออาจเปนเพราะ

ผูรับประกันภัยรูถึงขอความจริงอยูแลว ดังบัญญัติไวในมาตรา 866 ก็ได การที่ผูรับประกันไดสืบสวน

รายละเอียดตางๆน้ัน ไมแสดงเสมอไปวาผูรับประกันภัยไมเช่ือถือคําแถลงของผูเอาประกันภัยอยูดวย

ก็ไดในกรณีเชนน้ีจะถือวาสัญญาสมบูรณไมได สัญญายังคงเปนโมฆียะอยู เน่ืองจากผูเอาประกันไมแจง

วาตนปวยและแมวาแพทยจะตรวจไมพบก็ตาม 

   สวนเรื่องวาตัวแทนรูถึงขอความจริงหรือไมอยางไรน้ัน ตามหลักแลว

ตัวแทนรูความจริงมาอยางไรถือวาตัวการรูถึงความจริงน้ีดวยตนเองต้ังแตตน เพราะตามปกติแลว 

ผูเอาประกันและผูรับประกันจะไมไดทําการติดตอกันโดยตรงต้ังแตตนแตจะดําเนินการผานตัวแทน 

ผูรับประกัน โดยอาศัยแบบฟอรมคําขอเอาประกัน (Proposal forms) ซึ่งไดรับมอบมาจาก 

ผูรับประกันใหผูเอาประกันกรอกแลวจึงเสนอไปยังผูรับประกันภัย พิจารณาวาจะรับประกันหรือไม 

ถาหากขอความที่กรอกเสนอไปยังผูรับประกันไมตรงตามความจริงหรือไมมีการกรอกขอความและ

ตัวแทนผูรับประกันรูอยูแลว จะถือวาผูรับประกันทราบดวยหรือไมจะตองพิจารณาถึงอํานาจหนาที่

ของตัวแทน แตถาไมปรากฏขอเท็จจริงเปนอยางอื่นตัวแทนน้ันเปนบุคคลที่มีอํานาจรับทราบขอความ

ที่ผูเอาประกันเปดเผยดวย และมีหนาที่ถายทอดใหผูรับประกันทราบ 

   (4) หนาท่ีใชความระมัดระวัง 

   นอกจากผูรับประกันจะไดรูขอความจริงโดยตรงแลว ในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาตรา 866 ยังถือวาเพียงแตผูรับประกันภัยควรจะรูขอความจริงได หากไดใชความ

ระมัดระวังอยางวิญูชนก็ไมทําใหสัญญาเปนโมฆียะ73 ความระวังอยางวิญูชนน้ีเขาใจวา ตองถือ

ตามความคิดและความเห็นของบุคคลทั่วๆไปในฐานะเชนเดียวกันกับผูรับประกัน คือ 

ผูรับประกันทั่วๆไป ควรที่จะใชความระมัดระวังที่จะสืบสวนจนรูขอความจริงน้ันหรือไม74 เมื่อถือวา 

ผูรับประกันตองใชความระมัดระวังอยางน้ีแลว การที่ผูรับประกันภัยเคยทราบขอความจริงมากอนแต

ลืมขอความจริงน้ันขณะทําสัญญา อาจถือไดวาผูรับประกันภัยขาดความระมัดระวังอยางวิญูชนก็ได 

ถาหากวาปกติวิสัยของผูรับประกันทั่วๆไปจะไมลืมขอความจริงน้ัน ดังน้ันจึงควรสังเกตวาทางฝาย 

ผูเอาประกันภัยน้ัน กฎหมายมิไดกําหนดหนาที่ใชความระมัดระวังในการแถลงขอความจริงแตอยางใด 

ตองรูอยูแลวและปกปดหรือแถลงความเท็จ ไมกินความถึงผูเอาประกันภัยแถลงเท็จโดยปราศจาก

                                                        

        73คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516. 

        74คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 668/2516. 
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ความระมัดระวัง แตทางผูรับประกันน้ันกลับมีหนาที่จะตองระวังในการฟงขอความที่ผูเอาประกันภัย

แถลงน้ัน75      

   ผลของการบอกลางสัญญาประกันชีวิต ผูรับประกันภัยตองคืนคาไถถอน

กรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันหรือทายาทของผูน้ัน ผูรับประกันภัยจึงไมตองจายเบี้ยประกัน

คืน กลาวคือ ถาการแถลงความเท็จเรื่องอายุน้ันกระทําฉอฉล คือต้ังใจหลอกลวงผูรับประกันให

หลงเช่ือวาอายุตํ่ากวาเปนจริง เพราะหากผูรับประกันทราบอายุที่แทจริงจะเรียกเบีย้ประกนัสงูข้ึนหรอื

บอกปดไมทําสัญญา กรณีน้ีเปนโมฆียะตามมาตรา 865 แตหากเปนกรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนโดย

สุจริต หรือเปนการปกปดก็ตาม แตไมถึงกับเปนเหตุใหเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนหรือบอกปดไมทําสัญญา 

เพียงแตเปนผลใหลดสิทธิในจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามสวนเทาน้ันตามมาตรา 892 แตถาอายุจริง

ของผูเอาประกันเกินจํากัดอัตราการคาตามปกติ สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะทันทีแมวาผูเอาประกนั

จะแถลงดวยความสุจริตก็ตาม 

   คาไถถอนกรมธรรมน้ันหมายถึงมูลคากรมธรรมขณะใดขณะหน่ึงหรือ

จํานวนเงินซึ่งผูรับประกันกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยวา เมื่อถึงเวลาที่ระบุไวกรมธรรมน้ันจะมี

ราคาเทาไร ตามปกติจะนอยกวาเบี้ยประกันที่สงไปแลว มูลคาของกรมธรรมน้ีเพิ่มมากข้ึนตาม

ระยะเวลาและเบี้ยประกันที่สงใชแลว 

 

  3.2.2 มาตรการกฎหมายเฉพาะกิจการประกันชีวิต  

    3.2.2.1 มาตรการตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535    

   ธุรกิจประกันชีวิตเปนกิจการที่ไดมีความเกี่ยวของกับความมัน่คงของมหาชน

และความเช่ือถือของประชาชน ดังน้ันการประกันชีวิตจึงเปนกิจการที่รัฐตองเขามาควบคุมอยาง

ใกลชิดเหมือนลักษณะกิจการธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและเครดิตฟองซิแอร ปจจุบันจึงมีการ

ตรากฎหมายคือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายเฉพาะ 

   ธุรกิจการประกันภัยเปนธุรกิจเฉพาะที่มีลักษณะไปทางสถาบันการเงินแตมี

หนาที่เพิ่มมากกวาสถาบันการเงิน กลาวคือมีลักษณะของการใหความคุมครอง ซึ่งยุงยากและมีปญหา

มากกวา นอกจากน้ันยังมีลักษณะของการออมเงินและการลงทุน ฉะน้ันการรักษาผลประโยชนและ

การคุมครองผูเอาประกันจึงมีความสําคัญอยางย่ิง เปนเหตุใหรัฐตองเขามาควบคุมอยางใกลชิด โดยมี

วัตถุประสงคไมใหเกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจึงเปนผูกํากับดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยใหอยูในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริม

                                                        

 75 กิจนา ศรีอนุรักษ. “การไมเปดเผยขอความจริงในสัญญาประกันภัย.”( วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 56. 
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และพัฒนาธุรกิจของบริษัทประกันชี วิตในประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาประเทศโดย

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 เริ่มต้ังแตการขอใบอนุญาตประกอบการจนถึงเลิกกิจการ ทั้งน้ีเพื่อให

มั่นใจวาตลอดเวลาบริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงแข็งแรงและสามารถชดใชภาระผูกพันและหน้ีสินทีม่ตีอ

ผูเอาประกันชีวิต ผูรับประโยชนรวมทั้งเจาหน้ีตางๆอีกดวยดวย 

   (1) เง่ือนไขเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ 

    การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นฐานทาง

สุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิตดังน้ันจึงเปนขอมูลสําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความ

เสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหน่ึงคือ ขอมูลทางสุขภาพ 

    การรับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทกําหนดใหมีวิธีการรับประกันภัย 2 แบบ

ดวยกัน คือ การรับประกันภัยโดยไมตรวจสุขภาพและการรับประกันภัยโดยตรวจสุขภาพ  

    กรณีจะเปนแบบการรับประกันใด จะตองพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับอายุ 

จํานวนเงินเอาประกันภัย ประวัติสุขภาพขอมูลของใบสมัคร และประเภทของตัวแทน 

    ผลการตรวจที่ถูกตองสมบูรณแสดงใหเห็นถึงภาวะสุขภาพของผูขอเอา

ประกันที่แทจริงขณะน้ัน รวมทั้งมีการแถลงถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญในอดีต จะชวยใหกระบวนการ

พิจารณารับประกันเกิดข้ึนไดอยางถูกตองรวดเร็ว เกิดความเปนธรรมตอผูขอเอาประกัน  ซึ่งจะไมถูก

ปฏิเสธการจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง  และกอใหเกิดความมั่นคงของกองทุนเบี้ย

ประกันที่เปนประโยชนของผูเอาประกันทุกคน 

    มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติในการเขารับบริการตรวจสุขภาพไดแก76 

                                                        

 76บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด, ความสําคัญของการตรวจสุขภาพผูขอเอา

ประกันชีวิต, สืบคนเมื่อวันที2่0 ธันวาคม 2556, จาก http://www.krungthai-

axa.co.th/th/services_health_check.asp,. 
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    1) “โรงพยาบาลคูสัญญา” หมายถึง สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตจัดต้ังและ

ดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและไดรับการแตงต้ังจากบริษัทฯ ใหเปนสถานพยาบาลตรวจสุขภาพผู

ขอเอาประกัน ซึ่งสามารถตรวจไดกับแพทยทุกทานที่ประจําอยู โรงพยาบาลคูสัญญา และสามารถใช

ใบสงตัวตรวจโดยที่ตัวแทน หรือลูกคาไมตองสํารองคาใชจาย 

    2) แพทยแตงต้ังตรวจสุขภาพ หมายถึง แพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม และบริษัทฯ ใหการรับรอง ใหเปนแพทยผูทําการตรวจสุขภาพผูสมัครเอาประกันของบริษัท 

    3) เจาหนาที่เทคนิคการแพทย ผูทําการเก็บตัวอยางเลือดและนํ้าลาย เพื่อ

ตรวจ Anti HIV หมายถึง แพทยหรือนักวิทยาศาสตรการแพทยที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัท ใหทํา

การเก็บตัวอยางเลือดและนํ้าลายเพื่อตรวจ Anti HIV และสามารถลงลายมือช่ือ ในหนังสือใหความ

ยินยอม ในสวนคํารับรองได 

    4) ใบสงตัวตรวจสุขภาพ หมายถึง เอกสารซึ่งออกโดยบริษัทฯ ใหแกผูขอเอา

ประกันหรือตัวแทนนําไปเสนอตอบุคคลากรของสถานพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพตาม

รายการที่ระบุไว โดยไมตองสํารองคาใชจายในการตรวจสุขภาพ 

    5) ใบรายงานการตรวจสุขภาพ หมายถึง เอกสารซึ่งแพทยจะเปนผูกรอก

รายละเอียดในเรื่องสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ ของผูขอเอาประกันชีวิต 

    (2) การชําระเบี้ยประกัน 

    ในปจจุบันการใหความคุมครองตามกรมธรรมจะเริ่มข้ึนเมื่อมีการชําระเบี้ย

ประกันแลวดังน้ันเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเอาประกันจึงมีการเพิ่มการชําระเงินคาเบี้ยประกัน

หลายชองทาง ไดแก77 

    1) การชําระผานตัวแทน กลาวคือใหกับลูกคาทันที ที่รับชําระเงินคาเบี้ย

ประกันมาจากลูกคา และใบรับเงินช่ัวคราวที่ออกใหกับลูกคา ณ วันน้ันจะตองเปนใบรับเงินช่ัวคราวที่

ยังไมหมดอายุ 

    2) การชําระทางไปรษณีย 

    ชําระทางไปรษณียโดยแนบ"ใบแจงการชําระเบี้ยประกันภัย แลวสงไปยัง

บริษัทฯ พรอมเงินคาเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชําระไดตามวิธีตอไปน้ีคือ  

    ก.ชําระเปนเช็ค หรือ ต๋ัวแลกเงิน สั่งจาย “บริษัทประกันชีวิต “โดยขีดครอม

และขีดฆา “หรือผูถือ“  

                                                        

 77บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด, วิธีการชําระเบี้ยประกัน สืบคนเมื่อวันที่       

10 กันยายน 2556 จาก http://www.krungthai-axa.co.th/th/services_payment.asp. 
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    ข.ชําระเปนธนาณัติระบุช่ือผูรับในนาม “บริษัทประกันชีวิต”ชําระเปน

แคชเชียรเช็ค 

    3) การชําระผานเคานเตอรของธนาคารตางๆทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับ

ชําระเปนชําระเปนเงินสด ไดทั้งกรณีเบี้ยปแรก และปตออายุ หรือ ชําระเปนเช็คไดทั้งเบี้ยปแรกและป

ตออายุ หรือต๋ัวแลกเงินหรือแคชเชียรเช็คสั่งจาย “บริษัท ประกันชีวิต "โดยขีดครอมและขีดฆา "หรือผู

ถือ"  

    4) การชําระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ บัตร

เอทีเอ็มโดยหักบัญชีอัตโนมัติผานบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันไดทุก

สาขาทั่วประเทศโดยรับชําระ ทุกประเภททั้ง รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายป ทั้งน้ี

จะตองกรอกแบบฟอรมขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อใหธนาคารตรวจสอบความถูกตองของเลขที่

บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจาของบัญชีทุกครั้ง สามารถขอแบบฟอรม การหักบัญชีธนาคารไดที่

สํานักงานใหญ สาขา หรือสํานักงานตัวแทนทุกแหง 

    5) การชําระผานบัตรเครดิตโดยกรอกรายละเอียดใน"หนังสือยินยอมใหเรียก

เก็บเงินชําระคาเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต" สามารถชําระบัตรเครดิตแทนกันไดเฉพาะ พอ แม ลูก 

หรือ สามี-ภรรยา เทาน้ัน โดยตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตใหชัดเจนและครบถวน และแนบสําเนา

บัตรเครดิตหรือสําเนาบัตรประชาชนสงหนังสือยินยอมฯที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยครบถวน 

    โดยอํานาจแหงมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

กําหนดใหในการชําระเงินน้ันจะมีใบรับเงินช่ัวคราวเปนเอกสารที่ผูรับประกันออกใหแกผูเอาประกัน

เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกพรอมกับคําขอเอาประกัน การชําระเบี้ยประกันน้ันมีผลถูกตอง

สมบูรณตอเมื่อตัวแทนประกันชีวิตน้ันไดรับมอบอํานาจจากบริษัทผูรับประกันใหรับเบี้ยไดตาม 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 61 และ ตัวแทนประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทจะตองออก

เอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินในนามบริษัท78 

    โดยรูปแบบและรายละเอียดของเอกสารที่แสดงถึงการรับเบี้ยประกันเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน คณะกรรมการ เรื่อง กําหนด

แบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต 

                                                        

 78พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 71/1, บัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตอง

แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับ

เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุก

ครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท” 



 

97 

 

พ.ศ. 2553 ขอ 3 ใบรับเงินช่ัวคราวที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองลงลายมือช่ือผูรับเงินและ

ใหมีรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี 

    (1) คําบอกช่ือวาเปนใบรับเงินช่ัวคราว 

    (2) ช่ือและที่ต้ังของบริษัท 

    (3) เลขที่ใบรับเงินช่ัวคราว 

    (4) วัน เดือน ป ที่ออกใบรับเงินช่ัวคราว 

    (5) ช่ือผูเอาประกันหรือผูขอเอาประกันภัย 

    (6) ช่ือตัวแทนหรือผูมอบอํานาจจากบริษัทใหรับเงินเบี้ยประกันภัย 

    (7)จํานวนเงินเบี้ยประกันภัย 

    หลังจากน้ันบริษัทประกันชีวิตจะออกหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินเบี้ย

ประกันภัยตองออกโดยบริษัทเทาน้ัน นายหนาไมสามารถออกเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกผูเอา

ประกันไดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน คณะกรรมการ 

เรื่อง กําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท

ประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ขอ 2 ไดกําหนดวา “ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอา

ประกันภัย ตองลงลายมือช่ือผูรับเงินและใหมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี” 

    (1) คําบอกช่ือวาเปนใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย 

    (2) ช่ือและสถานที่ต้ังของบริษัท 

    (3) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

    (4) เลขที่ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกัน 

    (5) วัน เดือน ป ที่ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกัน 

    (6) ช่ือผูเอาประกันหรือผูขอเอาประกัน 

    (7) ช่ือตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากบริษัทใหรับเงินเบี้ยประกันภัย 

    (8) เลขที่ของกรมธรรมประกันภัย 

    (9) จํานวนเบี้ยประกันภัยและงวดที่ชําระ ปที่ของกรมธรรมประกันภัยและ

ระยะเวลาเอาประกันภัย 

        (3) การกํากับดูแลบุคลากรการประกันชีวิต 

    ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิตคือบุคคลที่มีความสําคัญมาก 

โดยตัวแทนประกันชีวิต คือ ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหเขาทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัทประกันชีวิต สวนนายหนาประกันชีวิต คือ ผูซึ่งช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกัน

ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโดยหวังบําเหน็จเน่ืองจากการน้ัน สวนความแตกตางระหวางนายหนา

ประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิต คือ ตัวแทนประกันชีวิตจะตองสังกัดของบริษัทประกันชีวิตและ



 

98 

 

อาจมากกวาหน่ึงบริษัทไดถาหากไดรับความยินยอมจากบริษัทแรก สวนนายหนาประกันชีวิต เปน

เพียงคนกลางอิสระไมตองสังกัดบริษัทประกันชีวิตใดทําหนาที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตที่ตรงกับความ

ตองการของลูกคามากที่สุดจึงหาลูกคาใหกับบริษัทใดก็ได 

    เน่ืองจากตัวแทนประกันชีวิตเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากในธุรกิจ

ประกันชีวิตผูสูงอายุ โดยเขามาเปนคนกลางที่คอยใหคําแนะนําใหความรูเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต

แกบุคคลภายนอกที่จะเขามาทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่งบุคคลภายนอกสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับ

สัญญาประกันชีวิต ทั้งยังเปนบุคคลที่คอยติดตอหาบุคคลเขามาทําสัญญาประกันชีวิตกับบรษัิทประกนั

ชีวิต ดวยเหตุดังกลาวจึงตองมีการออกกฎหมายในการกํากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต และกําหนด

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทําหนาที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถ

และมีความซื่อสัตยสุจริตมาเพื่อทําใหธุรกิจการประกันชีวิตเจริญเติบโตอยางย่ิง 

     1) มาตรฐานความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

    ผูที่จะเปนตัวแทนประกันชีวิตน้ันจะตองมีความรูของตัวแทนประกันชีวิต 

โดยไดรับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือ

สอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

    จากคุณสมบัติขอ 8 ดังกลาวไดมีประกาศนายทะเบียน เรื่องผูที่ไดรับ

การศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษา ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองสอบความรูเกี่ยวกับ

การประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยระบุไววาบุคคลที่สามารถยกเวนไมตองทําการ

ทดสอบที่สามารถยกเวนไมตองสอบไดแก 

    ก .สํ า เ ร็ จการ ศึกษาไม ตํ่ ากว า ช้ันปริญญาตรี  หรื อ เที ยบ เท าจ าก

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยไดศึกษาวิชาการประกันชีวิตมาไมนอยกวา 6 

หนวยกิจ 

    ข. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการประกันชีวิตต้ังแตระดับตนข้ึนไป จาก

สถาบันประกันภัยไทย หรือสถาบันประกันภัยตางประเทศ 

    ค. ไดรับวุฒิบัตรการอบรมประกันชีวิตตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียน จากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 

    นอกจากน้ียังมีประกาศนายทะเบียน เชน กําหนดหลักสูตรการอบรมและ

วิธีการอบรมความรูพรอมทั้งทําการสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตฉบับลง

วันที่ 29 มีนาคม 2546 ซึ่งประกาศฉบับน้ีกําหนดใหผูที่ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตตองผาน

การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต ทั้งการสอบความรู ความเขาใจตามหลักสูตรที่กําหนดไว ซึ่ง

การดําเนินการในสวนน้ีกรมการประกันภัยไดมอบใหสถาบันประกันภัยไทยเปนผูดําเนินการจัดการ

ฝกอบรมพรอมทั้งสอบวัดความรูผูเขาอบรม ในการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดมีการออก
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ประกาศ เรื่องการกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตฉบับลงวันที่ 20 

มีนาคม 2546 ซึ่งมีการสอบความรูใน 4 วิชา คือ วิชาจรรยาบรรณประกันภัยและศีลธรรมของตัวแทน

ประกันชีวิต วิชาหลักการประกันชีวิต วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  วิชาประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย โดยจะตองสอบผานทุกวิชาตามที่กําหนดเอาไวตาม

ประกาศนายทะเบียน ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 ขางตน โดยประกาศน้ีมีผลใชบังคับต้ังแต 1 

เมษายน 2546 เปนตนไป79 

    2) การพิจารณาออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันภัย 

    บุคคลที่จะกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตตอง

ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยตองขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียน

กําหนด โดยใบอนุญาตเปนตัวแทนจะตองระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด80 

    การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตน้ัน ผูที่ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตพรอม

ทั้งหนังสือแสดงความตองการของบริษัทตอนายทะเบียน ซึ่งเมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอ

ดังกลาวจนเปนที่พอใจแลว จึงออกใบอนุญาตใหกับตัวแทนประกันชีวิต โดยที่คําขอใบอนุญาตและ

หนังสือแสดงความตองการของบริษัท ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด  

 สวนการขอรับใบอนุญาตและหนังสือแสดงความตองการของบริษัท โดย

นายทะเบียนไดออกประกาศเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดแบบเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 

28 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งกําหนดแบบใบขอรับใบอนุญาต ใหมีการระบุรายละเอียดของผูรับ

ใบอนุญาต ไดแก ช่ือ สกุล วันเดือนปเกิด สถานที่อยู วุฒิการศึกษา บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด    

คํารับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติ ระบุรหัสประจําตัวประชาชน 81  

                                                        

 79คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), “คูมือหลักสูตรการ

อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต”  

 80พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 68, บัญญัติวา “หามมิใหผูใดกระทําการ

เปนตัวแทนประกันชีวิตหรือ นายหนาประกันชีวิต เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนคํา

ขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน กําหนดใบอนุญาตเปนตัวแทน

ประกันชีวิตใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทใด” 

 81พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 69, บัญญัติวา “ผูขอรับใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันชีวิต ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

 (1) บรรลุนิติภาวะ 

 (2) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

 (3) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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นอกจากน้ีผูขอรับใบอนุญาตยังตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว มี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ไมเปนคนวิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือบุคคลลมละลาย ไมเคย

ตองโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป

กอนวันขอรับใบอนุญาต และไมเปนนายหนาประกันชีวิตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนหรือ

นายหนาประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

3) การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต 

การเปนตัวแทนประกันชีวิตน้ันนอกจากจะตองปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เปนสําคัญแลวยังตองเปนไปตาม จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและ

นายหนาประกันชีวิตดวย กลาวคือ ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอผูเอาประกัน บริษัท และเพื่อนรวม

อาชีพ และรักษาความลับของผูเอาประกัน บริษัทตอบุคคลภายนอก และยังมีหนาที่สําคัญดังตอไปน้ี

    ก.ตัวแทนประกันชีวิตใหขอมูลผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัทแกผู เอา

ประกันอยางถูกตองครบถอวนไมบิดเบือนโดยช้ีแจงใหผูเอาประกันทราบถึง สิทธิ และหนาที่เพื่อรกัษา

ผลประโยชนของผูเอาประกัน โดยเฉพาะในสวนซึ่งเปนสาระสําคัญโดยในการปฏิบัติหนาที่น้ัน ตัวแทน

ประกันชีวิตตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงซึ่งควรบอกใหแจง ในกรณีทีตั่วแทน

ประกันชีวิตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไมเปนเหตุใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกัน ผูรับประโยชน

ตามกรมธรรม หรือบุคคลที่เกี่ยวของ82 รวมทั้งไมเสนอแนะใหผูขอเอาประกัน ทําประกันเกิน

ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันหรือนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กรมธรรมระบุไว 

                                                                                                                                                               

 (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป กอนวันขอรับใบอนุญาต 

 (5) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

 (6) ไมเปนนายหนาประกันชีวิต 

 (7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาต เปนนายหนาประกัน

ชีวิตในระยะเวลาสามปกอนวันขอรั บใบอนุญาต 

 (8) ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่ นายทะเบียนประกาศกําหนด

หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตาม หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด” 

  82พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 70/2 บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่หรือ

กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ข. ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่

มีการชักชวนบุคคลเขาทําสัญญาประกันชีวิต และใบมอบอํานาจใหรับเบี้ยประกัน 

ค. การรับเบี้ยประกันในนามตัวแทนประกันชีวิตตองไดรับมอบอํานาจจาก

บริษัทประกันชีวิตและตองออกเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่รับเบี้ยประกันในนามบริษัท83 

4) การเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

นายทะเบียนมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

หากปรากฏวาตัวแทนประกันชีวิตกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

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 ทั้งน้ีรวมทั้งเอกสารหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย

ดวย 

                                                                                                                                                               

 ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไมปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของผู เอา

ประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ” 

 83พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 71,บัญญัติวา “”ตัวแทนประกันชีวิตอาจ

ทําสัญญาประกันชีวิตในนาม ของบริษัทไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 

 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับ

เงิน อาจรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ไดเมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหทํา ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียน กําหนดก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิ

ของบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่มิไดทํา ตามแบบที่กําหนดน้ัน” 
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บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ประกอบกับ

มาตรา29 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา81 ลักษณะของกรมธรรมมีลักษณะดังน้ี 

ก. กรมธรรมตองมีเน้ือความตรงกับสัญญา 

ข. กรมธรรมตองมีรายการตามที่กฎหมายกําหนด 

ค. ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันภัยแลว (รวมทั้งเอกสาร

ประกอบหรือเอกสารแนบทายดวย) 

ง. เปนเอกสารที่กฎหมายบังคับใหผูรับประกันภัยตองสงมอบแกผู เอา

ประกันภัย 

นอกจากน้ันกรมธรรมประกันภัยโดยปกติจะประกอบดวยสาระสําคัญอยาง

นอย 4 ประการ คือ 

ก. ขอความสําคัญของสัญญา เพื่อระบุสาระสําคัญที่คูสัญญาพึงปฏิบัติและ

ขอผูกพันที่มีตอกัน 

ข.เงื่อนไขการรับประกัน คือขอกําหนดเพื่อใหผูเอาประกันปฏิบัติตาม เพื่อ

ความสมบูรณแหงสัญญาและมีผลบังคับ เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน  

ค. ตารางกรมธรรม หมายถึง รายละเอียดของบริษัทรับประกันและสิ่งที่เอา

ประกัน ระยะเวลาเอาประกัน อัตราดอกเบี้ย 

ง. ขอยกเวน หมายถึง ขอกําหนดที่บริษัทรับประกันไมใหความคุมครองแก

ทรัพยสินบางประเภท หรือเหตุการณบางอยาง 

รูปแบบของเอกสารประกอบการเสนอขายของบริษัทใหมีรายละเอียด

เพียงพอเกี่ยวกับความคุมครอง และการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย รายละเอียด

ของขอยกเวน ระยะเวลาเอาประกัน จํานวนเบี้ยประกัน งวดการชําระเบี้ยประกันภัย  ช่ือที่อยูที่ติดตอ

ไดของบริษัท นอกจากน้ันยังกําหนดมาตรฐานกระบวนการเสนอขายเพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลที่

ถูกตอง เพื่อประกอบการตัดสินใจทําประกันภัย ซึ่งทางคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย(คปภ)ไดกําหนดกรอบวิธีการ ข้ันตอนที่เกี่ยวกับวิธีการเสนอขาย การใหคําแนะนําซึ่ง

จะตองสอบถามขอมูลเบื้องตนเพื่อวิเคราะหความตองการและวัตถุประสงคของผูเอาประกัน เสนอ

รูปแบบกรมธรรมที่เหมาะสม การจายเงิน ขอยกเวน และเงื่อนไขสําคัญตางๆ 

2) การกํากับวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต 

การเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัยน้ันจะตองเปนตัวแทนหรือนายหนา

ประกันภัยที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือพนักงานที่กระทําการแทนในนามบริษัทเทาน้ัน แตก็มีขอ

หามมิใหบริษัทประกันกระทําการดังตอไปน้ี 

   (1) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
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   (2) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดย ความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 

  (3) ฝากเงินไวที่อื่นนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุน

หลักทรัพย 

  (4) เก็บเงินสดไวที่อื่นนอกจากเก็บไวที่สํานักงานของบริษัท 

  (5) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน 

หรือลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับ หรือเน่ืองจากธุรกิจหรอืการกระทาํ

ใด ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอื่นที่พึงจายตามปกติ 

  (6) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนา 

ประกันชีวิต นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ 

  (7) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคา นายหนา 

หรือคาตอบแทนสําหรับงานที่จะทําใหแกบริษัท 

  (8) จายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่ง มิใช

ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของบริษัท 

  (9) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต 

  (ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช เพื่อสวัสดิการ

ของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร 

  (ข) เพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด

ตามมาตรา 28 

  (ค) เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหน้ีหรือ จากการ

บังคับจํานอง 

  การซื้ อหรือมี ไวซึ่ งอสังหาริมทรัพยตาม (ก ) หรือ  (ข)  หรือการได 

อสังหาริมทรัพยมาจากการรับชําระหน้ีตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จากนายทะเบียน ใน

การอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวย ก็ได 

  (10) ใหประโยชนเปนพิเศษแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ตาม

กรมธรรมประกันภัยนอกเหนือไป จากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

  (11) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงตํ่ากวาจํานวน ที่ตอง

ชําระ 

  (12) ต้ังหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหนา 

ประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงินเปนผูรับ ชําระเบี้ยประกันภัย 
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  (13) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการ ผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือช่ือของผูจัดการ

สาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ

ไมไดประทับตรา ของบริษัทน้ันดวย ถามี 

  (14) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับบริษัทหรือ ธุรกิจ

ประกันชีวิตของบริษัท 

  (15) ต้ังหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ไป

ชักชวนช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งน้ี เวนแตเปนการกระทําของ

กรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่ง กระทําการในนามบริษัท หรือ 

  (16) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคา ร วมกัน

สูงกวาที่นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการ หรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการ ทั้งน้ี เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากคณะกรรมการและไดรับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน” 

ก. หามมิใหบริษัทประกันภัยจายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยเหลือบุคคลที่

ชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิตซึ่งมิใชตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต 

ข. หามมิใหต้ังแตงหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทชักชวนหรือช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งน้ี เวนแตจะเปนการ

กระทําของกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทกระทําการในนามบริษัท 

ค.การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย อัตราคาเวนคืน

ตามกรมธรรมประกันภัย อัตรามูลคาการใชเงินสําเร็จตามกรมธรรมประกันภัย และอัตราการขยาย

ระยะเวลาใชเงินตามกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไขในการจายเงิน 

(5) หนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลการประกันชีวิต 

หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลของรัฐ คือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)  เปนหนวยงานสําคัญในการกํากับดูแลผูประกอบ

กิจการประกันชีวิต ประกอบกับกิจการประกันภัยที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว รูปแบบการประกันชีวิต 

รวมทั้งมีเงินหมุนเวียนจํานวนมากหลายหมื่นลานในแตละป ผูเอาประกันก็เพิ่มจํานวนมากข้ึน 

ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกรรมทางการเงินชนิดหน่ึงที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการเงนิ

ของประเทศรวมทั้งกระทบตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการ

ประกันชีวิตจึงตองมีความคลองตัว และทันตอการพัฒนาทางธุรกิจ รวมทั้งมีอิสระในการดําเนินงาน

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

พ.ศ. 2550 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยมีผลบังคับใชในวัน

ถัดไปนับจากประกาศ ตามกฎหมายดังกลาวสงผลใหกรมการประกันภัยไดเปลี่ยนสถานะมาเปน
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องคการมหาชนอิสระ โดยช่ือวา “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ)”น้ันเอง 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. 2550และเมื่อโลกแหงการสื่อสารเริ่มเปดกวางข้ึน ชองทางการเสนอ

ขายมีมากข้ึนกวาการเสนอขายผานตัวแทน นายหนาประกันภัยและธนาคาร เชน การเสนอขายทาง

ไปรษณีย โดยเฉพาะซึ่งไดรับความนิยมมากในปจจุบันเน่ืองจากสะดวกแกผูเอาประกัน การเสนอขาย

ทางโทรศัพท (Telemarketing) การซื้อประกันภัยในลักษณะน้ีบริษัทประกันชีวิตมักจะโฆษณาจุดเดน

ของผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยางย่ิงเงื่อนไขเกี่ยวกับกรไมตองคําถามสุขภาพและไมตองตรวจสุขภาพ 

ผานสื่อโฆษณาตางๆ ไมวาจะเปนการโฆษณาผาน ทีวี หรือลงประกาศตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งสื่อ

ออนไลน โดยเฉพาะการซื้อประกันของผูสูงอายุแบบไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม

เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการซื้อประกันประเภทน้ีจะไมมีการขายผลิตภัณฑผานตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป 

แตจะใหผูที่สนใจโทรศัพทไปตามเบอรโทรที่โฆษณาประชาสัมพันธเอาไวซึ่งมีลักษณะเหมือน

ศูนยกลางรับเรื่องไว จากน้ันทางบริษัทประกันภัยก็จะของรายละเอียดเชน ช่ือของผูที่ติดตอไป พรอม

เบอรโทร รวมทั้งวันเวลาที่สะดวกรับโทรศัพท และใหพนักงานของบริษัทติดตอกลับมาตามวันเวลาที่

แจงไวโดยในเบื้องตนเจาหนาที่จะแจงช่ือพรอมทั้งเลขประจําตัวตัวแทนประกันชีวิตใหทราบกอน

จากน้ันจึงเริ่มใหรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม โดยคํานวณเบี้ยประกันตามอายุของผูทีเ่รา

                                                        

 84สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, อํานาจหนาที่, 

สืบคนเมื่อวันที่ 10กันยายน 2556 จาก http://www.oic.go.th/ginfo/asp/ . 



 

106 

 

เอาประกัน และรายละเอียดตางๆเชน ช่ือที่อยูติดตอ หรือตําแหนงหนาที่การงานของผูเอาประกัน ผู

ถูกเอาประกัน และผูรับประโยชน ซึ่งไมมีคําถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรืออาการเจ็บปวยใดๆทั้งสิ้น 

     หลังจากน้ันจึงแจงชองทางชําระเงินพรอมเลขรหัสที่จะนําไปอางอิงในการ

ชําระเงินไดแก ผานบัตร ATM หรือหักบัญชีผานบัตรเครดิต รวมทั้งเคาทเตอรเซอรวิส ตางๆ หลังจาก

ที่บริษัทประกันไดรับชําระเงินแลวเจาหนาที่จะดําเนินการติดตอกลับมาอีกครั้ง โดยเจาหนาที่จะแจง

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูเอาประกัน ผูถูกเอาประกัน ผูชําระเงิน ผูรับผลประโยชน เบี้ ยประกัน 

ระยะเวลาในการเอาประกัน เลขกรมธรรม โดยหากผูเอาประกันยืนยันขอความตางๆก็ใหตอบวา “ตก

ลง” หลังจากน้ันจึงจัดสงเอกสารเกี่ยวกับใบคําขอเอาประกันชีวิต และกรมธรรมประกันชีวิตมายังผู

ชําระเบี้ยประกัน โดยใหผูเอาประกันกรอกรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิตพรอมทั้งลงลายมือ

ช่ือ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนและจัดสงกลับไปยังบริษัทผูเอาประกัน 

     โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ) ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผาน

ทางโทรศัพท พ.ศ. 255285 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

      1) เงื่อนไขของการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 

     (1) กรมธรรมประกันภัยที่จะเสนอขายตองไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน 

     (2) ผู เสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตัวแทนประกันชีวิต 

นายหนาขายประกันชีวิต ที่ไดรัยอนุญาตจากบริษัทใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน ในการน้ี

บริษัทจะตองแจงช่ือของตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ใหสํานักงานทราบภายใน 7 วันนับ

แตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท 

     (3) การเสนอขายใหกระทําไดวันจันทร-วันเสาร ระหวางเวลา 08.30-19.00 

น. เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผู

มุงหวังที่ไดรับการนัดหมาย 

     (4) หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรม

ประกันชีวิตมาแลวหรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวาเปนผูไมประสงคไดรับการติดตอ เวน

แตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนัยแตวันที่บริษัทไดรับรายช่ือ

จากสํานักงานแลวแตกรณี 

                                                        

        85ภาคผนวก ก 
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     เพื่อประโยชนในการน้ีบริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันชีวิต แจง

รายช่ือบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการขายใหบริษัททราบทันที และบริษัทตองจัดทําบัญชีดังกลาว

ไวรวมกับบัญชีรายช่ือที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน 

     2) วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 

     ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติใน

การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ดังน้ี 

     (1) เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน

ชีวิต จะตองช้ีแจงช่ือตัว ช่ือสกุลของตนเลขที่ใบอนุญาต ช่ือบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย 

หลังจากน้ันตองแจงทันทีวาตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต ในการน้ีใหหลีกเลี่ยงการใช

คําวาฝากหรือฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย 

     (2) หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันชีวิต ไมตองการรับการติดตอ 

ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองยุติการสนทนา แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมา

ซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล

เกี่ยวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงยุติการสนทนาได 

     (3) เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตัวแทน

ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนากอน หากไดรับอนุญาตให

บันทึกเสียงสนทนาหลังจากน้ันเปนตนไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการ

บันทึกเสียงน้ันเปนระยะเวลาเทากับสัญญาของกรมธรรมประกันชีวิตน้ัน หากไมไดรับอนุญาต หาม

ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต บันทึกเสียงสนทนาใดๆทั้งสิ้น 

     (4) ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ตองแนะนํา

ใหผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันชีวิต 

(Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตที่เสนอขาย ตัวแทน

ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต จะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

      ก. ช่ือและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 

     ข. สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต และขอยกเวนความ

คุมครอง 

     ค. จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอา

ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ในการน้ีใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือฝากเงินแทนการ

ชําระเบี้ยประกันภัย 

     ง. แจงวิธีการชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผู

มุงหวังกําหนด 
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     จ. แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดย

ระบุวาการใชสิทธิน้ีใหใชสิทธิไดภายใน 30 วัน ทั้งน้ีข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย 

โดยมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน 

     ฉ.เมื่อมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกช่ือ นามสกุลของบุคคลน้ัน 

     (5) เมื่อมีผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะตอง

แจงใหผูมุงหวังทราบระยะเวลา ซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันชีวิตจากบริษัท หรือไดรับการ

ติดตอจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต 

     (7) ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอา

ประกันภัย บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหน่ึง (Confirmation Call) เมื่อ

ไดรับอนุญาตใหสนทนา จะตองอนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกการสนทนา โดยตองบันทึกต้ังแตไดรับ

อนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวเปนระยะเวลาเทากับ

ระยะเวลาของสัญญาประกันชีวิตน้ัน ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังน้ี 

     ก ช่ือและนามสกุลของผูทําการติดตอ 

     ข สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันชีวิต แลวหรือไม 

     ค ใหสอบถามผูมุงหวังวามีขอสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุมครอง 

ขอยกเวนใดๆหรือไม หากจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 

     ง หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทํา

ประกันชีวิตหรือไม หากยังคงยืนยันในการทําประกันชีวิตใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม

ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันชีวิต

จากบริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งน้ีข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย หากผูมุงหวัง

จะยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันชีวิตเต็มจํานวน โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

สําหรับการคืนเบี้ยประกันชีวิตใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทไดรับ

การแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

 



 

บทที่ 4 

 

วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ

สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ 

 

 ปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ

สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิต ถือเปนเรื่องที่ละเอียดและมีความ

ซับซอน และธุรกิจประกันชีวิตซึ่งรับเอาความเสี่ยงภัยในชีวิตของบุคคลโดยอาศัยเอาความทรงชีพหรือ

ความมรณะของบุคคลเปนเกณฑในการใชเงิน โดยผูเอาประกันก็มีหนาที่ในการชําระเบี้ยประกัน

รูปแบบของการประกันชีวิตใหมๆเพื่อจูงใจใหผูสูงวัยเขาซื้อประกันชีวิต โดยใหสิทธิพิเศษตางๆมากข้ึน

เปนเหตุใหกฎหมายที่บังคับใชอยูไมสามารถใหความคุมครองแกผูเอาประกันไดอยางเหมาะสม ผู

ศึกษาจึงไดวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบ

คําถามสุขภาพเพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไปน้ี ดังน้ี 

 

4.1 ปญหาผูมีสวนไดเสียขณะทําสญัญา 

 

 การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผู

ที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดน้ันตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา 

มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลน้ันจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวตาม

กฎหมาย คําวา “สวนไดเสีย” คือ สวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย (Insurable) หมายถึงการที่บุคคลใด

จะตองสูญเสียหรือไดรับความเสียหายถามีเหตุการณอันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน หรือจะไดรับประโยชนใน

กรณีที่ไมมีเหตุการณอันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน หลักสวนไดเสีย ถือเปนหลักสําคัญที่เปนพื้นฐานของการ

ประกันภัย ดังที่บัญญัติไวใน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 วา “อันวาสัญญา

ประกันภัยน้ัน ถาผูเอาประกันภัยมิได มีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอมไมผูกพัน

คูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด”  

 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

เสียในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันสัญญาประกันภัยยอมไมผูกพันคูสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 863” สวนบุคคลสุดทายที่มีสวนไดเสียคือ ผูมีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ เชน 

เจาหน้ีกับลูกหน้ี  นายจางลูกจาง 

 จากการศึกษาวิธีการทําประกันชีวิตผานทางโทรศัพทน้ันซึ่งมุงเสนอขายผูสูงอายุ ผานสือ่

โฆษณาตางๆน้ัน กลุมลูกคาสําคัญ คือ กลุมบุตรหลานซื้อใหกับพอแม ดังน้ัน ผูชําระเบี้ยประกันและ

ตกลงทําสัญญาประกันชีวิตสวนใหญจึงเปนบุตรหลาน ของผูสูงวัย เปนผูชําระเบี้ยประกัน โดยเอา

ประกันชีวิตแกใหบิดามารดา  ดังน้ันบุคคลบิดามารดา จึงเปนบุคคลผูที่การใชเงินตามสัญญาประกัน

ชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 

แตเน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตน้ันไมมีการบังคับใหตองทําเปนหนังสือ มีเพียงตองมีหลักฐานเปน

หนังสือเทาน้ัน ดังน้ันสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทจึงเกิดข้ึนต้ังแตตกลงกันดวยวาจาทางโทรศัพท

แลวโดยที่มีการทําหลักฐานเปนหนังสือในภายหลัง วิธีการซื้อประกันประกันชีวิตในรูปแบบดังกลาวผู

รับประกัน ในกรณีที่ซื้อประกันชีวิตใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชตนเอง บริษัทประกันชีวิตจะเพียงแตสอบถาม

ความสัมพันธ ระหวางผูเอาประกันผูชําระเบี้ยประกันซึ่งโทรมาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกนั

ชีวิตเปนผูใหขอมูลตางๆในสัญญา ผูเอาประกันตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักผูมีสวน

ไดเสียแลว ในการทําสัญญาประกันยากที่บริษัทผูรับประกันจะตรวจสอบไดวา ผูที่โทรมาทําสัญญา

และชําระเบี้ยประกันน้ัน  เปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตหรือไมในเวลาที่สัญญา

ประกันชีวิตเกิดข้ึน ดังน้ัน เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนแลวโดยที่บริษัทผูรับประกันมิไดพิจารณาหรอื

ตรวจสอบในเรื่องของผูมีสวนไดเสียน้ัน สัญญาที่เกิดข้ึนน้ัน ผูรับประกันจะสามารถยกเอาเหตุของการ

เปนผูไมมีสวนไดเสียแลวถือวาไมผูกพันตนเองไดหรือไมน้ัน ผูศึกษาเห็นวากรณีน้ีเปนเรื่องที่ผู

รับประกันกําหนดเงื่อนไขและวิธีการรับประกันข้ึนเอง  การที่ผูรับประกันซึ่งทราบขอเท็จจริงเกี่ยว

กฎหมายประกันชีวิตดีอยูแลว มิไดกําหนดวิธีการสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผูเอาประกันในเรื่อง

เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียใหรัดกุมกอนที่สัญญาประกันชีวิตจะเกิดข้ึน การที่สัญญาประกันชีวิตไม

ผูกพันคูสัญญา ก็เปนผลมาจากวิธีการของผูรับประกันน้ันเอง  

 การที่บุคคลอื่น นอกจากผูสืบสันดานเอาประกันชีวิตใหบิดามารดา แมวาจะเปนผูไดเสีย

ก็ตาม เอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันเปนกรณีที่บุคคลที่สามดําเนินการติดตอจัดการ ใหเขาทําสัญญา

ประกันชีวิต รวมทั้งมีการชําระคาเบี้ยประกันในนามของผูเอาประกันชีวิตเองดวย ในกรณีเชนน้ี หาก

ขอเท็จจริงไดความวาเพียงแตชวยเหลือจัดการและจายคาเบี้ยประกันชีวิตให โดยตนเองมิไดเปนผูรับ

ผลประโยชนหรือผูรับโอนประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตน้ันแลว ก็ยังถือวาผูเอาประกันชีวิตน้ันทํา
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สัญญาเอาประกันชีวิตตัวเอง แตถาเมื่อใดไดความวาการชวยเหลือจัดการดังกลาวเปนไปเพื่อจะให

ตนเอง โดยระบุใหตนเองเปนผูรับผลประโยชนหรือผูรับโอนประโยชน โดยเพียงแตอาศัยช่ือและ

ลายมือช่ือ ของผูเขาทําสัญญาประกันชีวิตอันเปนการจงใจหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเรื่องสวนไดเสีย ก็

อาจจะเปนการเอาประกันชีวิตผูอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของญาติน้ีซึ่งทานอาจารยจํารัส เขมะ

จารุ มีความเห็นวาสําหรับญาติอื่นๆน้ัน นาที่จะจํากัดอยูเฉพาะญาติซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย กําหนดใหมีสิทธิไดรับมรดกไดในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 คือ พี่นองรวมบิดา

มารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดาหรือรวมมาดาเดียวกัน ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา ซึ่งญาติใน

ลําดับตางๆเหลาน้ีตามหลักของไทยถือวาเปนญาติใกลชิดอยูมาก ขอหว่ันเกรงในเรื่องที่วา ถายอมให

ญาติเหลาน้ีเอาประกันชีวิตของกันได อาจทําใหเกิดการฆาตกรรมโดยหวังผลประโยชนจากการ

ประกันชีวิตเกิดข้ึนมาก แตสําหรับจํานวนเงินที่จะเอาประกันชีวิตของญาติในประเภทน้ีจะตองอยูใน

วงเงินจํากัดพอสมควร มิใชวาเอาประกันชีวิตไดโดยไมจํากัดจํานวนเหมือนอยางกรณี บิดา มารดา กับ

บุตร สวนญาติอื่นนอกจากน้ีไมควรถือวามีสวนไดเสียเพียงพอที่จะเอาประกันชีวิตได เวนแต จะพิสูจน

ใหเห็นไดถึงความสัมพันธอันพิเศษระหวางกัน เชน เปนคนที่อยูในความอุปการะของกันและกัน เปน

ตน   

 ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวความคิดเห็นของทานอาจารยจํารัส เขมะจาร ุและเห็นวาการทํา

ประกันชีวิตใหบุคคลอื่นผานทางโทรศัพทน้ันไมสามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับความเปนผูมสีวนได

เสียไดเลย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ก็มิได 

กําหนดใหผูรับประกันตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ผูเอาประกันจะตองเปนผูมีสวนไดเสียและ

หากมิใชผูมีสวนไดเสียสัญญาประกันชีวิตจะไมผูกพันคูสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 863 ดวยเหตุน้ีหากกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตโดยอิสระ  ผูมีสวนไดเสียที่เปนญาติมิใช

ผูสืบสันดานหรือผูที่มีสวนไดเสียใกลชิดแลวก็จะทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการกําหนดราคาสวนได

เสียดวย จึงควรจะมีการกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตทางโทรศัพทไดเฉพาะผูมีสวนไดเสียใกลชิด 

ไดแก คูสมรส บุพการีและผูสืบสันดาน เทาน้ันเพราะงายตอการที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวางผู

เอาประกัน และผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของ

บุคคลดังกลาว หากใหมีการดําเนินการผูกพันตามสัญญาประกันชีวิตอยางอิสระจะเปนการพนันขันตอ

โดยเอาชีวิตผูอื่นเปนเดิมพัน ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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4.2 ปญหาเก่ียวกับการเริม่ตนการเกิดสัญญาและการใหความคุมครอง        

   

 ในปจจบุันมปีระกันชีวิตสําหรับผูสงูอายุโดยการโฆษณาผานสื่อตางๆและกําหนดใหมี

เงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ  เชน ประกันอาวุโสโอเคของบริษัทเอไอเอ 

ประกันทางโทรศัทพย้ิมย้ิมของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต รูปแบบการทําสัญญาทางโทรศัพทน้ันมี

ข้ันตอนการเขาทําสัญญาที่แตกตางไปจากการทําสัญญาประกันชีวิตทั่วไปแบบเดิมๆ ที่ผูเอาประกัน

จะตองกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตซึ่งมลีักษณะเปนคําเสนอขอเอาประกันชีวิตตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เพื่อใหบริษัทผูรับประกันสนองรบัและกอใหเกิดเปนสญัญาประกนัชีวิตการ

ซื้อประกันทางโทรศัพทน้ันมีการตกลงทําสญัญาทางโทรศัพทและมกีารกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิต

ภายหลังที่ไดชําระเงินและไดรบักรมธรรมประกันชีวิตแลว ดังน้ัน สัญญาเกิดข้ึนและใหความคุมครอง

ตามสัญญาต้ังแตเมื่อไร ระหวาง ข้ันตอนใด นับต้ังแตผูเอาประกันโทรไปหาเจาหนาที่ หรือตอนที่

เจาหนาที่โทรติดตอกลับมาแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกบัสญัญาประกันภัย นับต้ังแตผูเอาประกัน

ชําระเงิน หรือภายหลังจากชําระเงินแลวมีการใหรายละเอียดตามสัญญาโดยผูเอาประกันตอบตกลง

และมีการออกเลขกรมธรรม หรือนับจากที่ไดรบักรมธรรมประกันชีวิต  

 การโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตน้ันมผีลเปนคําเสนอหรือไมและเปนสวนหน่ึงของ

สัญญาประกันชีวิตหรือไมน้ัน ผูศึกษาเห็นวาเมื่อพจิารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว

คําเสนอจะตองมีขอความชัดเจนแนนอนพอที่จะทําใหสัญญาเกิด ถาผูรับคําเสนอตอบรบัมา 

ตัวอยางเชน คําเสนอซื้อขาย ที่ตองชัดเจนแนนอน คือ ชนิดและประเภทของทรัพยสิน ราคา จํานวนที่

ตองการซื้อขาย ซึ่งคําเสนอชัดเจนแลว เมื่อผูรบัคําเสนอตอบรับกลบัมา สัญญากเ็กิดข้ึนไดทันที หาก

คําเสนอไมชัดเจน อาจมีลกัษณะทางกฎหมายอยางอื่น เปนเพียง คําปรารภ หรือคําเช้ือเชิญหรือคํา

เชิญชวนใหทําคําเสนอ ซึ่งถาผูรบัการแสดงเจตนาตอบรบักลับมาก็จะเปนฝายทําคําเสนอเทาน้ัน เมื่อ

พิจารณาถึง ขอความในโฆษณาเชิญชวนที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ ไม

สนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร”ไมมีลกัษณะเปนคําเสนอแตเปนนิติกรรมฝายเดียวที่ตองมผีูรับ

การแสดงเจตนา เน่ืองจากขอความทีจ่ะเปนคําเสนอน้ัน เพราะคําเสนอจะตองมลีักษณะเปนขอความ

จะตองมีความชัดเจนในขอสาระสําคัญในเรื่องน้ัน ๆ เพียงพอทีจ่ะกอใหเกิดสัญญาไดเมื่อมีคําสนอง

รับคําเสนอมา เจตนาที่แสดงออกมา หากไมมีขอความชัดเจนแนนอน อาจเปนเพียงคําปรารภหรือคํา

เชิญชวนใหทําคําเสนอเทาน้ัน ไมใชคําเสนอ และมีผลทําใหเจตนาที่ผูรับแสดงกลบัมาก็ไมใชคําสนอง 

ไมกอใหเกิดสญัญา การแสดงเจตนาโดยประกาศใหมีการประกวดราคา หรอืคําแจงความใหประมลู 

ไมใชคําเสนอ แตเปนเพียงคําเชิญชวนใหทําคําเสนอเทาน้ัน ดังน้ัน การโฆษณาดังกลาวจึงเปนเพียง

การนําเสนอจุดเดนของสัญญาเพือ่เชิญชวนเทาน้ัน แตยังไมไดแจงเงื่อนไขเกี่ยวกบัการทําสญัญา

ทั้งหมดซึ่งมีผลเปนคําเสนอ คําโฆษณาดังกลาว จึงมผีลเปนเพียงคําเช้ือชวนใหคําทําเสนอเทาน้ันแต



 

113 

ไมใชคําเสนอทีจ่ะกอใหเกิดสัญญาดังน้ันลําพังข้ันตอนทีผู่เอาประกันหรือสนใจจะเอาประกันพบเห็น

โฆษณาประชาสัมพันธแลวโทรติดตอไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยที่เจาหนาที่ของบริษัทประกัน

ยังไมไดแจงรายละเอียดตางๆ  ทั้งในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับกับการทําสญัญา หรือจํานวนเบี้ยประกัน จึงไม

อาจถือไดวาเปนการทําสนอง แตผูศึกษาเห็นวาการทีผู่เอาประกันโทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบั

การเอาประกันน้ันเปนการแสดงเจตนาทําคําเสนอของผูเอาประกัน   เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทประกัน

โทรติดตอกลับมาและแจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิตและผูเอาประกันตอบตกลง

ชําระเงินมีการโอนเงินและมีการตอบตกลงในเงื่อนไขตางๆตามที่ผูรับประกันกําหนดจึงถือวาคําเสนอ

คําสนองตองตรงกันและเกิดเปนสัญญาแมวาจะมกีารสงกรมธรรมมาในภายหลังก็ตามแตความ

คุมครองเกิดข้ึนทันทีนับแตมีการตกลงทําสัญญากันทางโทรศัพทและออกเลขกรมธรรม โดยมิตองรอ

ใหไดรับกรมธรรมแตอยางใด 

 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแกผูสูงอายุในปจจุบันน้ัน ไมตองตรวจสุขภาพหรือไม

ตองตอบคําถามสุขภาพน้ันเปนการเสนอขายผานทางโทรศัพทแตสืบเน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตเปน

สัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมายมิไดบังคับวาสัญญาประกันภัยจะตองทําตามแบบอยางใดอยางหน่ึง หรือ

ตองทําเปนหนังสือเพียงแตวาหากไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็จะไมสามารถฟองรองบังคับคดีไดเทาน้ัน

ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ดังน้ัน สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดข้ึนนับต้ังแตตก

ลงทําสัญญาดวยวาจาแลวจึงจะมีการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับคําขอเอาประกันจัดสงมาพรอมกรมธรรม 

เพราะในมาตรา 867 วรรคสอง กําหนดไวแตเพียงวาใหสงมอบกรมธรรมอันมีเน้ือความตรงตาม

สัญญาน้ัน แกผูเอาประกันภัยฉบับหน่ึง ดังน้ัน ผูศึกษาเห็นวาความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิต

เริ่มตนและมีความผูกพันตามสัญญานับต้ังแตเจาหนาที่ของบริษัทประกันชีวิตติดตอกลับมายังผูเอา

ประกันและมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต ทั้งเงื่อนไขของการใหความคุมครอง 

วงเงินการคุมครอง การชําระเบี้ยประกันและผูเอาประกันตอบตกลงเอาประกันจึงไปชําระเงิน ผูศึกษา

เห็นวาข้ันตอนหลังจากน้ันจนกระทั่งออกเลขกรมธรรมน้ันเปนเพียงข้ันตอนที่ผูรับประกันจัดทํา

เอกสารเปนหนังสือใหตรงตามสัญญาประกันชีวิตที่ไดตกลงกันดวยวาจาเทาน้ันไมไดสงผลกระทบตอ

ความคุมครองตามสัญญาที่ไดเกิดข้ึนแลวตามกฎหมาย จากข้ันตอนการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท

ของประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาผูเอาประกันไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขทีก่าํหนด

ในสัญญาประกันชีวิตนับผูเอาประกันทราบรายละเอียดตางๆในสัญญาและมีการตกลงทําสัญญา

กลาวคือ คําเสนอสนองตองตรงกันจนผูเอาประกันตกลงที่จะชําระเงิน ดังน้ัน สัญญาประกันชีวิตจึง

กอนที่จะมีการชําระเงินเสียอีกทําใหผูเอาประกันมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตและรับเงินคืนเต็ม

จํานวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกันชีวิต ย่ิงเปนการยืนยันใหเห็นวาสัญญา

ประกันชีวิตเกิดข้ึนแลว จึงนํามาซึ่งการใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศอังกฤษแลวน้ัน ในเรื่องของสัญญาและขอความในกรมธรรมประกันภัย น้ัน
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กฎหมายไดใหความคุมครองผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรม ซึ่งมีกฎหมายสําคัญคือ Misrepresent 

Act 1967 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา ถามีการหลอกลวงแสดงขอความเท็จ 

คูสัญญาอีกฝายสามารถบอกลางสัญญาไดรวมทั้งเรียกคาเสียหาย แตอยางไรก็ตามกฎหมายมี

ขอยกเวนที่แสดงความเท็จโดยไมมีเจตนาและไมไดฉอโกง แตคูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมี

เจตนาแถลงเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงได แตการอางน้ันจะตองไมมีความเสียหายจากการปกปดน้ัน 

ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ีจะนํามาใชกับกรณีที่ผูถือกรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการ

หลอกลวงจากลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือกรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสญัญาและเรยีก

คาเสียหายไดดวย1อยางไรก็ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษผูบริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาไดภายใน 7 

วันนับแตวันที่ไดรับสินคา หรือนับจากวันที่ทําสัญญาในกรณีที่เปนสัญญาบริการโดยไมตองเสีย

คาใชจาย และไมจําตองแจงเหตุผลของการคืน แตอยางไรก็ตามสิทธิเลิกสัญญาตองไมเกินกวา 3 

เดือน ซึ่งในเรื่องน้ีผูศึกษาเห็นวากฎหมายของประเทศไทยน้ันมีขอดีกวาเพราะกําหนดระยะเวลาใน

การบอกเลิกสัญญาไวยาวนานกวาถึง 30 วัน จากการศึกษาพบวาประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

ตางก็กําหนดหลักการเกิดสัญญาทางแพงไวไมแตกตางกัน กลาวคือ เมื่อมีคําเสนอและคําสนองตอง

ตรงกัน ดังน้ันในกรณีของการเกิดสัญญาประกันชีวิตจึงไมแตกตางกันมาก แตที่แตกตางกันอยาง

ชัดเจน คือประเทศอังกฤษมีกฎหมายหลากหลายฉบับ ไมวาจะเปน Misrepresent Act 1967 หรือวา  

The Telephone Consumer Protection Act , Insurance Companies Act 1982 , Fair 

Trading Act 1973 ซึ่งมุงใหความคุมครองกอนที่สัญญาจะเกิด และลดความเสียเปรียบระหวาง

คูสัญญาในการเขาทําสัญญา ทําใหสิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญาถูกกําหนดข้ึนอยางเปนธรรม 

 เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการแสดงเจตนาแลว เน่ืองจากหลักการสําคัญของการทําสัญญา

ประกันชีวิตน้ัน จะตองอยูบนพื้นฐานของหลักความสุจริตอยางย่ิง ซึ่งมากกวาหลักความสุจริตในการ

ทําสัญญาทั่วไปอยูแลว เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีของการแสดงเจตนาจากการศึกษาพบวาเจตนาที่แสดง

ภายในใจและเจตนาภายนอกที่แสดงออกมาของบริษัทผูรับประกันน้ันแตกตางกัน  เจตนาภายในใจ

ของผูรับประกันยังคงมุงที่จะพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันในการทําสัญญาแตกลับ

โฆษณาที่เปนการแสดงเจตนาวา “ไมสนใจวาสุขภาพคุณจะเปนเชนไร” จึงเห็นไดวา เจตนาที่ภายใน

ใจกับเจตนาภายนอกที่แสดงออกมาน้ัน และเมื่อพิจารณาถึงประเพณีปฏิบัติแบบเดิมๆของบริษัทผู

รับประกันแลวที่มีการตรวจสุขภาพผูเอาประกันอยางเครงครัดตลอดมา จนกลายเปนขอจํากดัสาํคัญที่

ทําใหผูสูงอายุไมอาจเขาทําสัญญาประกันชีวิตได การกระทําของผูรับประกัน ซึ่งเปนผูกําหนดขอ

                                                        

 1Misrepresent Act 1967 สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2558 จาก  

www.thecomplainingcow.co.uk/how-to-use-the-misreprese.. 
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สัญญาตางๆในสัญญาประกันชีวิตโดยผูรับประกันทราบดีวาตนยังสามารถกลาวอางเอาภาวะสุขภาพ

ของผูรับประกันมาบอกเลิกสัญญาได ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาที่อยูภายในใจของผูรับประกัน การ

โฆษณาชวนใหเช่ือวา ผูรับประกันไมคํานึงถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันในการเขาทําสัญญาและ

การไมตรวจสุขภาพของผูเอาประกันซึ่งแตกตางจากแนวทางประเพณีการคาที่ผูรับประกันเคยปฏิบัติ

มายาวนาน ซึ่งเปนเจตนาที่แสดงออกมาภายนอกของผูรับประกัน จึงแตกตางและขัดแยงกันเอง 

แสดงใหเห็นเจตนาอันไมสุจริตของผูรับประกัน ประกอบกับการที่มี คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

2792/2547 วินิจฉัยไววา “การเปดเผยขอความจริงเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจง

ขอเท็จจริงใหแกผูรับประกันภัยทราบตามที่ตองการและกําหนดไว การใหแพทยตรวจผูเอาประกัน

หรือไมน้ันเปนดุลพินิจของ ผูรับประกัน เมื่อผูเอาประกันปกปดความจริง แถลงขอความอันเปนเท็จ

เสียแลว จึงไมอาจอางไดวาการที่ไมไดตรวจรางกายโดยแพทยถือวาผูรับประกันประมาทและไมทําให

สัญญาประกันชีวิตโมฆียะ”จากแนวคําวินิจฉัยขอศาลฎีกาในเรื่องน้ี การแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะ

สุขภาพจึงกลายเปนหนาที่ของผูเอาประกันไปโดยปริยาย ไมวาผูรับประกันจะสอบถามเรื่องน้ีหรือไม  

 ผูศึกษาเห็นวาตามแนวคําพิพากษาดังกลาวเมื่อป พ.ศ. 2547 น้ันยังเปนกรณีพิพาทที่เกิด

จากการทําสัญญาประกันชีวิตตามปกติ ตามแนวทางประเพณีการคาที่เคยปฏิบัติมาระหวางผูเอา

ประกันและผูรับประกันที่มีข้ันตอนของการกรอกคําขอเอาประกันชีวิตโดยผูเอาประกันและมาสถานะ

ทางกฎหมายเปน “คําเสนอ” และไมมีการยกเวนในเรื่องของการตรวจสุขภาพซึ่งผูเอาประกันทราบดี

วามีผลตอสัญญาจึงเขาทําสัญญาประกันชีวิต แตการทําประกันชีวิตทางโทรศัพทในปจจุบันมีการ

โฆษณายกเวนการตรวจสุขภาพ การตอบคําถามสุขภาพ ในลักษณะที่ไมสนใจวาสุขภาพของผูเอา

ประกันจะเปนเชนไร และเปนการเกิดสัญญาประกันชีวิตที่ทําทางโทรศัพทซึ่งสัญญาประกันชีวิต

เกิดข้ึนทันที จึงมากรอกใบคําขอเอาประกันในภายหลังจากที่สัญญาเกิดข้ึนแลวจึงไมมีผลเปน “คํา

เสนอ”แตอยางใด และไมไดมีการกําหนดใหตรวจสุขภาพแตอยางใด ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาล

ฎีกากับกรณีที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน ผูศึกษาเห็นวาแมจะถือวาหนาที่ในการแจงภาวะสุขภาพเปน

หนาที่ของผูเอาประกันก็ตาม แตสําหรับกรณีที่ทําการศึกษาน้ียอมผูรับประกันยอมเขาใจผิดไดจาก

การโฆษณาของผูรับประกัน และเขาทําประกันชีวิตโดยมีเจตนาสุจริตวา ตนไมตองแจงรายละเอียด

เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตน เพราะในการเขาทําสัญญาผูรับประกันก็ไมไดสอบถามแตอยางใด ย่ิงเมือ่

พิจารณาตามหลักการสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตแลวจะตองอาศัยความสุจริตอยางย่ิงซึ่ง

มากกวาการทําสัญญาทั่วไป ตามทฤษฎีของความไวเน้ือเช่ือใจ ซึ่งพิจารณาเนนความสุจริตหรือไมของ

ผูรับการแสดงเจตนาเปนสําคัญ กลาวคือ ถาผูรับการแสดงเจตนาไมอยูในฐานะที่จะตระหนักถึงความ

แตกตางระหวางเจตนาภายในและเจตนาที่แสดงออก และยังใหความไวเน้ือเช่ือใจในการแสดงเจตนา

น้ันดวย ก็ตองถือวาการแสดงเจตนาน้ันสําคัญกวา เพราะการดําเนินชีวิตในสังคมน้ันเราไมอาจที่จะไป

คนหาเจตนาที่แทจริงภายในของบุคคลอื่น เพราะเปนสิ่งที่เราไมอาจเขาถึง ยอมรับรูเพียงเจตนาที่
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แสดงออกมาเทาน้ัน จากการกระทําของผูรับประกันที่ไมสุจริตทําใหผูเอาประกันเช่ือไดวา ผูรับ

ประกันไมสนใจสุขภาพของตนจริง จึงเขาทําสัญญาโดยสุจริต ตามหลักของทฤษฎีความไวเน้ือเช่ือใจ

แลวยอมตองถือวาการแสดงเจตนาโดยไมสุจริตของผูเอาประกันในการทําสัญญาใหเปนโทษตอผู

รับประกันที่เขาทําสัญญาโดยสุจริตไมได 

 เมื่อพจิารณาถึงกฎหมายที่ใหความคุมครองการซื้อสนิคาหรอืบริการผานโทรศัพทของ

ประเทศอังกฤษช่ือวา  The Telephone Consumer Protection Act โดยกฎหมายฉบับน้ีมีใจความ

สําคัญตรงกับ Directive on the Protection of Consumers in Respect of Distance 

Contracts (Distance Selling Directive 97/7/EC) กฎหมายน้ีมุงใชบังคับการวิธีการติดตอสื่อสาร

ทุกชนิดที่ผูซื้อและผูขายตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน โดยไมมีการพบกันทางกายภาพในกลุมประเทศ

สหภาพยุโรป กฎหมายน้ีใชควบคุมกิจการคาที่มกีารติดตอกบัผูบริโภคที่อยูหางโดยระยะทางทําใหเกิด

สัญญาโดยที่ไมไดมีการพบกันทางกายภาพ มีการใชสื่อตางๆ คือ สิง่ตีพิมพ ทั้งที่มหีรือไมมีที่อยู 

จดหมาย แผนพิมพโฆษณาที่มีใบสั่งซือ้สินคา แคทตาล็อก โทรศัพทที่มผีูรบัสายและโทรศัพทที่ตอบ

โดยเครื่องรบัฝากขอความ โทรทัศนที่มกีารเสนอขายสินคา อีเมล เปนตน ซึง่ในเรือ่งของความ

คุมครองของสญัญาน้ันใหมีผลบงัคับเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย แต ผูบริโภคมสีิทธิรบัคืน

คาสินคาหรือบรกิารคืน ในกรณีที่สญัญาซื้อขายที่อยูหางโดยระยะทางมีการหลอกลวง ฉอฉล จนทําให

มีการชําระราคาดวยบัตรเครดิต ซึง่ในเรื่องน้ีผูศึกษาเห็นวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเอาประกัน ซึง่

คดีสญัญาทีเ่กิดข้ึนโดยคูสญัญาที่อยูหางกันโดยระยะทางใหภาระพิสจูนตกแกผูขายเกี่ยวกบัการ

เปดเผยขอมลูตอผูบริโภค และใหรฐัมีมาตรการบังคับใหผูขายหยุดการประกอบกจิการหากผูขายฝา

ฝนกฎหมายน้ี และใหผูบริโภคเขาถึงความยุติธรรมโดยงายโดยใชระบบการประนีประนอมยอมความ

และอนุญาโตตุลาการ ทําใหผูเอาประกันเขาถึงความยุติธรรมไดงายข้ึน  

 การใหความคุมครองที่สําคัญของประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการทําสัญญาที่ไมมีหลักฐาน

เปนหนังสือ หรือ ธุรกรรมที่ไรกระดาษ คือ Model Law on Electronic Commerce จะเห็นไดวา 

Article 15 น้ี ไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาสัญญาจะเกิดข้ึนเมื่อไร ที่ไหน บัญญัติแตเพียงเวลา และ

สถานที่รับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน แตเมื่อพิจารณาวาสัญญายอมเกิดเมื่อคําเสนอคําสนอง

ถูกตองตรงกัน ดังน้ัน สัญญาจึงเกิดเมื่อเวลาคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ คือเขาไปสูระบบขอมูล

ของผูรับและสถานที่เกิดของสัญญาก็คือที่ซึ่งเปนสถานที่ประกอบธุรกิจของผูรับคําสนองน่ันเอง ดังน้ัน

ผูศึกษาเห็นวาโดยกฎหมายฉบับน้ีผูรับประกันมีหนาที่ใหความคุมครองผูเอาประกันทันทีแมไมมี

หลักฐานเปนหนังสือและถือวาการทําสัญญาทางโทรศัพทน้ันเปนการบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยไมตองคํานึงถึงเรื่องการลงลายมือช่ือแตอยางใด และสามารถอางอิงขอมูลที่บันทึกไวน้ันในรูปของ

พยานวัตถุไดเลยโดยไมตองจัดทําเปนเอกสาร จะเห็นไดวาอิเล็กทรอนิกสเขามาทวีบทบาทสูงมากตอ

การพาณิชยโดยเฉพาะอยางย่ิงในการคาระหวางประเทศซึ่งกฎหมายไทยปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
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โดยตรงมารองรับสถานภาพของการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากกฎหมายไทยในปจจุบันเปน

กฎหมายที่รางข้ึนในยุคของระบบกระดาษ จึงไมมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีซึ่งปรับเปลี่ยนไปเปน

ระบบไรกระดาษ แลว การแกไขปรับปรุงกฎหมายพาณิชยของไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่

ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

4.3 ปญหาการแสดงเจตนาและความสมบูรณของสัญญา 

 

 สัญญาประกันชีวิตน้ันเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหน่ึงที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางเปน

เจาหน้ีลูกหน้ีตอบแทนกันโดยผูรับประกันยอมรับเอาเงินคาเบี้ยประกันเปนการตอบแทน เพื่อเปน

คุมครองชีวิตบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ โดยสัญญาวาจะจายเงินเมื่อบุคคลน้ันถึงแกความตายหรือ

ยังมีชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ไดตกลงกันไว ลักษณะของสัญญาประกันชีวิตจึงเปนสัญญา

เสี่ยงโชค ซึ่งการชําระหน้ีตามสัญญาน้ันจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตเกิดข้ึน

ซึ่งก็คือความทรงชีพหรือความมรณะของผูเอาประกันน้ันเอง ดังน้ันเงื่อนไขหรือจํานวนเบี้ยประกันจึง

ข้ึนอยูกับโอกาสที่จะทรงชีพหรือมรณะของบุคคลที่ระบุในสัญญาเปนสําคัญ ซึ่งขอเท็จจริงที่แสดงให

เห็นถึงโอกาสในการทรงชีพหรือมรณะของบุคคล ไดแก อายุของบุคคลผูถูกเอาประกันรวมทั้ง

ขอเท็จจริงในเรื่องอาการเจ็บปวยและประวัติการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะหากบุคคลเมื่อมี

อายุมากข้ึนความชราภาพยอมทําใหความแข็งแรงของรางกายลดนอยลงและมีการอาการปวยเจ็บได

มากข้ึนตามอายุ ประกอบกับหากบุคคลมีประวัติปวยเปนโรครายแรง เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

หรือโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคในลําคอ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตวายรายแรง 

โรคตอมไทรอยดเปนพิษ โรคลมชัก โรคถุงลมโปงพอง โรคดีซาน หรือโรคเอดส กลุมโรคเหลาน้ีลวน

แลวเพิ่มโอกาสใหบุคคลถึงแกความตายและมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไววาโรคเหลาน้ีถือวาเปน

ขอความจริงอันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต  ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทประกันชีวิตมักปฎิเสธ

ไมรับประกันหรือมักจะเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงมาก ซึ่งการเปดเผยขอเท็จจริงเหลาน้ีมีคํา

พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไววาเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงใหแกผูรับประกันทราบ

วาตนปวยเปนโรคอะไร การจะอางวาผูรับประกันประมาทเพราะไมไดใหแพทยตรวจรางกายผูเอา

ประกันกอนน้ันไมได2เน่ืองจากการเจ็บปวยดังกลาวอาจทําใหผูรับประกันบอกปดไมรับประกันหรือ

เรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงข้ึน หากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหผูรับประกันสัญญาประกันชีวิต

เปนโมฆียะได ดังน้ันภาวะเกี่ยวกับสุขภาพของผูถูกเอาประกันถือเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของการทําสัญญาประกันชีวิตเพราะความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลดังกลาวเปนเงื่อนไขของ

                                                        

 2 คําพิพากษาฎีกาที่ 2397/2536, 2792/2546 
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ประเมินเบี้ยประกันการตัดสินใจรับประกันตลอดจนการชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน

ชีวิต   

 ผูศึกษาเห็นวาการโฆษณาดวยถอยคําที่วา “ไมตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม

สุขภาพ” น้ันจึงอาจทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดในสาระสําคัญของสัญญาวาผูรับประกันไมถือเอาภาวะ

สุขภาพเปนเรื่องสําคัญ  แตหากจะถือวาการเขาทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาวน้ัน ผูศึกษาเห็นวาจะ

เปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 156 น้ัน ก็ไมนาจะถูกตอง เน่ืองจากสาระสําคัญของนิติกรรมตามมาตราน้ี ไดแก ความสําคัญ

ผิดในลักษณะของนิติกรรม ตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดในทรัพยสินซึ่ง

เปนวัตถุแหงนิติกรรม ประกอบกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4196/2531 วินิจฉัยไววา “สัญญาประกัน

ชีวิตเกิดข้ึนในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2528 ดังน้ันการที่จําเลยสนองรับคําเสนอขอประกันภัยจึงเกิดจาก

การสําคัญผิดวา พ.ผูขอเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู ซึ่งสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตยอมอาศัย

ความทรงชีพหรือความมรณะของ พ. จึงเปนความสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรมยอมเปนโมฆะ

ตาม 119 (เดิม)” 

 คําพิพากษาฉบับน้ีวินิจฉัยไวอยางชัดเจนวา สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตคือความ

ทรงชีพหรือความมรณะ ดังน้ัน เมื่อลักษณะของนิติกรรมที่ทําข้ึนยังคงเปนสัญญาประกันชีวิตตาม

เจตนาของคูสัญญา ตัวบุคคลในสัญญาก็ถูกตองและยังมีชีวิตอยู หากขณะทําสัญญาประกันชีวิตซึ่ง

บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ัน ยังมีชีวิตอยูสัญญาประกันชีวิตกย็อม

สมบูรณ ดังน้ัน การเขาทําสัญญาของผูเอาประกันเน่ืองจากการโฆษณาชวนเช่ือดังกลาวเปนการเขาใจ

คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงในเรื่องหนาที่ของการแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญของ

สัญญาประกันชีวิตเทาน้ัน ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกันชีวิตจึงไมเปนโมฆะดวยเหตุน้ี 

 สวนการจะถือวาเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน

เปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 157 ซึ่งการสําคัญผิดตามมาตราน้ีตองเปน

ในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวอันเปน

โมฆียะคงจะมิไดกระทําข้ึน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยแลว จะเห็นไดวาการสําคัญผิดเขาทําสัญญาประกันชีวิตอันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะน้ัน 

จะตองเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน ซึ่งการเอาประกันชีวิต

น้ันไมไดมีวัตถุแหงหน้ีเปนทรัพยสิน แตเปนสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก กอใหเกิดสิทธิ

เรียกรองใหชําระเงินเมื่อมีเหตุการณอันหน่ึงเกิดข้ึนในอนาคต ดวยเหตุน้ีเองผูศึกษาเห็นวาการสําคัญ

ผิดในเรื่องของภาวะสุขภาพเน่ืองจากการโฆษณาดังกลาวจึงไมใชการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล

หรือทรัพยสินซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา อันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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 อีกประการหน่ึงที่ตองพิจารณาคือ การเขานิติกรรมของผูเอาประกันน้ัน จะถือวาเปน

การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 159 หรือไมน้ัน ผู

ศึกษาเห็นวา คําวา “กลฉอฉล” (fraud) หมายถึง การทําใหเขาใจผิด หรือการใชอุบายหลอกลวงดวย

การแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือการจงใจปดบังซอนเรนขอความจริง เพื่อใหผูอื่นหลงผิดแสดง

เจตนาทํา นิติกรรมกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะไดน้ัน จะตองถึงขนาดวาถามิไดมีกลฉอฉล เชนน้ันจะไมมี

การทํานิติกรรมข้ึนเลย  

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 161 ในเรื่องกลฉอฉลเพื่อเหตุซึ่งกําหนดวา หากกลฉอ

ฉลเปนเพียงเหตุจูงใจใหคูกรณีอีกฝายหน่ึงยอมรับขอกําหนดอันหนักย่ิงกวาที่คูกรณีจะยอมรับไดปกติ

คูกรณีฝายน้ันจะบอกลางการน้ันหาไดไม แตชอบที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอนั

เกิดจาการฉอฉลน้ันได ในเรื่องน้ีจึงตองพิจารณาวาฝายผูรับประกันมีพฤติการณ ทํา “กลฉอฉล” 

เกิดข้ึนแลวหรือไม  เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4045/2534 วินิจฉัยวา “จําเลย

อวดอางวารถยนตเปนรุนใหม ทั้งที่จริงแลวเปนรุนเกา โจทกหลงเช่ือคําอวดอางของจําเลย การซื้อ

รถยนตเกิดจากกลฉอฉลที่ทําใหโจทกสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยที่ซื้อขายกันแตรถยนตยังคงเปน

ย่ีหอที่โจทกตองการกับที่โจทกตองการซื้อ กลฉอฉลของจําเลยมิไดถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉล

เชนน้ัน โจทกจะไมซื้อรถจากจําเลย โจทกเพียงแตยอมรับขอกําหนดอันหนักข้ึนเทาน้ัน จึงมีสิทธิเรียก

คาสินไหมทดแทนจากจําเลยได”  

 เมื่อพิจารณาเทียบเคียงขอเท็จจริงในเรื่องน้ีเทียบเคียงกับคําพิพากษาขางตนจะเห็นได

วา ผูเอาประกันก็มีความประสงคที่จะเขาทําสัญญาประกันชีวิตตามโฆษณาชวนเช่ือของผูรับประกัน

อยูแลว และเมื่อเขาทําสัญญาผูรับประกันก็มิไดกําหนดเงื่อนไขใหตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบ

คําถามเกี่ยวกับสุขภาพจริงตามที่กลาวในโฆษณาเชิญชวนจริงๆ เพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการให

ความคุมครองเอาไววาบุคคลผูซึ่งการใชเงินตามสัญญาจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ 

จะตองมีชีวิตอยูจนครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว จึงจะมีการจายคาสินไหมทดแทน ซึ่งทางผู

รับประกันไมไดแจงเงื่อนไขดังกลาวใหผูรับประกันทราบ  แตผลิตภัณฑการคุมครองผูเอาประกันชีวิต 

ที่มีการซื้อขายกันตามสัญญาก็ยังเปนอยางเดียวกันกับที่ผูเอาประกันตองการซื้ออยูแลว จึงไมใชกรณีท่ี

มีการทํากลฉอฉลหรือหลอกลวงเพื่อใหผูเอาประกันสําคัญผิดและเขาทําสัญญาและก็ไมมีความชัดเจน

วาหากผูเอาประกันทราบเงื่อนไขดังกลาวจะเขาทําสัญญาดวยหรือไม และหากเปนกรณีที่ผูเอาประกนั

ทราบถึงการเจ็บปวยของผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความ

มรณะของบุคคลดังกลาวในกรณีเชนน้ีจะถือวาเปนการทํากลฉอฉลตอผูรับประกันหรือไม ผูเอา

ประกันจะมีความสุจริตเพียงไรซึ่งกรณีน้ีผูศึกษาเห็นวาอาจเปนเรื่องที่ผูเอาประกันเขาใจผิดไปตามการ

โฆษณาชวนเช่ือของผูรับประกัน ประกอบกับผูรับประกันก็มิไดมีการสอบถามในเรื่องราวดังกลาว การ

จะถือวาผูเอาประกันทํากลฉอฉลหรือไมสุจริตน้ันคงไมเปนธรรมนัก 
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 ในเรื่องของการหลอกลวงในการโฆษณาขายสินคาหรือการบริการของตนน้ัน มีนัก

กฎหมายช่ือวา Dolus Bonus ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ีไววา เปนเรื่องการหลอกลวงในการโฆษณา

ขายสินคาหรือการใหบริการของตน ซึ่งมีลักษณะเปนการกลาวเกินเลยความจริงไปบางเกี่ยวกับ

คุณภาพของสินคาหรือบริการ และเพราะเหตุที่กลาวเกินเลยน้ีเองที่ดูเหมือนการหลอกลวง แตการ

หลอกลวงเชนน้ียังเปดโอกาสใหทุกคนสามารถพิจารณาคําโฆษณาน้ันวาจะเช่ือหรือไม กลาวคือ เปน

การหลอกลวงที่ยังยอมรับไดสําหรับจารีตประเพณีทางการคาซึ่งตองพิจารณาตามหลักสุจริตดวย การ

หลอกลวงประเภทน้ีจึงไมมีความสําคัญหรือไมมีผลสําหรับความสมบูรณของนิติกรรม 

 ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาวแตเมื่อพิจารณาพฤติการณของกรณีน้ีแลวจะ

เห็นวา ในเรื่องความสุจริตของผูเอาประกันแลว ในจารีตประเพณีทางการคาที่ผานมาผูรับประกัน

จะตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพ อยูแลว อีกทั้งยังใหการคุมครองทันทีที่ไดรับชําระ

เบี้ยประกันกอนที่จะมีการออกกรมธรรมเสียอีก ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงความสุจริตหรือจากประเพณี

ปฏิบัติที่ผานมาของผูรับประกันจึงผิดแปลกแตกตางไปจากเดิมอยางชัดเจน ไมใชแตเพียงการกลาว

เกินเลยไปจากความจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา แตเปนการปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคา และ

ไมใชกรณีที่เปดโอกาส ใหผูซื้อพิจารณาคําโฆษณาน้ันวาควรเช่ือหรือไม เพราะผูรับประกันไดยืนยัน

ขอเท็จจริงในขณะทําสัญญาวารับประกันแมวามีอาการเจ็บปวยในขณะทําสัญญาเพียงแตไมแจงแกผู

เอาประกันวาไมไดรับความคุมครองทันทีแตตองมีชีวิตอยูตามระยะเวลาที่กําหนดจึงไดรับความ

คุมครองตามสัญญา ผูศึกษาเห็นวาจึงเปนเรื่องที่ผูรับประกันไมสุจริต จึงนาจะมีผลกระทบตอความ

สมบูรณของสัญญาในเรื่องของกลฉอฉล 

 ผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมของผูรับประกันน้ันเปนการทํากลฉอฉลโดยการน่ิงตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 162 เกี่ยวกับการทํานิติกรรมสองฝาย การที่คูกรณีฝายหน่ึงจงใจน่ิง

เสีย ไมแจงขอความจริง หรือคุณสมบัติอันคูกรณีอีกฝายหน่ึงไมรู การน้ันเปนกลฉอฉลหากพิสูจนไดวา

ถามิไดน่ิงเสียเชนน้ัน นิติกรรมน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน ผูศึกษาเห็นวาในกรณีน้ีผูรับประกันมีหนาที่

จะตองแจงเงื่อนไขความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิตแกผูเอาประกันอยางครบถวน และขอเทจ็จรงิ

เกี่ยวกับการใหความคุมครองตามสัญญาน้ันเปนเรื่องสําคัญ การน่ิงของผูรับประกันไมแจงขอความ

ดังกลาวสงผลใหผูเอาประกันยังไมไดรับความคุมครองจากการเสียชีวิตเน่ืองจากโรครายช่ัวระยะเวลา

หน่ึง แตในเรื่องของความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้ันโดยมากแลวมักจะไดรับการคุมครอง

ทันที  ซึ่งแตกตางไปจากจารีตประเพณีทางการคาที่ผานมาของผูรับประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณ

ที่ผูรับประกันการน่ิงไมแจงขอความจริงหรือคุณสมบัติดังกลาวเกิดจากความไมสุจริตของผูรับประกัน

ใหผูเอาประกันทราบทําใหผูเอาประกันเขาใจผิดวาตนจะไดรับความคุมครองในทันทีที่เขาทําสัญญา

ตามบทบัญญัติในมาตรา 162 น้ีเอง ถือวาผูรับประกันทํากลฉอฉล แตการจะถือวาสัญญาประกันเสีย

ไป ก็ตอเมื่อผูรับประกันพิสูจนไดวา “ถามิไดน่ิงเสียเชนน้ัน นิติกรรรมน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน” ซึ่งใน
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เรื่องน้ีก็เปนสิ่งที่ข้ึนอยูกับเจตนาของผูเอาประกันเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไป และไมสามารถกําหนดลง

ไปไดวาหากผูเอาประกันทราบถึงเงื่อนไขดังกลาวจะถึงขนาดวาไมเขาทําสัญญาประกันชีวิต ดังน้ันผู

ศึกษาเห็นวาการจะถือวาผูรับประกันทํากลฉอฉลจนถึงขนาดหรือไมน้ันจึงตองพิจารณาเปนรายกรณี

ไป ซึ่งเปนเรื่องที่พิสูจนไดยากมาก ดังน้ันการที่ผูรับประกันจะไดรับความคุมครองตามมาตราน้ีจึงตอง

รับภาระในการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนาซึ่งเปนเรื่องภายในจิตใจและนําสืบไดยาก  

ผูศึกษาวาการโฆษณาในลักษณะ ดังกลาว ทําใหผูเอาประกันเสียเปรียบผูรับประกันมาก 

เพราะบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูไมเอื้ออํานวยใหผูเอาประกันมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย 

ไดเลยแตในสวนของผูรับประกันที่จะใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรมสัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุของผู

รับประกัน โดยอาศัยเหตุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในมาตรา 865 ที่วา “รูอยูแลวละเวน

เสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือใหบอกปดไม

ยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความน้ันเท็จไซร” ผู ศึกษาเห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผู

รับประกันกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค เน่ืองจากพฤติการณตางๆที่ผู

รับประกันแสดงออกน้ันแตกตางไปจากแนวปฏิบัติเดิมๆที่เคยเปนมาและไมไดเปดโอกาสใหผูเอา

ประกันไดแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตน เน่ืองจากการยกเวนไมตรวจสุขภาพหรือไม

ตองตอบคําถามสุขภาพดังกลาว รวมทั้งการโฆษณาช้ีชวน หรือข้ันตอนการเอาประกันชีวิตซึ่งขณะทํา

สัญญาประกันชีวิต หรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏขอความสอบถามเกี่ยวกับภาวะทาง

สุขภาพใดๆ จํานวนเบี้ยประกันที่ไมไดเพิ่มข้ึนตามอายุของผูเอาประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณ

ตางๆของผูรับประกันน้ันจะถือวาผูเอาประกันรูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจ

ผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความ

น้ันเท็จไมได และขอความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผูเอาประกันน้ันผูรับประกันควรจะทราบไดหากได

ใชความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน จึงตองถือวาสัญญาประกันชีวิตน้ันเปนอัน

สมบูรณตามมาตรา 866 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

4.4 ปญหาเก่ียวกับการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท 

 

 สัญญาประกันชีวิตน้ันเดิมทีมักเปนการเสนอขายตัวแทนที่ไดรับใบอนุญาตจากบริษัท

ประกันชีวิต โดยตัวแทนบริษัทชีวิตซึ่งไดรับการอบรมจากบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกรมธรรมประกันชีวิต ผูเอาประกันจึงมีโอกาสที่จะสอบถามขอมูลตางๆจากตัวแทนของบริษัทได

โดยตรงและตรวจสอบเอกสารขอสัญญาตางๆไดอยางชัดเจน และสามารถตรวจสอบความถูกตอง

แทจริงและความนาเช่ือถือของตัวแทนบริษัทประกันได สัญญาประกันชีวิตน้ันก็อยูภายใตเสรีภาพใน

การทําสัญญา กลาวคือ คูสัญญาจะตกลงกันอยางไรในเงื่อนไขของสัญญาก็ได ตราบเทาที่ไมขัดตอ
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ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หน้ีอันเกิดจากสิทธิเรียกรองในสัญญาประกันชีวิต

น้ัน จึงเกิดข้ึนโดยอํานาจของการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลน้ันมิใชเกิดโดยอํานาจภายนอกอื่นใด 

(อํานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับโดยอํานาจแหงกฎมาย แตเกิดข้ึนโดยอํานาจแหงความ

สมัครใจที่คูสัญญายินยอมผูกพันกัน กฎหมายเปนแตเพียงผูกําหนดบทลงโทษในเมื่อมีการไมปฏิบัติ

ตามหน้ีน้ันเทาน้ัน สัญญาที่ทําข้ึนน้ันตองไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย

สัญญาที่ทําข้ึนน้ันยอมผูกพันคูสัญญาที่จะปฏิบัติตามโดยสุจริต ดวยความซื่อสัตยและไววางใจตอกัน 

แมคูสัญญาจะมิไดตกลงกันไวในสัญญาก็ตาม ดังน้ัน เจตนาจึงถือเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการที่คูสัญญา

จะตองปฏิบัติตอกัน จากหลักเกณฑเรื่องสัญญาตองเปนสัญญาน้ี ทุกคนจึงมีอิสระและเสรีภาพในการ

ที่จะเขาทําสัญญาเพื่อผูกพันตนเองหรือไม และเมื่อสัญญาเกิดข้ึนแลวจากที่คูสัญญาตัดสินใจดวย

ตนเองโดยอิสระ หน้ีที่เกิดข้ึนจากความสมัครใจของคูสัญญาจึงเปนหน้ีที่ยุติธรรมสําหรับคูสัญญา 

คูสัญญาจึงมีหนาที่ในการที่จะปฏิบัติการชําระหน้ีตอกันอยางเครงครัด  เดิมทีน้ันการซื้อประกันชีวิต

มักจะกระทําผานตัวแทนของบริษัทประกันชีวิต  โดยมีการกรอกคําขอเอาประกันชีวิตซึ่งเปนคําเสนอ 

กอนที่จะมีการออกกรมธรรมประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิต เมื่อมีการรับเงินคาเบี้ยประกนัตัวแทน

ก็จะตองทําหนาที่ในการออกใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวใหดวยทําใหผูเอาประกันมีหลักฐานในการ

เรียกรองใหบริษัทประกันชีวิตตองรับผิดตามสัญญา 

 ในปจจุบันการขยายตัวของการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งเปนชองทางที่สะดวก

ในการนําเสนอขาย ประหยัดเวลาและลดตนทุนและลดจํานวนการปนประโยชนทางการคาใหตัวแทน

ประกันชีวิต ซึ่งทําใหกําไรของบริษัทประกันชีวิตตองลดนอยลงและสะดวกในการทําการคามากข้ึน 

แตสําหรับผูบริโภคแลวกลับไดรับความเดือดรอนรําคาญ เพราะตองรับโทรศัพทการเสนอขายประกัน

ดังกลาวจากพนักงานขายของบริษัทตางๆดวยเหตุน้ีเองภาครัฐ โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงไดออกกฎหมายอนุบัญญัติข้ึนเพื่อการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท 

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(5) และมาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศ

ฉบับน้ีเองไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผาน

ทางโทรศัพท ซึ่งในบางขอของประกาศน้ันยังมีความไมชัดเจน รวมทั้งอาจขัดตอพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 เมื่อพิจารณาถึงขอความในประกาศขอ 9.1 ที่วา “เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง 

ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองแจง ช่ือตัว ช่ีอสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ช่ือบริษัท

ประกันที่กําลังเสนอขาย หลังจากน้ันตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใน

การน้ีใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกัน” ซึ่งประกาศขอ 9.1 
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ดังกลาวน้ันขัดกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา 

“ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทํา

สัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการ

รับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท” 

 ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดใหตองแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนบุคคลใหเขาทํา

สัญญาประกันชีวิตเพื่อแสดงความมีตัวตนและความสัมพันธในฐานะตัวแทนบริษัทประกันชีวิต แต

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 กําหนดแคเพียงวาใหตัวแทนมี

หนาที่ในการแจงช่ือตัว ช่ือสกุลของตนเลขที่ใบอนุญาต ช่ือบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขายแก

ลูกคา ดังน้ันประกาศฉบับดังกลาวจึงขัดแยงกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 และในทาง

ปฏิบัติแลวเวลาที่ตัวแทนประกันชีวิตโทรศัพทไปหาลูกคาน้ัน เปนการพนวิสัยที่จะสามารถแสดง

ใบอนุญาตได จึงทําไดเพียงการแจงช่ือตัว ช่ือสกุลและหมายเลขตัวแทนเทาน้ัน ดังน้ันผูบริโภคจะ

ทราบไดอยางไรวาสิ่งที่ไดรับแจงน้ันถูกตองตามจริงมิใชการแอบอางช่ือผูอื่น และเปนตัวแทนของ

บริษัทหรือไมก็ไมสามารถตรวจสอบไดเน่ืองจากไมมีหลักฐานยืนยัน 

นอกจากน้ันปญหาเกี่ยวกับตัวแทนไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวตัวแทนไดน้ันยังทําให

ไมทราบถึงความมีอยูจริงหรืออํานาจของตัวแทนดังกลาว อีกทั้งยังทําใหผูเอาประกันไมสามารถทราบ

ไดวาตัวแทนดังกลาวไดรับมอบอํานาจมามากนอยเพียงไรมีอํานาจเขาทําสัญญาแทนผูรับประกัน

หรือไม แมวาโดยหลักทั่วไปเปนหนาที่ของผูเอาประกันจะมีหนาที่จะตองสอบสวนตามสมควรเพื่อจะ

ทราบวาผูที่อางตนเปนตัวแทนของผูรับประกันมีอํานาจอันไดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด มีความ

นาเช่ือถือมากนอยเพียงใด จะเช่ือถือเพียงแตคําบอกเลาของผูที่อางตัววาเปนตัวแทนไมได    แตก็ควร

จะถือวาเมื่อเปนตัวแทนแลวยอมมีอํานาจตามปกติธรรมดาในการปฏิบัติกิจการหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจตามที่ตัวแทนน้ันแสดงออกโดยความรูเห็นของตัวการดวย แมวาจะมี

ขอจํากัดอํานาจเอาไว ถาตัวการรูยังปลอยใหมีการกระทํานอกอํานาจเสมอๆ ไมทักทวงแกไขเสีย ก็

เทากับตัวการรับรูการกระทําน้ันดวยเหมือนกัน 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว มีการออกกฎหมายมา

ควบคุมบรรดาการดําเนินการตางๆของตัวแทนประกันชีวิตอยางผูเอาประกันสามารถตรวจสอบช่ือ

ของตัวแทนของบริษัทประกันผานระบบเว็บไซด ผานอินเตอรเน็ตได กอนที่จะเขาทําสัญญาทําใหลด

โอกาสที่จะผูเอาประกันจะถูกหลอกลวง 

นอกจากน้ันจากการศึกษาพบวาการซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทน้ัน

ภายหลังจากที่มีการตกลงพูดคุยรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลของผูเอาประกันหรือผูซึ่งการใช

เงินจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลน้ัน จํานวนเบี้ยประกัน รวมทั้งเงื่อนไขการให
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ความคุมครองตางๆเสร็จสิ้นและตกลงทําสัญญาประกันชีวิตผานทางโทรศัพทแลว ผูเอาประกนัจะตอง

แสดงความจํานงในการชําระเบี้ยประกันงวดแรก โดยอาจกําหนดเปนการชําระผาน การหักบัญชีบัตร

เอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตของธนาคารตางๆหลังจากน้ัน ทางบริษัทผูรับประกันจึงใหผูเอาประกันตอบ

คําถามตามคําขอเอาประกันชีวิต ซึ่งรายละเอียดตางๆในการสนทนาจะถูกบันทึกเสียงไวโดยผู

รับประกัน จากน้ันจึงมีการจัดสงกรมธรรม ใบคําขอเอาประกันชีวิตรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน มาใหแก

ผูรับประกัน ซึ่งก็จะใชระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห  

 จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาดังกลาวน้ัน ผูเอาประกันยอมขาดหลักฐานที่จะยืนยันวา

สัญญาประกันชีวิตไดเกิดข้ึนแลว ซึ่งในทางปฏิบัติแลวหลักฐานที่จะใชยันผูรับประกันภัยนอกจาก

กรมธรรมประกันภัยแลว  ใบรับเบี้ยประกันช่ัวคราวหรือใบรับเงินช่ัวคราวก็เปนหลักฐานที่สําคัญ

เชนกันเพราะหลักฐานดังกลาวจะออกมาในขณะที่มีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกกอนที่จะมีการออก

ใบเสร็จรับเงินซึ่งตองออกโดยบริษัทเทาน้ัน ซึ่งในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 61 

กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งที่มี

การรับเงินในนามบริษัท นอกจากน้ันยังมีประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่องกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสาร แสดงการรับ

เงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ขอ 3 กําหนดรายละเอียดตางๆของใบรับเงินช่ัวคราวไว   

 ผูศึกษาเห็นวาการซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทดังกลาว โดยการจัดสง

ใบเสร็จรับเงินมาในภายหลังจากที่มีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกแลว และที่ไมมีการออกใบรับเงิน

ช่ัวคราวในทันที ทําใหผูเอาประกันเสียเปรียบเพราะมีเพียงสลิปบัตรเอทีเอ็ม หรือใบแจงหน้ีบัตร

เครดิตเทาน้ัน ซึ่งก็ไมไดระบุวาชําระเงินคาอะไรใหแกใครและไมมีสภาพเปนใบเสร็จรับเงินหรือ

หลักฐานการชําระเงินตามกฎหมายอีกทั้งไมปรากฏลายมือช่ือของผูรับเงินซึ่งเปนตัวแทนของบริษัท

ประกันในเอกสารดังกลาว ดวยเหตุน้ีเองผูเอาประกันในฐานะคูสัญญาจึงขาดหลักฐานวาสัญญาได

เกิดข้ึนแลวรวมทั้งมีการชําระเบี้ยประกันแลว และทําใหขาดหลักฐานฟองรองบังคับคดีแกผูรับประกนั

ในกรณีที่ไมมีการออกกรมธรรมให หรือมีการผิดสัญญาในระหวางระยะเวลาดังกลาว รวมทั้งไมมี

หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนหากความตายเกิดข้ึนในระยะเวลาดังกลาว ดังน้ันผูศึกษา

เห็นวาการไมออกใบเสร็จรับเงินในเวลาที่ไดรับเบี้ยประกันงวดแรกดังกลาวนอกจากจะขัดกับ

บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  ขัดกับมาตรา 71 แหง

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 71 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตอง

แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับ

เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มี

การรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท” และการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายซึ่งก็คือผูเอาประกันอีกดวย 

ดังน้ัน ในเวลาที่มีการรับเบี้ยประกันชีวิตจึงไมมีการออกเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินในนามบริษัท 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับน้ีเองไดกําหนด 

แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพท ซึ่งใน

บางขอของประกาศน้ันยังมีความไมชัดเจน รวมทั้งอาจขัดตอพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551  

ดวยเหตุน้ีเอง ผูศึกษาจึงไมเห็นดวยกับการชําระเงินแบบหักบัตรเครดิตหรือทางบัตร

เอทีเอ็มในการชําระเบี้ยประกันงวดแรกของการซื้อขายประกันผานทางโทรศัพท แมวาจะมีความ

สะดวกรวดเร็วก็ตามแตเน่ืองจากผูเอาประกันยังไมไดเห็นเน้ือความในกรมธรรมชีวิตที่จะสงมาใน

ภายหลังวาถูกตองตรงกับเจตนารมณของผูเอาประกันที่ไดแสดงไวดวยวาจาหรือไม เงื่อนไขและการ

คุมครองตางๆไดเปนไปตามที่ผูรับประกันแจงไวหรือไม เน่ืองจากกรมธรรมประกันชีวิตซึ่งเปน

หลักฐานของสัญญาประกันชีวิตจะตองมีเน้ือความตองตรงกันกับสัญญาประกันชีวิตที่ไดเกิดข้ึนกอน

แลว ดังน้ันหากผูเอาประกันตรวจสอบกรมธรรมประกันชีวิตแลวพบวามีขอความแตกตางไปจากที่ตก

ลงกันไวก็จะตองเปนฝายเสียเปรียบมากกวาเพราะไดมีการชําระเงินไปแลวลวงหนาแลวแตกลับไมได

รับความคุมครองตามเจตนาที่แทจริงของผูเอาประกัน  อีกทั้งยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับการรับเบี้ย

ประกันชีวิตซึ่งเปนหลักฐานสําคัญในการใชสิทธิเรียกรองของผูเอาประกันวาสัญญาประกันชีวิตได

เกิดข้ึนแลวในระหวางที่ยังไมไดรับกรมธรรมชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต 

แมวาตามระเบียบคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะ

กําหนดใหผูรับประกันมีสิทธิยกเลิกกรมธรรมดวยเหตุผลใดก็ตามโดยการสงกรมธรรมคืนมายังบริษัท

ประกันภัยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทและบริษัทจะดําเนินการคืนเบี้ยประกัน

ที่ไดรับมาเต็มจํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น โดยบริษัทจะดําเนินการคืนเบี้ยประกันภัยใหแลว

เสร็จภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย ซึ่งรวมระยะเวลา

นับต้ังแตในการชําระเบี้ยประกันแลว อาจกินเวลาถึง 3 เดือนโดยประมาณที่ผูเอาประกันตองขาด

ประโยชนจากเงินจํานวนดังกลาวโดยไมสมควร นอกจากน้ันการคืนเบี้ยประกันดังกลาวยังกอใหเกิด

คาใชจายและเสียเวลาทั้งฝายของผูเอาประกันและผูรับประกันอีกดวย 

 จะเห็นไดวากอนที่ผูเอาประกันจะไดรับกรมธรรมหลักฐานเพียงช้ินเดียวที่แสดงใหเห็น

วาสัญญาประกันชีวิตไดเกิดข้ึนแลวคือ เทปบันทึกเสียงการสนทนาระหวางผูอาประกันและตัวแทน

ของบริษัทประกัน ซึ่งอยูในความครอบครองของบริษัทผูรับประกัน ทําใหผูเอาประกันปราศจาก

หลักฐานใดๆในการใชสิทธิเรียกรองความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิต แตเมื่อพิจารณาถึงในเรื่อง

การรับฟงเทปบันทึกเสียงดังกลาวเปนพยานหลักฐานแลวพบวา ตามกฎหมายไทยน้ัน เทปบันทึกเสียง

ดังกลาวเปนพยานวัตถุชนิดหน่ึง เมื่ออยูในความครอบครองของบริษัทผูรับประกันเมื่อถูกจัดทําข้ึนโดย

บริษัทผูรับประกัน และอยูในความครอบครองของผูรับประกัน จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องของความ



 

126 

นาเช่ือถือของพยานหลักฐานดังกลาววาถูกตองแทจริงเพียงไร และเปนขอไดเปรียบของผูรับประกัน

เปนอยางมาก และหากจะถอดขอความในเทปบันทึกเสียงดังกลาวออกมาเปนตัวอักษรในรูปแบบของ

สัญญาแลวก็จะมีปญหาในเรื่องความถูกตองแทจริงและการรับรองความถูกตองจากคูสัญญา ทําใหผู

เอาประกันเสียเปรียบจากพยานหลักฐานช้ินน้ี หรืออาจจะไมสามารถอางอิงเปนพยานหลักฐานไดเลย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ  แมวาหลักการเกิดสัญญาตามกฎหมาย

แพงทั่วไปน้ัน น้ันจะไมแตกตางจากประเทศไทยแตในเรื่องของสัญญาที่เกิดข้ึนโดยไรกระดาษไมมี

เอกสาร อยางเชนกรณีของการทําสัญญาทางโทรศัพทน้ีเอง กฎหมายแมแบบวาดวยการพาณิชยทาง

อิเล็กทรอนิกส (Model Law on Electronic Commerce) ผานการยกรางและพิจารณารวมกันของ

บรรดาประเทศสมาชิกของ สหประชาชาติ แลวเสร็จในปพ.ศ. 2539 ถูกรางข้ึนโดยคณะกรรมาธิการ

กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on 

International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีใหการรับรองการทํานิติกรรมที่ไมไดทํา

ลงบนกระดาษ โดยกฎหมายรับรองสถานภาพของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางของขอมูลเหลาน้ี

คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) โทรเลข 

(telegram) โทรพิมพ (telex) หรือ โทรสาร (telecopy) เปนตน 

 ใน Model Law on Electronic Commerce มาตรา 22 กําหนดในเรื่องการบังคับใช

ของสัญญาไววา เวนแตผูสงขอมูลและผูรับขอมูลจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหถือวาการรับขอมูล

อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล หากผูรับ

ขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวาการ

รับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลได

กําหนดไวน้ัน แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่นของผูรับขอมูลซึ่งมิใชระบบ

ขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว โดยในมาตรา 7 กําหนดใหการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่

ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลน้ัน โดยใหถือวาใหถือวาขอความน้ันไดทําเปนหนังสือ มี

หลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว โดยไมจําตองมีการลงลายมือช่ือในกระดาษจริง โดย

ในมาตรา 8 กําหนดให การเก็บรักษาขอความใดในรูปเอกสารตนฉบับ สามารถนําเสนอไดในรูปของ

อิเล็กทรอนิกส โดยไมตองทําเปนกระดาษอีกตอไปโดยในมาตรา 9 รับรองใหศาลมีอํานาจรับฟงไดการ

อางขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสน้ัน ซึ่งปจจุบันศาลไทยยังไมรับฟง แตอาจถือวา print out เปนพยาน

เอกสารได ทั้งน้ีจะตองสง print out น้ันในรูปของเอกสารตนฉบับอยูน่ันเอง อยางไรก็ตาม ศาลไมถือ

วา print out เปนพยานบอกเลา3 

                                                        

 
3
 Distance Selling Directive 97/7/EC of European Parliament and of the council 

สืบคนเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2556 จาก www.eur-lex.europa.eu/lexuriserv.dourui. 
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 หากนํากฎหมายของประเทศอังกฤษมาบังคับใชกับกรณีน้ีจะเห็นไดวาศาลสามารถรับฟง

พยานหลักฐาน คือเทปบันทึกเสียงแทนพยานเอกสารไดเลย โดยที่ไมมีความจําเปนที่จะตองถอดเทป

บันทึกเสียงน้ันใหผูเอาประกันลงนามอีกครั้ง เพราะไมจําเปนตองมีลายมือช่ือของผูเอาประกัน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหมีเพียงลายมือช่ือผูรับประกันเทาน้ันก็ถือวาเปนสัญญาที่

สมบูรณแลว ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะผลักดันใหมีการนําเอาหลักการของ 

Model Law on Electronic Commerce มาบัญญัติบังคับใชเปนกฎหมายภายใน ซึ่งจะชวยแกไข

ปญหาการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทไดเปนอยางมากและผู เอาประกันสามารถนํา

พยานหลักฐานซึ่งก็คือเทปบันทึกเสียงน้ีมาใชอางอิงเพื่อประโยชนของตนในการใชสิทธิเรียกรองได 

 

4.5 ปญหาเก่ียวกับขอยกเวนในการจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกัน   

 

 การทําประกันชีวิตในอดีตน้ันมักจะกําหนดใหตองตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามเกีย่วกับ

สุขภาพ ทั้งน้ีเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยในการที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต 

เพราะลักษณะสําคัญของสัญญาประกันชีวิตประการหน่ึง คือเปนสัญญาเสี่ยงโชค โดยอาศัยความทรง

ชีพหรือความมรณะของบุคคลในอนาคตที่ไมแนนอน วาผูเอาประกันจะถึงแกความตายในระยะเวลา

ของสัญญาหรือไม โดยกําหนดใหมีการใชเงินเปนจํานวนแนนอน ดังน้ัน การประกันชีวิตและการ

ประกันสุขภาพเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นฐานทางสุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิตดังน้ันจึงเปนขอมูล

สําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหน่ึงคือ ขอมูลทาง

สุขภาพ ผลการตรวจที่ถูกตองสมบูรณแสดงใหเห็นถึงภาวะสุขภาพของผูขอเอาประกันที่แทจริง

ขณะน้ัน รวมทั้งมีการแถลงถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญในอดีต จะชวยใหกระบวนการพิจารณา

รับประกันเกิดข้ึนไดอยางถูกตองรวดเร็ว เกิดความเปนธรรมตอผูขอเอาประกัน  ซึ่งจะไมถูกปฏิเสธ

การจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง  และกอใหเกิดความมั่นคงของกองทุนเบี้ยประกนัทีเ่ปน

ประโยชนของผูเอาประกันทุกคนตามทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิตดวยกฎแหงจํานวนมาก (Law of 

Large Numbers) การทราบถึงภาวะสุขภาพที่ถูกตองของผูเอาประกัน ทําใหทราบโอกาสที่เหตุการณ

ที่จะเกิดข้ึนและสามารถคํานวณหาระดับของความแตกตางระหวางความไมแนนอนเปนสิ่งจําเปนมาก

เน่ืองจากตองตัดความไมแนนอนออกไปหรือใหมีนอยที่สุด เพราะความไมแนนอนจะมีผลตอการจาย

คาสินไหมทดแทนการลดความไมแนนอนลงไปจะตองอาศัยกฎแหงจํานวนมาก  ระดับความไม

แนนอนน้ีเองมีสวนสําคัญในการเฉลี่ยคาความสูญเสียในระหวางผูเอาประกัน ถาไมทราบระดับแหง

ความไมแนนอนที่แทจริงแลวยอมทําใหไมสามารถกําหนดอัตราเบี้ยประกันได  หากบุคคลใดมีสุขภาพ

ดีคาเบี้ยประกันยอมนอยตาม หากบุคคลใดภาวะสุขภาพไมดียอมชําระคาเบี้ยประกันสูงตามหลัก 

ความนาจะเปนไปได (Principles of Probability) ซึ่งเปนหลักสําคัญที่เปนมูลฐานของการประกันภัย 
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ถือเปนเพียงการประมาณการ (Approximate) ของโอกาสที่เหตุการณจะเกิดข้ึนไดและเปนหลัก

พื้นฐานที่บริษัทประกันภัยนําไปใชเปนประมาณการในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจาก

ผูเอาประกันตอไป  

 ความผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงในการรับประกันหรือจํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่

เหมาะสมน้ัน จะสงผลกระทบตอความมั่นคงในการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันชีวิตทุกๆ

คน ตามกฎของการเฉลี่ย(Law of Average) ซึ่งการเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยงภัยดวยกัน หากมี

ภัยเกิดข้ึนความสูญเสียมีเทาใดก็ตองเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเสี่ยงภัย คาสูญเสียที่เฉลี่ยกันน้ีแสดงออก

ในรูปของเบี้ยประกัน ถาเบี้ยประกันสูงก็จะมีจํานวนผูเสี่ยงภัยในกลุมนอย การประกันภัยจึงดําเนินไป

ไดยาก ถาเบีย้ประกันตํ่ามากก็จะมีผูทําประกันมากข้ึน วิธีการทําใหเบี้ยประกันตํ่าคือการรวมกลุมผู

เสี่ยงภัยใหรวมกันมากที่สุดเทาที่จะมากได นอกจากน้ันยังตองลดภาระในคาเฉลี่ยการสูญเสียโดยการ

คัดกรองการเสี่ยงภัยข้ันตน ดวยเหตุน้ีเองการตรวจสุขภาพจึงเปนเรื่องสําคัญมากเพื่อใหสอดคลองกับ

ทฤษฎีการประกันชีวิต 

 สืบเน่ืองจากขอจํากัดเกี่ยวกบัภาวะสุขภาพน้ีเอง จึงทําใหมลีกูคากลุมหน่ึงที่สุขภาพไมดี

ไมสามารถเขาทําสญัญาประกันชีวิตได เพราะบริษัทประกันชีวิตถือวามีความเสี่ยงในการทีจ่ะมรณะสูง

ทําใหตองชดใชคาสินไหมทดแทนอยางรวดเร็วจนไมคุมคาเบีย้ประกันที่จะไดรับ จนทําใหมลีูกคากลุม

ใหญไมสามารถทําประกันชีวิตไดดวยเงื่อนไขและขอจํากัดดังกลาว ในปจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสใหลูกคา

กลุมน้ีซึ่งมกีําลงัซื้อสูง สามารถเขาทําสัญญาประกันชีวิตได จึงมปีระกันชีวิตที่มุงเนนไปสําหรบั

ผูสงูอายุโดยมเีงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพเปนจุดขาย เชนประกัน

อาวุโสโอเคของบริษัทเอไอเอ ประกันทางโทรศัทพย้ิมย้ิมของบริษัทเมอืงไทยประกันชีวิต ทําใหมีผูเอา

ประกันจํานวนมากเขาทําสญัญาและบริษัทประกันชีวิตก็ไมไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพหรือตอบ

คําถามสุขภาตามที่กลาวอางจรงิ ซึ่งทั้งทีจ่รงิแลวในกรมธรรมประกันชีวิตยังกําหนดเงื่อนไขทีบ่ริษัท

ประกันชีวิตจะปฎิเสธความสมบูรณของสัญญาไมรบัชดใชคาสินไหมทดแทนไดภายในกําหนดเวลา 

สองป หรอืที่เรียกวา “ระยะเวลารอคอย” ซึง่หมายความวาบริษัทยังสามารถนําเอาภาวะสุขภาพ

เดิมๆของผูเอาประกันมาเปนเหตุในการบอกลางสัญญาได     

 การประกันชีวิตเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นฐานทางสุขภาพของผูขอเอาประกันชีวิต และ

เปนขอมูลสําคัญที่บริษัทประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกันขอมูลหน่ึงคือ 

ขอมูลทางสุขภาพกรณีจะเปนแบบการรับประกันใด จะตองพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับอายุ จํานวน

เงินเอาประกันภัย ประวัติสุขภาพและขอมูลของใบสมัครดังน้ัน ผลการตรวจที่ถูกตองสมบูรณแสดงให

เห็นถึงภาวะสุขภาพของผูขอเอาประกันที่แทจริงขณะน้ัน รวมทั้งมีการแถลงถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญ

ในอดีตจะชวยใหกระบวนการพิจารณารับประกันเกิดข้ึนไดอยางถูกตองรวดเร็วเกิดความเปนธรรมตอ

ผูขอเอาประกัน  ซึ่งจะไมถูกปฏิเสธการจายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง และกอใหเกิดความ
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มั่นคงของกองทุนเบี้ยประกันที่เปนประโยชนของผูเอาประกันทุกคนดวยเหตุน้ีประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 865 จึงบัญญัติใหผูเอาประกันจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับซึ่งอาจจูงใจให

ผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญา ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกัน

ชีวิตน้ันจากการศึกพบวาน้ันเปนสัญญาที่ผูรับประกันยอมรับเอาเงินคาเบี้ยประกันเปนการตอบแทน 

เพื่อเปนคุมครองชีวิตบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ โดยสัญญาวาจะจายเงินเมื่อบุคคลน้ันถึงแกความ

ตายหรือยังมีชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ไดตกลงกันไว ลักษณะของสัญญาประกันชีวิตจึง

เปนสัญญาเสี่ยงโชค ซึ่งการชําระหน้ีตามสัญญาน้ันจะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุการณที่ไมแนนอนใน

อนาคตเกิดข้ึนซึ่งก็คือความทรงชีพหรือความมรณะของผูเอาประกันน้ันเอง ดังน้ันเงื่อนไขหรือจํานวน

เบี้ยประกันจึงข้ึนอยูกับโอกาสที่จะทรงชีพหรือมรณะของบุคคลที่ระบุในสัญญาเปนสําคัญ ซึ่ง

ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการทรงชีพหรือมรณะของบุคคล ไดแก อายุของบุคคลผูถูกเอา

ประกันรวมทั้งขอเท็จจริงในเรื่องอาการเจ็บปวยและประวัติการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะ

หากบุคคลเมื่อมีอายุมากข้ึนความชราภาพยอมทําใหความแข็งแรงของรางกายลดนอยลงและมีการ

อาการปวยเจ็บไดมากข้ึนตามอายุ ประกอบกับหากบุคคลมีประวัติปวยเปนโรครายแรง เชน 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง หรือโรคเอดส กลุมโรคเหลาน้ีลวนแลวเพิ่มโอกาสใหบุคคลถึง

แกความตาย ซึ่งโดยมากแลวบริษัทประกันชีวิตมักปฎิเสธไมรับประกันหรือมักจะเรียกเก็บเบี้ยประกัน

ในอัตราที่สูงมาก ซึ่งการเปดเผยขอเท็จจริงเหลาน้ีมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไววาเปนหนาที่

โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงใหแกผูรับประกันทราบเน่ืองจากอาจทําใหผูรับประกันบอกปด

ไมรับประกันหรือเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่สูงข้ึน หากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหผูรับประกัน

สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะได ดังน้ันผูศึกษาจึงเห็นวาภาวะเกี่ยวกับสุขภาพของผูถูกเอาประกันถือ

เปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของการทําสัญญาประกันชีวิตเพราะความทรงชีพหรือความมรณะ

ของบุคคลดังกลาวเปนเงื่อนไขของประเมินเบี้ยประกันการตัดสินใจรับประกันตลอดจนการชําระคา

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต 

 การรับประกันชีวิตทั่วไปน้ันในเบื้องตนจะมีการกรอกคําขอเอาประกันชีวิต4ตามแบบที่

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดซึ่งในเอกสารดังกลาวผูเอา

ประกันจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ วาบุคคลผูถูกเอาประกันน้ัน เคยไดรับการวินิจฉัยหรือรับ

การรักษา หรือการต้ังขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคดังที่ระบุหรือไม หรือในบางกรณีผูรับประกัน

อาจกําหนดใหบุคคลผูถูกเอาประกันตองไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลคูสัญญาที่

กําหนดแลวจึงนําเอาใบรายงานการตรวจสุขภาพ ซึ่งเปนเอกสารซึ่งแพทยจะเปนผูกรอกรายละเอียด

ในเรื่องสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพ ของบุคคลดังกลาวซึ่งการทําประกันชีวิตสําหรับ

                                                        

 4 ภาคผนวก ข 
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ผูสูงอายุบางประเภทในปจจุบันไดมีการตัดเงื่อนไขของการตอบคําถามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ

ออกไป ประกอบกับคํานิยามของคําวาผูสูงอายุหรือคนชราที่ราชบัณฑิตยสภาไดใหความหมายไววา 

เปนคําทั่วไปที่ใชเรียกบุคคลผูมีอายุมาก แกดวยอายุ และชํารุดทรุดโทรม  แมวาจะมีคําพิพากษาศาล

ฎีกา5วินิจฉัยวา “การเปดเผยขอความจริงเปนหนาที่โดยตรงของผูเอาประกันที่จะตองแจงขอเท็จจริง

ใหแกผูรับประกันภัยทราบตามที่ตองการและกําหนดไว การใหแพทยตรวจผูเอาประกันหรือไมน้ันเปน

ดุลพินิจของผูรับประกัน เมื่อผูเอาประกันปกปดความจริง แถลงขอความอันเปนเท็จเสียแลว จึงไมอาจ

อางไดวาการที่ไมไดตรวจรางกายโดยแพทยถือวาผูรับประกันประมาทและไมทําใหสัญญาประกันชีวิต

โมฆียะ” 

ผูศึกษาวาการตอบคําถามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของบุคคลผูเอาประกันน้ันเปน

เรื่องสําคัญมาก เพราะบุคคลในชวงอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปน้ันยอมมีสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปไม

แข็งแรงเหมือนเดิมเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายหรือจิตใจในทางที่เสื่อมถอยลง กอใหอาการ

เจ็บปวยไดงายกวาคนที่อายุยังนอย ดังน้ันความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บปวยรายแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต

สําหรับคนในวัยดังกลาวยอมสูงกวาบุคคลทั่วไป ดังน้ันการรับประกันชีวิตของผูสูงอายุจึงมีความเสี่ยง

สูงมากกวาการรับประกันบุคคลในวัยอื่นๆ จนเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยตองเรียกเบี้ยประกัน

สูงข้ึนหรือบอกปดไมรับประกันได ผูศึกษาเห็นวาการที่บริษัทประกันตัดเงื่อนไขดังกลาวออกไปน้ันจึง

เปนการยากที่จะทําใหผูรับประกันทราบถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน ซึ่งหากบุคคลน้ันมีโรค

ประจําตัวอยูก็จะตายเร็วกวาคนธรรมดาที่ไมมีโรคประจําตัวผูรับประกันก็ตองเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึน

เพราะเปนการเสี่ยงภัยที่จะตองใชเงินแนนอนและเร็วข้ึนจนอาจไมยอมเขาทําสัญญาประกันชีวิตดวย

เลย และหากรับเบี้ยประกันเพียงเดือนหรือสองเดือนแลวผูเอาประกันเกิดตายลงผูรับประกันก็ตอง

จายคาสินไหมทดแทนมากกวาเบี้ยประกันที่ไดรับมา และคงไมรับประกันเปนแน เพราะการเขาทํา

สัญญาของผูรับประกันยอมคาดหวังวาบุคคลที่ถูกกําหนดใหถือความทรงชีพหรือความมรณะจะมีชีวิต

อยูชําระเบี้ยประกันไปนานเทาเทียมกับเงินที่ผูรับประกันจะตองชดใช ดวยเหตุน้ีผูรับประกันจึงตองรู

รายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลน้ัน6 

ผูศึกษายังเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูรับประกันจึงเปนการปราศจากความ

ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลผูประกอบอาชีพประกันชีวิตซึ่งอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปน

สําคัญ พฤติการณในการรับประกันชีวิตผูสูงอายุจึงเปนภาวะวิสัยที่ผูรับประกันจะตองใชความ

ระมัดระวังในฐานะผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากวิญูชนคนทั่วไปพึงคาดหมายไดวา

บุคคลซึ่งอยูอยูในวัยชรายอมมีสภาพรางกายที่เสื่อมถอยลงไมแข็งแรงเหมือนอยางคนในวัยอื่นๆ การ

                                                        

 5คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547. 

  6คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 560/2477. 
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ตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขสภาพสําหรับผูเอาประกันในกรณีน้ีจึงมีความสําคัญมากและถือวา

ความไมรูถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันเปนความประมาทเลินเลอของผูรับประกันเอง 

นอกจากน้ันการทําประกันชีวิตของผูสูงอายุภายใตเงื่อนไขที่ไมตองตรวจสุขภาพหรือไม

ตองตอบคําถามสุขภาพดังกลาวเปนการทําสัญญาผานทางโทรศัพทแลวจึงสงกรมธรรมที่เริ่มใหความ

คุมครองกอนแลวมาพรอมกับเอกสารหลักฐานคําขอเอาประกันชีวิตชนิดที่ไมมีคําถามสุขภาพมาให

กรอกแลวสงกลับคืน ดังน้ันจึงทําใหเกิดปญหาวาหนาที่ในการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันใน

เวลาที่ทําสัญญาประกันภัยน้ันคือเมื่อไรเน่ืองจากมีการสงคําขอเอาประกันชีวิตมาภายหลังจากที่ออก

กรมธรรมและไดมีการชําระเบี้ยประกันแลว ซึ่งกรณีน้ีผูศึกษาเห็นวาหนาที่ในการเปดเผยความจริงใน

เวลาที่ทําสัญญาประกันชีวิตน้ันไดสิ้นสุดไปแลวเน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตไดเกิดข้ึนแลวนับต้ังแตไดมี

คําเสนอสนองตองตรงกันทางโทรศัพทรวมทั้งไดมีการชําระเบี้ยประกันงวดแรกใหแกผูรับประกันแลว

และคําเสนอของผูรับประกันก็ไมปรากฏวาการสอบถามถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันแตอยางใด 

รวมทั้งไมมีการเปดโอกาสใหผูเอาประกันแจงใหทราบถึงภาวะสุขภาพของตนดวย  

จากการศึกษาพบวาในใบคําขอเอาประกันดังกลาวก็ไมมีคําถามใดๆเกี่ยวกับสุขภาพ

เหมือนอยางใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทอื่นแตทั้งน้ีก็ปรากฏคําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวา “ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความ

เปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฎิเสธไมจายเงินคา

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865” ซึ่ง

ขอความดังกลาวก็ไมสามารถทําใหผูเอาประกันทราบไดวาตนจะตองแถลงถึงภาวะสุขภาพหรือความ

เจ็บปวยของตนดวย และผูศึกษาเห็นวาสื่อช้ีชวนของผูรับประกันที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพไมตอง

ตอบคําถามสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา คุมครองจนถึงอายุ 90 ป” ขอความดังกลาว

เปนที่นาสังเกตวาแมวาอายุของผูเอาประกันเพิ่มข้ึนความเสี่ยงในการเจ็บปวยจากความชราภาพ

เพิ่มข้ึนแตเบี้ยประกันก็มิไดสูงข้ึนตามไปดวย กรณีน้ีอาจทําใหผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภคเช่ือไดวา 

บริษัทประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพของผูเอาประกันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู

ศึกษาเห็นวาตามหลักความศักด์ิสิทธของการแสดงเจตนา สัญญาประกันชีวิตดังกลาวกอใหเกิดหน้ีทาง

กฎหมายข้ึนแลวเน่ืองจากมาจากการยินยอมของคูกรณีและกฎหมายก็มีหนาที่จะตองบังคับใหเปนไป

ตามเจตนาของคูกรณี กลาวคือ ผูรับประกันไดเสนอสละประโยชนของตนในการตรวจสุขภาพหรือ

ตอบคําถามสุขภาพอันจะทําใหตนทราบถึงภาวะสุขภาพของผูเอาประกันไดในเบื้องตนเปนเพิ่มความ

เสี่ยงใหแกตนเอง เมื่อผูเอาประกันไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆครบถวนแลวแตในคําขอเอาประกันก็

มิไดมีการตอบคําถามหรือการแจงถึงอาการเจ็บปวยรายแรงของตนเอง   

ในสวนที่ 2 ขอใบคําขอเอาประกันชีวิตดังกลาวกลับพบขอความในลักษณะที่วาใหผูเอา

ประกันยืนยันถอยแถลงเกี่ยวกับการที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพ การเขาถึงขอมูลประวัติสุขภาพ
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ที่ผานมาหรือในอนาคตของบริษัทประกัน และการยินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใชและเปดเผย 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการจายเงินตามกรมธรรม ขอความเหลาน้ีลวนแลวแตแสดงใหเห็นวา

อยางชัดเจนวาผูรับประกันยังคงใหความสําคัญตอภาวะสุขภาพของผูเอาประกันอยูแตกลับไมมีการ

แจงใหแกผูเอาประกันทราบในเวลาที่ทําสัญญาประกันชีวิต รวมทั้งการช้ีชวนตางๆที่แจงวาไมตรวจ

สุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพหรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ

ภาวะสุขภาพของผูเอาประกันจึงทําใหผูเอาประกันเช่ือไดโดยสุจริตวาตนไดแถลงขอเท็จจริงตางๆใหผู

รับประกันทราบทั้งหมดครบถวนแลว ผูศึกษาเห็นวาสัญญาประกันชีวิตน้ันเปนสัญญาที่ตองใชความ

สุจริตอยางย่ิงแกกันมิใชเฉพาะผูเอาประกันแตฝายเดียวเทาน้ันที่ตองแถลงขอเท็จจริงตางๆใหผู

รับประกันทราบตามที่ตองการ แตผูรับประกันในฐานะคูสัญญาอีกฝายหน่ึงก็เชนเดียวกันยังตองมี

ความสุจริตอยางย่ิงตอผูเอาประกันเชนกันซึ่งตามปกติประเพณีของการทําสัญญาประกันชีวิตน้ันอาศัย

ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปนสําคัญซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็ใหความสําคัญแกการตรวจ

สุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการประเมินความเสี่ยงภัยของตนเพื่อ

ตัดสินใจวาจะรับประกันหรือไมรวมทั้งในการกําหนดเบี้ยประกันซึ่งข้ึนอยูกับความเสี่ยงภัยเปนสําคัญ

รวมทั้งจํานวนการจายคาสินไหมทดแทนดวย ดังน้ันผูศึกษาเห็นวาการที่ผูรับประกันยกเวนไมคํานึงถึง

การตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพดังกลาวจึงผิดไปจากประเพณีปฏิบัติแตเดิมของผูประกอบ

วิชาชีพประกันชีวิต ดังน้ันการที่ผูรับประกันไมรูถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน

น้ันผูศึกษาเห็นวาจะถือวาเปนความสุจริตของผูรับประกันไมได  

 ซึ่งในเรื่องน้ีหากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว การตอบคําถามในใบ

คําขอเอาประกันชีวิต โดยที่ผูเอาประกันมิไดตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย และผู

รับประกันไดออกกรมธรรมใหโดยไมไดทําการสอบสวนหาความจริงแตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับ

ประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถามเลยจะถือวาเปนการแถลงขอความเท็จ

ไมได เวนแตจะปรากฏอยางชัดเจนวาผูเอาประกันปลอยใหชองคําตอบวางเพื่อใหเขาใจวาเปนคําตอบ

ในทางปฎิเสธ มีการวินิจฉัยไวโดยผูพิพากษา Jessel M.R. ไดกลาวไวในคดี London Assurance v. 

Mansel วาถาผูเอาประกันภัยหลีกเลี่ยงในการตอบคําถามและไมไดแจงขอเท็จจริงซึ่งเปนหนาที่ของ

เขาที่จะตองแจงแลว กรณีน้ีเปนเรื่องการไมเปดเผยขอเท็จจริง(Non-Disclosure) อยางไมนาสงสัย 

แตอันที่แทจริงคําถามในคดีดังกลาวเปนคําถามที่ไดตอบไวเพียงบางสวน และความเห็นของผู

พิพากษา ก็มิไดกระทบกระเทือนกฎหมายที่มีอยู ดังน้ันผูรับประกันภัยไดออกกรมธรรมประกันภัย

แมวาผูเอาประกันภัยจะไมไดตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย แมแตขอเดียวถือเทากับวา

ผูรับประกันไดสละสิทธิที่จะปฎิเสธความรับผิด เวนแตคําตอบที่ปลอยวางไวเปนการตอบปฎิเสธ ใน

ประเทศอังกฤษน้ันไดแยกขอเท็จจริงออกเปนสองประเภท คือ ขอเท็จจริงที่รูอยางแทจริง ( Actual 

Knowledge) และขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารู (Presumed Knowledge) และยึดถือวาบุคคลมี
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หนาที่เปดเผยขอเท็จจริงตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนรูอยางแทจริงและยังขยายครอบคลุมไปถึง

ขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวารูอีกดวย อยางไรก็ดีบุคคลมีหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงที่ตนทราบเทาน้ัน ไม

จําตองเปดเผยขอเท็จจริงที่ตนไมทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาจะทราบและไมอาจคาดคิดวาเขาควร

จะทราบ ดังน้ันหากนํากรณีของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแลว การ

ที่ผูเอาประกันมิไดตอบคําถามในใบคําขอเอาประกันภัยเลย และผูรับประกันไดออกกรมธรรมใหโดย

ไมไดทําการสอบสวนหาความจริงแตอยางใด ศาลตัดสินวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความ

จริงและการไมตอบคําถามเลยจะถือวาเปนการแถลงขอความเท็จไมได7 ผูศึกษาจึงเห็นวากรณีที่ผู

รับประกันไมจัดใหตองมีการตรวจสุขภาพหรือตอบคําถามสุขภาพน้ีจะถือวาผูเอาประกันแถลงความ

เท็จหรือปกปดขอเท็จจริงไมได จึงไมควรจะนําเอามาตรา 865 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา

อางสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได 

 นอกจากน้ันกฎหมายของประเทศอังกฤษผูเอาประกันยังอางพระราชบัญญัติที่ควบคุม

บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2525 (Insurance Companies Act 1982) ซึ่งเปนกฎหมายหลักของรัฐที่

บัญญัติข้ึนมาเพื่อใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้ังแตการจัดต้ัง การควบคุมความมั่นคง การ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดใหตองมีเงินทุนสํารองที่เพียงพอ ในเรื่องของสัญญา

และขอความในกรมธรรมประกันภัย น้ันกฎหมายไดใหความคุมครองผูเอาประกันหรือผูถือกรมธรรม 

ซึ่งมีกฎหมายสําคัญคือ Misrepresent Act 1967 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่คุมครองผูเขามาทําสัญญา 

ถามีการหลอกลวงแสดงขอความเท็จ คูสัญญาอีกฝายสามารถบอกลางสัญญาไดรวมทั้งเรียก

คาเสียหาย แตอยางไรก็ตามกฎหมายมีขอยกเวนที่แสดงความเท็จโดยไมมีเจตนาและไมไดฉอโกง แต

คูสัญญาสามารถอางเหตุแหงการไมมีเจตนาแถลงเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงได แตการอางน้ันจะตอง

ไมมีความเสียหายจากการปกปดน้ัน ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ีจะนํามาใชกับกรณีที่ผูถือ

กรมธรรมถูกชักชวนใหทําสัญญาโดยการหลอกลวงจากลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทประกัน ผูถือ

กรมธรรมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายไดดวย 

 ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนน้ัน การที่ผูรับประกันจะใชสิทธิบอกลางโมฆียกรรม

สัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุของผูรับประกัน โดยอาศัยเหตุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในมาตรา 865 ที่วา “รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียก

เบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความน้ันเท็จไซร” ผูศึกษา

เห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผูรับประกันกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูเอาประกันซึ่งเปนผูบริโภค 

เน่ืองจากพฤติการณตางๆที่ผูรับประกันแสดงออกน้ันไมไดเปดโอกาสใหผูเอาประกันไดแสดง

                                                        

 
7
 Michael Parkington, MacGillivray and Parkington on Insurance Law, P.260. 
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ขอเท็จจริงดังกลาว ไมวาจะเปนการโฆษณาช้ีชวน หรือข้ันตอนการเอาประกันชีวิตซึ่งขณะทําสัญญา

ประกันชีวิต หรือในใบคําขอเอาประกันชีวิตก็ไมปรากฏขอความสอบถามเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพ

ใดๆ จํานวนเบี้ยประกันที่ไมไดเพิ่มข้ึนตามอายุของผูเอาประกัน ผูศึกษาเห็นวาพฤติการณตางๆของผู

รับประกันน้ันจะถือวาผูเอาประกันรูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจูงใจผูรับ

ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรืออยูแลวแถลงขอความน้ัน

เท็จไมได และขอความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผูเอาประกันน้ันผูรับประกันควรจะทราบไดหากไดใช

ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน จึงตองถือวาสัญญาประกันชีวิตน้ันเปนอันสมบูรณ

ตามมาตรา 866 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

  



 

 

 

 

บทที่ 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง

ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพพบวามีสาเหตุมาจากวิวัฒนาการของรูปแบบและวิธีการ

เขาทําสัญญาประกันชีวิตของผูสูงอายุ ที่แตกตางไปจากแนวปฏิบัติเดิมๆของผูรับประกัน และการใช

ขอความในการโฆษณาเช้ือเชิญที่กอใหเกิดความเขาใจผิด รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายไมสอดคลอง

กับเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมายและกอใหเกิดชองวางของกฎหมาย และทําใหผูบริโภค

เสียเปรียบ  และอาจเปนการกระทําที่เกินเลยจนละเมิดสิทธิบางประการของบุคคล  จึงสมควรศึกษา

หาแนวทางแกไข ปรับปรุง ทั้งน้ี ผูศึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหาการทําสัญญาประกันชีวิตทาง

โทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพไดดังน้ี  

  

5.1 บทสรุป 

 

 จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตอง

ตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับ

การโฆษณาเชิญชวนผูสูงอายุ ใหเขาทําสัญญาประกันชีวิตของประเทศไทยจึงทําใหทราบวา สัญญา

ประกันชีวิตน้ันมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ซึ่งผูเอาประกันชีวิตตองจายเบี้ยประกันชีวิตใหกับผูรับ

ประกันชีวิตเพื่อเปนการตอบแทนที่รับเสี่ยงภัยให และผูรับประกันชีวิตจะตองจายเงินตามที่ไดตกลง

กันไวในสัญญาใหกับผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชน หรือผูสืบสิทธิของเขา เมื่อมีเหตุการณหน่ึง

เหตุการณใดตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึน นอกจากน้ันยังเปนสัญญาที่มีลักษณะพิเศษกวาสัญญาชนิดอื่นๆ 

กลาวคือ เปนสัญญาสําเร็จรูปที่คูสัญญาฝายผูรับประกันกําหนดเงื่อนไขไวเกือบทั้งหมดแลว ตัวผูเอา

ประกันแทบจะไมมีอํานาจตอรองใดๆเลย เปนสัญญาผูเอาประกันมีหนาที่ตองจายเงินตามที่กําหนด 

ดังน้ันเพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันรัฐจึงเขามาดูแลคุมครองผูบริโภคในเรื่องของแบบและ

ขอความในกรมธรรมประกันชีวิต 

 จากการศึกษาวัตถุประสงคของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาประกันชีวิตทาง

โทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทําสัญญาประกันชีวิต



 

136 

 

 

ของประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ

วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ทําใหผู

ศึกษาทราบวากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตของประเทศไทยน้ัน ยังยึดถือหลักการที่วา ผูเอา

ประกันชีวิตมีหนาที่จะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอเท็จจริงซึ่งอาจจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียก

เบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาหากปกปดไวอาจเปนเหตุทําใหสัญญาประกันชีวิต

เปนโมฆียะ โดยปรากฏบทบัญญัติชัดเจนในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งน้ี

แมวาในระยะหลังผูรับประกันจะกําหนดเงื่อนไขที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถาม

เกี่ยวกับสุขภาพก็ตาม” ซึ่งการโฆษณาดังกลาวอาจทําใหผูเอาประกันเขาใจวาบริษัทไมถือเอาภาวะ

สุขภาพเปนสาระสําคัญ แตแทที่จริงแลวเหตุดังกลาวอาจนํามาซึ่งการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได 

ทั้งที่ กฎหมายของประเทศอังกฤษกลับมองวา เปนการที่ผูรับประกันสละสิทธิในการที่จะรับรูภาวะ

สุขภาพของผูเอาประกันเองตางหากจะนํามาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาไมได 

 จากการศึกษาวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทําสัญญา

ประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพใหเขาทํา

สัญญาประกันชีวิต ผูศึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการโฆษณาเชิญชวนผูสูงอายุ ให

เขาทําสัญญาประกันชีวิตไดกลาวคือ 

 การทําประกันชีวิตโดยการเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นน้ันสามารถทําไดตามกฎหมาย แตผู

ที่จะเอาประกันชีวิตคนอื่นไดน้ันตองมีความสัมพันธกับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกไดวา 

มีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลน้ันจึงจะถือไดวา ผูเอาประกันมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวตาม

กฎหมาย จากการศึกษาบุคคลบทบัญญัติของกฎหมายและคําพิพากษา ผูมีสวนไดเสีย ไดแก    คู

สมรส บุพการี ผูสันดาน ญาติ และผูมีความสัมพันธกันในทางธุรกิจ เชน เจาหน้ีกับลูกหน้ี  นายจาง

ลูกจางในกรณีที่ซื้อประกันชีวิตใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชตนเอง บริษัทประกันชีวิตจะเพียงแตสอบถาม

ความสัมพันธ ระหวางผูเอาประกันผูชําระเบี้ยประกันซึ่งโทรมาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกนั

ชีวิตเปนผูใหขอมูลตางๆในสัญญา ผูเอาประกันตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักผูมีสวน

ไดเสียแลว ในการทําสัญญาประกันยากที่บริษัทผูรับประกันจะตรวจสอบไดวา ผูที่โทรมาทําสัญญา

และชําระเบี้ยประกันน้ัน  เปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทําสัญญาประกันชีวิตหรือไมในเวลาที่สัญญา

ประกันชีวิตเกิดข้ึน ดังน้ัน เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนแลวโดยที่บริษัทผูรับประกันมิไดพิจารณาหรอื

ตรวจสอบในเรื่องของผูมีสวนไดเสียน้ัน สัญญาที่เกิดข้ึนน้ัน ผูรับประกันจะสามารถยกเอาเหตุของการ

เปนผูไมมีสวนไดเสียแลวถือวาไมผูกพันตนเองไดหรือไมน้ัน ผูศึกษาเห็นวากรณีน้ีเปนเรื่องที่ผู

รับประกันกําหนดเงื่อนไขและวิธีการรับประกันข้ึนเอง  การที่ผูรับประกันซึ่งทราบขอเท็จจริงเกี่ยว

กฎหมายประกันชีวิตดีอยูแลว มิไดกําหนดวิธีการสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผูเอาประกันในเรื่อง
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เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียใหรัดกุมกอนที่สัญญาประกันชีวิตจะเกิดข้ึน การที่สัญญาประกันชีวิตไม

ผูกพันคูสัญญา ก็เปนผลมาจากวิธีการของผูรับประกันน้ันเอง  

 การทําประกันชีวิตใหบุคคลอื่นผานทางโทรศัพทน้ันไมสามารถตรวจสอบเอกสาร

เกี่ยวกับความเปนผูมีสวนไดเสียไดเลย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง

โทรศัพท พ.ศ. 2552 ก็มิได กําหนดใหผูรับประกันตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ผูเอาประกัน

จะตองเปนผูมีสวนไดเสียและหากมิใชผูมีสวนไดเสียสัญญาประกันชีวิตจะไมผูกพันคูสัญญา ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 ดวยเหตุน้ีหากกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตโดย

อิสระ ผูมีสวนไดเสียที่เปนญาติมิใชผูสืบสันดานหรือผูที่มีสวนไดเสียใกลชิดแลวก็จะทําใหเกิดปญหาใน

เรื่องของการกําหนดราคาสวนไดเสียดวย จึงควรจะมีการกําหนดใหมีการเอาประกันชีวิตทางโทรศัพท

ไดเฉพาะผูมีสวนไดเสียใกลชิด ไดแก คูสมรส บุพการีและผูสืบสันดาน เทาน้ันเพราะงายตอการที่จะ

ตรวจสอบความสัมพันธระหวางผูเอาประกัน และผูที่การใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตองอาศัย

ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลดังกลาว หากใหมีการดําเนินการผูกพันตามสัญญาประกัน

ชีวิตอยางอิสระจะเปนการพนันขันตอโดยเอาชีวิตผูอื่นเปนเดิมพัน ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 เมื่อพจิารณาถึง ขอความในโฆษณาเชิญชวนที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบ

คําถามสุขภาพ ไมสนใจวาสุขภาพของคุณจะเปนเชนไร”ไมมีลักษณะเปนคําเสนอ แตเปนนิติกรรม

ฝายเดียวที่ตองมีผูรับการแสดงเจตนา เน่ืองจากขอความทีจ่ะเปนคําเสนอน้ัน เพราะคําเสนอจะตองมี

ลักษณะเปนขอความจะตองมีความชัดเจนในขอสาระสําคัญในเรื่องน้ัน ๆ เพียงพอที่จะกอใหเกิด

สัญญาไดเมื่อมีคําสนองรับคําเสนอมา เจตนาที่แสดงออกมา หากไมมีขอความชัดเจนแนนอน อาจเปน

เพียงคําปรารภหรือคําเชิญชวนใหทําคําเสนอเทาน้ัน ไมใชคําเสนอ และมีผลทําใหเจตนาทีผู่รบัแสดง

กลับมาก็ไมใชคําสนอง ไมกอใหเกิดสญัญา การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแกผูสูงอายุในปจจุบัน

น้ัน ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพน้ันเปนการเสนอขายผานทางโทรศัพท  แต

สืบเน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบ กฎหมายมิไดบังคับวาสญัญาประกันภัยจะตอง

ทําตามแบบอยางใดอยางหน่ึง หรือตองทําเปนหนังสอืเพียงแตวาหากไมมีหลักฐานเปนหนังสือกจ็ะไม

สามารถฟองรองบังคับคดีไดเทาน้ันตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 ดังน้ัน 

สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดข้ึนนับต้ังแตตกลงทําสญัญาดวยวาจาแลวจงึจะมีการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ

คําขอเอาประกันจัดสงมาพรอมกรมธรรม เพราะในมาตรา 867 วรรคสอง กําหนดไวแตเพียงวาใหสง

มอบกรมธรรมอันมีเน้ือความตรงตามสัญญาน้ัน แกผูเอาประกันภัยฉบับหน่ึง ดังน้ัน ผูศึกษาเห็นวา

ความคุมครองตามสัญญาประกันชีวิตเริม่ตนและมีความผูกพันตามสัญญานับต้ังแตเจาหนาที่ของ

บริษัทประกันชีวิตติดตอกลับมายังผูเอาประกัน และมกีารแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต 
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ทั้งเงื่อนไขของการใหความคุมครอง วงเงินการคุมครอง การชําระเบี้ยประกัน และผูเอาประกันตอบ

ตกลงเอาประกันจึงไปชําระเงิน        ผูศึกษาเห็นวา ข้ันตอนหลงัจากน้ัน จนกระทั่งออกเลขกรมธรรม

น้ันเปนเพียงข้ันตอนทีผู่รบัประกันจัดทําเอกสารเปนหนังสือใหตรงตามสญัญาประกันชีวิตที่ไดตกลง

กันดวยวาจาเทาน้ัน ไมไดสงผลกระทบตอความคุมครองตามสัญญาที่ไดเกิดข้ึนแลวตามกฎหมาย 

การบังคับใชประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศฉบับน้ีเอง

ไดกําหนด แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตผานทาง

โทรศัพท ในขอ 9.1เรื่องการที่นายหนาตองแสดงตัวโดยตองแจง ช่ือตัว ช่ือ สกุลของตน เลขที่

ใบอนุญาต ช่ือบริษัทประกันที่กําลังเสนอขาย หลังจากน้ันตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขาย

กรมธรรมประกันภัย ซึ่งประกาศ ดังกลาวน้ันขัดกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ 

2) พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา “ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้ง

ที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกัน

ชีวิตตองออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันในนามของบริษัท”เน่ืองจาก

เปนการพนวิสัยที่จะสามารถแสดงใบอนุญาตได จึงทําไดเพียงการแจงช่ือตัว ช่ือสกุลและหมายเลข

ตัวแทนเทาน้ันและเปนตัวแทนของบริษัทหรือไม ก็ไมสามารถตรวจสอบไดเน่ืองจากไมมีหลักฐาน

ยืนยันไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวแทนไดน้ันยังทําใหไมทราบถึงความมีอยูจริงหรืออํานาจของ

ตัวแทนดังกลาว   

นอกจากน้ันการทําประกันชีวิตทางโทรศัพท ยังทําใหผูเอาประกันขาดหลักฐานการรับ

เงินเน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาที่ไมมีแบบไมจําเปนจะตองทําเปนหนังสือ เพียงแตวาถาไม

มีหลักฐานเปนหนังสือแลวจะไมสามารถฟองรองบังคับคดีไดเทาน้ัน การที่ผูเอาประกันกับตัวแทนของ

ผูรับประกัน ตกลงกันในขอความสําคัญ เชนวัตถุที่เอาประกัน ภัยที่รับเสี่ยง จํานวนที่เอาประกัน ก็

เพียงพอที่จะเกิดเปนสัญญาประกันชีวิตแลว ดังน้ันการขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพทสัญญา

ประกันชีวิตจึงเกิดข้ึนทันทีที่ตกลงทําประกันชีวิตโดยไมตองคํานึงวาจะไดรับกรมธรรมเมื่อไร ลักษณะ

การซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุผานทางโทรศัพทน้ันภายหลังจะมีการจัดสงกรมธรรม ใบคําขอเอา

ประกันชีวิตรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน มาใหแกผูรับประกัน ซึ่งก็จะใชระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห 

ดังน้ัน ผูเอาประกันยอมขาดหลักฐานที่จะยืนยันวาสัญญาประกันชีวิตไดเกิดข้ึนแลวรวมทั้งมีการชําระ

เบี้ยประกันแลว และทําใหขาดหลักฐานฟองรองบังคับคดี ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 

2535 มาตรา 61 ที่กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทจะตองออกเอกสารแสดง

การรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินในนามบริษัท เปนการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายซึ่งก็คือผูเอาประกัน

อีกดวย 
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 ผูสูงอายุน้ันยอมแกดวยอายุ ชํารุดทรุดโทรม ภาวะสุขภาพเปนขอมูลสําคัญที่บริษัท

ประกันตองใชในการประเมินความเสี่ยงของผูขอเอาประกัน เพราะสัญญาประกันชีวิตการใชเงิน

ยอมข้ึนอยูกับความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคล ดวยเหตุน้ี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 865 จึงบัญญัติใหผูเอาประกันจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอเท็จจริงซึ่งอาจจูงใจใหผูรบั

ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันสูงข้ึนอีกหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาและหากพบวาผูเอาประกันมีโอกาส

ถึงแกความตายในระยะเวลาอันใกล  การรับประกันชีวิตทั่วไปน้ันในเบื้องตนจะมีการกรอกคําขอเอา

ประกันชีวิต ตามแบบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดซึ่งใบคํา

ขอเอาประกันชีวิตมี เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูเอาประกัน แมวาในคําของเอา

ประกันปรากฏขอความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 อยูก็ตามแต การทํา

ประกันชีวิตสําหรับผูสูงอายุบางประเภท ไดมีการตัดเงื่อนไขของการตอบคําถามสุขภาพและการตรวจ

สุขภาพออกไปโดยใชแบบคําขอเอาประกันชีวิตชนิดไมมีคําถามสุขภาพ ประกอบกับการซื้อประกัน

ชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบันมีลักษณะเปนการซื้อประกันทางโทรศัพทและชําระเงินผานทางบัตร

อิเล็กทรอนิกสตางๆ แลวบริษัทจะจัดสงกรมธรรมใหภายหลังแลวผูเอาประกันจัดสงหลักฐานคือ บัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  พรอมทั้งลงนามในใบคําขอเอาประกันชีวิตแลวจัดสง

กลับคืนไปยังผูรับประกัน ดังน้ัน สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนเมื่อคําเสนอคําสนองตองตรงกันดวยวาจา 

ในเวลาที่สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนน้ันผูเอาประกันจึงไมสามารถแถลงภาวะสุขภาพของตนไดเลย 

เพราะคําขอเอาประกันชีวิตชนิดไมมีคําถามสุขภาพไมมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพปรากฏอยูเลย ของ

ประเทศไทยแลวก็นาจะถือไดวาผูรับประกันสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงและการไมตอบคําถาม

เลยน้ันจะถือวาแถลงขอความเท็จไมไดโดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนการเอาประกันชีวิตอันการใชเงิน

ตองอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลอื่น ผูเอาประกันที่เปนคูสัญญาอาจไมสามารถที่จะแถลง

ขอความจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนไดเลยในขณะทําสัญญา และบอกเลิกสัญญาใหเปนโมฆียะ

ตามมาตรา 865 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 

การไมตรวจสุขภาพและการยกเวนใหผูเอาประกันไมตองตอบคําถามสุขภาพของผู

รับประกันจึงเปนการปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลผูประกอบอาชีพการประกันชีวิตซึ่งอาศัย

ความทรงชีพหรือความมรณะของบุคคลเปนสําคัญ เน่ืองจากวิญูชนคนทั่วไปพึงคาดหมายไดวา

บุคคลซึ่งอยูอยูในวัยชรายอมมีสภาพรางกายที่เสื่อมถอยลงไมแข็งแรงเหมือนอยางคนในวัยอื่นๆ 

ดังน้ัน การตรวจสุขภาพผูเอาประกันในกรณีน้ีจึงมีความสําคัญมากและถือวาความไมรูถึงภาวะสุขภาพ

ของผูเอาประกันเปนความประมาทเลินเลอของผูรับประกันเองซึ่งละเวนไมตรวจสุขภาพผูเอาประกัน

กอนเขาทําสัญญา จึงตองถือวาสัญญาน้ันเปนอันสมบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 866 เน่ืองจากผูศึกษาเห็นวาการที่รับประกันไมรูขอเท็จจริงดังกลาวหรือไมรูวาขอความที่
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แถลงน้ันเปนเท็จ เปนขอความจริงที่ควรจะไดรูหากใชความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญู

ชน 

การโฆษณาดวยถอยคําที่วา “ไมตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถามสุขภาพ”น้ันจึงอาจทํา

ใหผูเอาประกันเขาใจผิดในสาระสําคัญของสัญญาวาผูรับประกันไมถือเอาภาวะสุขภาพเปนเรือ่งสาํคัญ  

แตก็ ไมใชเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 156 น้ัน  เน่ืองจาก สาระสําคัญของสัญญาประกันชีวิตคือความทรงชีพหรือความ

มรณะ ดังน้ัน เมื่อลักษณะของนิติกรรมที่ทําข้ึนยังคงเปนสัญญาประกันชีวิตตามเจตนาของคูสัญญา 

หากขณะทําสัญญาประกันชีวิตซึ่งบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ัน ยัง

มีชีวิตอยูสัญญาประกันชีวิตก็ยอมสมบูรณ สวนการจะถือวาเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดใน

คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 157 ซึ่ง

การสําคัญผิดตามมาตราน้ีตองเปนในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา ซึ่งหาก

มิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวอันเปนโมฆียะคงจะมิไดกระทําข้ึน จะเห็นไดวาการสําคัญผิดเขาทํา

สัญญาประกันชีวิตอันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะน้ัน จะตองเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดใน

คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน แตการสําคัญผิดในเรื่องของภาวะสุขภาพเน่ืองจากการโฆษณา

ดังกลาวจึงไมใชการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ

ของสัญญา อันจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พฤติกรรมของบ

ผูรับประกันน้ันเปนการทํากลฉอฉลโดยการน่ิงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 162 

เกี่ยวกับการทํานิติกรรมสองฝาย การที่คูกรณีฝายหน่ึงจงใจน่ิงเสีย ไมแจงขอความจริง หรือคุณสมบัติ

อันคูกรณีอีกฝายหน่ึงไมรู การน้ันเปนกลฉอฉลหากพิสูจนไดวาถามิไดน่ิงเสียเชนน้ัน นิติกรรมน้ันคงจะ

มิไดกระทําข้ึน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไข

ไมตองตรวจสุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับรูปแบบเงื่อนไขการประกัน

ชีวิตที่วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดชองวางในการบังคับใชกฎหมายไมสามารถบังคับใช

กฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริง จึงสมควรหาแนวทางการปรับปรุง แกไข ซึ่งผูศึกษาไดมี

ขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการทําสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพทที่มีเงื่อนไขไมตองตรวจ

สุขภาพหรือไมตองตอบคําถามสุขภาพ ดังน้ี 
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5.2.1 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรออกคําสั่ง

หามมิใหมีการโฆษณาชวนเช่ือ โดยใชขอความที่วา “ไมตองตรวจสุขภาพและไมตองตอบคําถาม

เกี่ยวกับสุขภาพ” หากผูรับประกันรายใดฝาฝนถือวาตองผูกพันตามขอความที่โฆษณาดังกลาวและ

หามมิใหถือเอาภาวะสุขภาพยํ่าแยในครั้งกอนของบุคคลที่การใชเงินตามสัญญาตองอาศัยความทรงชีพ

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 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ควรแกไข

เพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท พ .ศ. 2552 โดยเพิ่มเติม

รายละเอียดตอไปน้ี  

1.ในการเสนอขายประกันชีวิตผานทางโทรศัพทน้ัน ผูรับประกันจะตองจัดสง

เอกสาร ดังตอไปน้ี ใหแกคูสัญญาไมวาทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ หรือการจัดสงผานในรูปแบบ

เอกสารอิเลคทรอนิกส เชน เครื่องโทรสาร หรือ อีเมล ไดแก 

 1) สําเนาบัตรประจําตัวตัวแทนประกันชีวิตและเบอรโทรติดตอ 

                                     2) เอกสารรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับกรมธรรม 

                                     3) ใบคําขอเอาประกันชีวิต 

                   4) เอกสารในการชําระเงินเบี้ยประกัน (มีขอความถูกตองตรงตามแบบ

เอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต) 

                   5) เอกสารการใหความยินยอมเกี่ยวกับการหักเงินในบัญชีธนาคาร 

                   6) ซองธุรกิจตอบรับ 

2. กรมธรรมมีผลนับแตผูเอาประกันนําเอกสารในการชําระเงินไปชําระเบี้ย

ประกัน โดยใหถือวาเอกสารดังกลาวและหลักฐานการชําระเงิน เปนใบรับเงินช่ัวคราวประกันชีวิต 

3. ผูรับประกันจะตองแจงเตือนผูเอาประกันวา ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 863 “หากผูเอาประกันมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันไซร ทานวายอม

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด” และกําหนดใหผูเอาประกันจะตองมีความสัมพันธกันเปน 

บุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรสเทาน้ัน 
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4. ผูเอาประกันจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ี คืนบริษัทประกันภายใน 30 วัน

นับแตชําระเงินเบี้ยประกันงวดแรก หากไมจัดสงเอกสารดังกลาวกลับคืนมาภายในกําหนดเวลา 

อาจเปนขออางใหผูรับประกันชีวิตบอกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมได 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสัญญา และบุคคลซึ่งการใชเงินตาม

กรมธรรมจะตองอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะของเขา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2) เอกสารยืนยันการชําระเบี้ยประกัน 

3) ใบคําขอเอาประกันชีวิตที่กรอกขอความครบถวน พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 

4) เอกสารรับรองจากทางธนาคารเกี่ยวกับความยินยอมในการหักบัญชี 

5.2.4 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดใหมี

การสงเอกสารหลักฐานการชําระเงินช่ัวคราวที่มีรายละเอียดครบถวนและลงลายมือช่ือผูรับประกัน 

สําหรับการชําระเบี้ยประกันงวดแรกไปเพื่อใหผูเอาประกันไปชําระที่ธนาคารหรือเคาทเตอรเซอรวิส 

และใหเอกสารดังกลาวพรอมใบเสร็จการชําระเงินถือเปนหลักฐานการชําระเงินเบี้ยประกันงวดแรก 

5.2.5 ควรมีการบังคับใชรางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอิเล็กทรอนิกสโดยเร็วตาม

หลักการที่กําหนดไวใน Model Law on Electronic Commerce 

 5.2.6 ควรแกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ หลักฐานการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง

โทรศัพท พ.ศ. ......... โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตอไปน้ี “ใหถือวาการบันทึกเสียงคูสัญญาเปนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล หากผูรับ

ขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวา

สัญญามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันไดเขาสูระบบขอมูล 

 ใหการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบ

ขอมูลน้ัน โดยใหถือวาใหถือวาขอความน้ันไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมา

แสดงแลว โดยไมจําตองมีการลงลายมือช่ือในกระดาษจริง และขอความในเทปบันทึกเสียงดังกลาว

นอกจากเปนพยานวัตถุแลวยังสามารถถอดเน้ือความนําสืบเปนพยานเอกสารได” 
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