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การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยกรณีการท า
ประกันภัยรถยนต์ผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยที่ ได้แก่ ปัญหาการก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน
ของนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคล และการก ากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นบุคคล
ธรรมดา  

การที่นายหน้าประกันวินาศภัย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ชี้ช่องให้กับผู้เอา
ประกันภัย ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างมืออาชีพ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิด
ความเข้าใจในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ
ทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องทีไ่ด้รับผลกระทบจากความเสียหาย ถ้านายหน้าประกันวินาศ
ภัยปฏิบัติหน้าที่ที่ขาดความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้า
ประกันภัยยังเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในการเป็นผู้รับเบี้ยประกันภัยและน าส่งเบี้ยประกันภัย
ให้บริษัทผู้รับประกันภัย จากการได้รับมอบอ านาจให้เก็บเบี้ยประกันภัย  

จากผลกระทบที่จะมีต่อผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทั้งภาครัฐร่วมกับภาคธุรกิจ 
ต้องออกกฎหมายเพ่ือมาก ากับดูแลให้นายหน้ามีเสถียรภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัย โดยการก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลต้องด ารง
เงินกองทุนหรือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจากการเป็นผู้ที่ชี้ช่องของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงหรือเบี้ย
ประกันภัยรับต่อ หนึ่งล้านบาท หากมีการท าหน้าที่ทั้งเป็นผู้ชี้ช่องของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและ
เบี้ยประกันรับต่อจะต้องด ารงเงินกองทุนหนึ่งล้านห้าแสนบาท และก าหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารส าหรับการรับจ่ายเบี้ยประกันภัยแยกต่างหาก ถ้ากรณีที่ผลของความเสียหายที่เกิดจากการ
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ด าเนินการของนายหน้านิติบุคคลมีจ านวนสูงมาก อาจจะไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการก ากับดูแลของภาครัฐบังคับใช้เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล 
แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้กับนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคล 

จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศพบว่ามีหลักเกณฑ์สากลของการประกันภัย ( ICP) ได้
ก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่รับเงินจากลูกค้าต้องมีการป้องกัน
อย่างเพียงพอ (Sufficient Safeguards) ในการดูแลรักษาเงินนั้น ซึ่งในหลายประเทศมีการก ากับดูแล
ความมั่นคงทางการเงินของนายหน้าประกันวินาศภัยโดยก าหนดการด ารงเงินกองที่มีความยืดหยุ่นไป
กับรายได้ที่เกิดขึ้น บางประเทศก าหนดให้มีการวางประกันไว้กับหน่วยงานภาครั ฐ และกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการท าประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพ ที่จะท าให้ผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการชดใช้จากการด าเนินการบกพร่อง ผิดพลาดของนายหน้าประกันวินาศภัย 

ขณะทีป่ระเทศไทยได้มีการก ากับดูแลให้คนกลางประกันภัยที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่
เป็นนิติบุคคลต้องด ารงเงินกองทุนแบบตายตัวไม่ยืดหยุ่นไปกับความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ ใน
วิชาชีพเฉพาะ และไม่ได้บังคับใช้กับนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการด าเนินการ
เช่นเดียวกัน ดังนั้นความเสียหายที่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับการ
ชดใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
โดยเฉพาะ 

แนวทางการก ากับที่หน่วยงานภาครัฐควรเพ่ิมเติมให้กับนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติ
บุคคลและที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ให้สอดรับกับความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพของ
นายหน้าประกันวินาศภัย ในการด ารงเงินกองทุนที่มีความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กับเก็บเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมอบอ านาจมาจากการท าหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย และมีการ
วางประกันกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งท าประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพของทั้งนายหน้าประกัน
วินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลและที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามเสี่ยงที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
รวมถึงการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบของนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาให้อยู่ภายใต้
สังกัดนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิตุบคคล ควรก าหนดให้มีการปฏิบัติงานเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยที่เป็นบุคคลไม่เกิน 3 ปี กรณีที่ยังไม่สามารถอยู่ภายใต้สังกัดนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็น
นิติบุคคล และในการออกเอกสารการเก็บเบี้ยประกันภัยซึ่งต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินในนาม
ของบริษัทผู้รับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัย โดยมีการก าหนดวันที่ที่ชัดเจนในการออก
เอกสารการรับเงิน จะท าให้ปิดช่องว่างที่ท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยไม่รับรู้การรับเงินของนายหน้า
ประกันวินาศภัยทีจ่ะท าให้มีการด าเนินการทีม่ีระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันอีกด้วย 
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The purpose of this research was to study the problems of insurance intermediary 

supervision, focusing on automobile insurance through non-life insurance brokers including 

problems overseeing the secured financial stability and their supervision between non- life 

insurance organizational brokers and non-life insurance personal brokers. 

Performing insured agency duties with professional knowledge and deeply 

understanding of insurance products would be enable the insured people to understand 

the conditions of their insurance policy, and to use them as a managing tool for dealing 

with their risky assets and any relevant stakeholder damaging impacts. In case of the 

insurance broker performs duties with negligence, it would cause damage to insured 

people, and any relevant stakeholders. Not only performing agency duty, but also acting 

as a service provider of agent to collect the recipient to the insurance premium, 

authorized delivers the insurance premium to the insurer. 

According to the impact affecting the insured and stakeholder people, these 

consequentially caused both the government and the business sectors to pass legislation, 

to regulate brokerages, to maintain financial stability and to build confidential for insurers. 

These rules require corporate non-life insurance brokers who are legal entries, to maintain 

capital or have more assets than liabilities from being the pointer of direct insurance 

premiums or premiums received per million Bath. If insurers acting as both of direct 

insurance premium and reinsurance premium, they must maintain a fund of one million 
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and five hundred thousand. It also requires a separate bank account for the receipt of the 

insurance premiums. If the result of damage caused by the action of a corporate broker is 

very high, it may not be able to compensate for the damage included to the insured and 

stakeholders, by which government supervision enforces only non-life insurance 

organizational brokers, excluding non-life insurance personal brokers.  

A study of foreign law defined that the International Guidelines of Insurance (ICP) 

stipulated the agencies regulators should assign the insurance intermediaries, who receive 

funds from clients, should have sufficient safeguards to maintain those funds. In many 

countries, the financial stability of non-life insurance brokers should be stipulated to 

maintain that safeguard fund along with their generated income. Some countries require 

insurers to place their insurance with their government agencies and the law requires that 

professional liability insurance should be responsive for the insured and stakeholders to be 

firmly insured by any misconduct performing of the non-life insurance broker. 

While in Thailand, the insurance intermediary under the non- life insurance 

organizational brokers must maintain a fixed capital fund that is not flexible with the risk of 

performing a specific professional duty, but this does not apply to individual non-life 

insurance brokers performing the same actions. Therefore, damages affecting the insured 

and stakeholders may not be reimbursed under the regulated insurance laws.  

Additional conducting under government agent for non- life insurance 

organizational brokers and non-life insurance personal brokers to cope with the risk of 

performing non- life insurance broker duty, the insurance fund should be flexibly 

maintained with the change of premium, the professional broker duty, and the risk of 

insured and stakeholders for both non- life insurance organizational brokers and non-life 

insurance personal brokers. This should be included that the non-life insurance personal 

brokers shall be under supervised with non- life insurance organizational brokers, the 

limitation of three years performing as non-life insurance personal brokers, and the 

premium receipt dated by non- life authorized insurance organizational brokers, not 

personal brokers. By setting a clear date for issuing such receipt of payment documents, it 

will close the gap that prevents the insurer from recognizing the insurance broker’s receipt 
of payment, which will lead to a systematic review of each other. 


