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 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายของการคาบริการภายใต
ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services หรือ GATS)    
โดยวิเคราะหหลักการตาง ๆ ของการเปดเสรีการคาบริการ ซ่ึงจะนําไปใชตอการเปดเสรีการคา
บริการของประเทศไทย และศึกษาถึงการปฏิบัติตามพันธกรณใีนความตกลงท่ัวไปวาดวยการคา
บริการ (GATS) ของไทย  รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายไทยใหสอดคลองกับพันธกรณีในความตก
ลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และหลักเกณฑทางกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 
 ผลการวิจยัพบวา  ขอผูกพนัในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภยัของไทยในปจจุบัน
ทําข้ึนโดยยดึกฎหมายและระเบียบท่ีใชบังคับตอการประกอบธุรกิจในสาขาบริการท่ีเกีย่วของใน
ขณะนัน้เปนหลักเกณฑในการระบุขอผูกพันในตารางขอผูกพันเฉพาะเพื่อเปดเสรีการคาบริการ
สาขา ประกนัภยัเพยีงเทาท่ีกฎหมายท่ีเกีย่วของจะใหอํานาจไวเทานัน้  โดยไทยผูกพนัวาจะไมออก
กฎหมายหรือระเบียบภายในเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูหากเปนการจํากัดการเขาสูตลาดการคาบริการและ
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติมากกวาท่ีมีอยูในปจจุบัน  และจากการศึกษาถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
ไทยในทางกฎหมายเพ่ือเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัย  พบวา  กฎหมายภายในของไทยท่ี
เกี่ยวของกับการเขาสูตลาดและการใหปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาประกันภยัเปนการสอดคลองกับ
ขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยของไทยที่ทําไวโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดในการเขาสูตลาดและ
การใหการปฏิบัติเยีย่งคนชาติ ดังนัน้ ไทยจึงยงัไมมีพนัธกรณีท่ีจะตองแกไขกฎหมายท่ีเกีย่วของกบั
การคาบริการสาขาประกันภยัในขณะน้ี  แตอยางไรก็ตามความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการได
กําหนดใหประเทศสมาชิกจะตองเจรจาอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ  เพื่อใหมีการเปดตลาดการคา
บริการในระดับ    

ฆ 
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ท่ีมากข้ึนจากท่ีไดผูกพันไวตามหลักการเปดเสรแีบบกาวหนาเปนลําดบั  ดงันัน้ในอนาคตประเทศไทย      
จึงอาจถูกเรียกใหมีการเปดตลาดการคาบริการสาขาประกันภยัในระดบัท่ีมากข้ึนกวาเดิมท่ีผูกพนัไวใน
ปจจุบัน ซ่ึงผูวจิัยไดเสนอแนะวาประเทศไทยจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายบางฉบับท่ีมีลักษณะ
เปนขอจํากดัการคาบริการสาขาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

DPU



                                    

 

                                                 

                                                                             

Thesis Title :  The Opening of Free Trade under the General Agreement on 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this thesis was to study the legal rules of service trade under 
the General Agreement on Trade in Service or GATS, by analyzing the rules on free 
trade opening to open service free trade in Thailand. To study on Thailand’s 
compliance with GATS’ obligation and to improve Thai law to be consistent with 
GATS’ obligation, as well as the internal legal rules in relations to the insurance 
business in Thailand. 
 
 The results of the research showed that the binding condition for opening Thai 
insurance service free trade at present, was made based on the law and regulation 
controlling business operation of the services involved at that time. They were the 
rules to identify the conditions as stated in the table of particular obligations to open 
the insurance service free trade only as much as the law involved had provided; and 
that Thailand agreed not to issue any law or internal regulations in additional to the 
ones already existed, if they limit the access to the service trading market and the 
treatment like people of the same nationality more than in the present time. It was also 
found in the study on Thailand’s compliance with the legal obligation on the opening 
of Thai insurance free trade, that Thailand’s internal law involved the market access 
and the treatment like people of the same nationality in the insurance business was 
consistent with the binding conditions, particularly of Thailand’s insurance business 
made with conditions and limitations on market access and the treatment as people of 
the same nationality. Therefore, Thailand did not have any obligation to amend the 
law involved insurance business service trade at present. However, the General 
Agreement on Trade in Services required its member countries to negotiate from time 
to time for opening the service trading market at higher level than being agreed in 
accordance with the rules of progressive free trade. Therefore, in the future  
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Thailand may be requested to open more insurance service trade than the original 
obligation. 
 It was suggested that Thailand made the improvement of some laws that tend 
to limit the insurance business service trade. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จากการท่ีประเทศไทยเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก ทําใหมีพันธกรณีตาม
หลักกฎหมายระหวางประเทศ  ท่ีจะตองปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ ท่ีบริหารโดยองคการการคาโลก  
ท้ังนี้ความตกลงหน่ึงท่ีประเทศไทยไดผูกพันไว  คือ  ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ  หรือ 
(General Agreement on Trade in Services หรือ GATS )  หลักการท่ัวไปที่สําคัญของความตกลง
ฉบับนี้ไดแก  หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง   หรือ  หลัก  MFN  หลักความโปรงใส  
และหลักการมีสวนรวมเพิ่มมากข้ึนของประเทศกําลังพฒันา  ตลอดจนการจัดทําขอผูกพันเฉพาะใน
การเปดเสรีการคาบริการสาขาตาง ๆ โดยประเทศสมาชิกจะมาเจรจากัน  จัดทําตารางขอผูกพัน
เฉพาะในเร่ืองการเขาสูตลาด  และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  เพื่อเปนการเสนอเปดตลาดการคาบริการ
ของตนใหแกประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  ตามความพรอมและความสามารถของประเทศสมาชิกเองภายใต
หลักการเปดเสรีการคาแบบกาวหนาตามลําดับ 
 
 ประเทศไทยไดตกลงท่ีจะเสนอขอผูกพันเปดเสรีทางการคาบริการใหแกประเทศ
สมาชิกองคการการคาโลกอ่ืน ๆ  รวมท้ังส้ิน  10  สาขาบริการ  จําแนกเปนกจิกรรมตาง ๆ  ได
ท้ังส้ิน  95  รายการ  ไดแก    สาขาบริการดานธุรกิจ   สาขาบริการดานคมนาคมส่ือสาร  สาขา
บริการดานการกอสรางและวิศวกรรมท่ีเกีย่วเนื่องกับการกอสราง  สาขาบริการดานการจัดนําหนาย   
สาขาบริการดานการศึกษา  สาขาบริการดานส่ิงแวดลอม   สาขาบริการดานการเงิน  สาขาบริการ
ดาน การทองเท่ียว และการเดินทางท่ีเกีย่วเนื่องกับการทองเท่ียว สาขาบริการดานการนันทนาการ   
วัฒนธรรม  และการกฬีา  สาขาบริการดานการขนสง    รวมทั้งไดมีการเจรจาจดัทําขอผูกพันเปด
เสรีเพิ่มเติมภายหลังปดการเจรจารอบอุรุกวัยในสาขาบริการดานการเงิน    และโทรคมนาคมข้ัน
พื้นฐาน  ซ่ึงความตกลง  GATS  ยอมใหประเทศสมาชิกเสนอท่ีจะผูกพันเปดเสรีทางการคาบริการ
ไดในระดับท่ีแตกตางกนัไป  โดยอาจระบุขอจํากัดหรือมีเงื่อนไขสําหรับบริการแตละสาขาข้ึนอยู
กับความพรอมของประเทศสมาชิกในการเจรจาตกลงกันวาประเทศใดจะผูกพันเปดเสรีไดมากนอย
เพียงไร 
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 โดยท่ีความตกลง  GATS  ไดกําหนดใหการคาบริการสาขาประกันภัย  อยูในกลุมท่ี 7      
ในช่ือสาขาบริการดานการเงิน  (Financial Services) และประเทศไทยไดเสนอผูกพันเปดเสรี
ทางการคาบริการสาขาประกันภัย ตามท่ีระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะของไทยในสาขายอย  
(Subsector)  จํานวน  6 รายการ ดังนี ้

1. การประกันชีวติ  (Life  Insurance Services) 
2. การประกันวนิาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
3. นายหนา และตัวแทนประกันภัย  (Insurance Broking and Agency Service) 
4. ท่ีปรึกษาดานการประกันภัย  ไมรวมเร่ืองบํานาญ  (Insurance Consultancy Services 

Excluding Pension Consulting Services) 
5. ผูประเมินภยั  (Average and Less  Adjustment Services) 
6. คณิตศาสตรประกันภัย  (Actuarial Services) 

 
ในการจัดทําขอผูกพันเปดเสรีทางการคาบริการกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  ไทยไดยึด

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบังคับตอการประกอบธุรกจิในสาขาบริการท่ีเกี่ยวของในปจจุบันเปน
หลักเกณฑในการระบุขอผูกพันไวในตารางขอผูกพันเฉพาะของไทยเพื่อเปดเสรีทางการคาบริการ
ใหกับประเทศตาง ๆ เพียงเทาท่ีกฎหมายจะใหอํานาจไวเทานัน้ และในอนาคตจะไมมีการออก
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเปนการจํากัดทางเขาสูตลาดของสมาชิกองคการการคาโลกมากกวาท่ี
เปนอยู ตามท่ีไดผูกพันไวในตารางขอผูกพันเฉพาะแตอยางใด 
 
 การประกนัภยั ถือเปนการคาบริการสาขาหนึ่งของการคาบริการดานการเงิน (Financial 
Service)    ซ่ึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมาก  เพราะการคาบริการดานการเงินเปน
การคาบริการของระบบเศรษฐกิจแบบเปดซ่ึงเกื้อหนนุและอํานวยตอการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ  ให
ดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริการสาขาการเงินจึงเปนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสําคัญ  นอกจากนีก้ารประกันภัยยังมีบทบาทสําคัญในการเขารวมเฉล่ียรับภาระความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน อันจะสงผล ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวสูงข้ึนเพียงใด     ความจําเปนของการประกันภัยจะสูงข้ึนควบคูกันไปดวย เพราะเปนธุรกจิ
ท่ีเกื้อหนนุและเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจประเภทตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความม่ันคงอยางยิ่งทางสังคม 
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 สําหรับประเทศไทย  จะเหน็ไดวาธุรกิจการคาบริการสาขาประกันภัยและธุรกิจบริการ
ท่ีเกีย่วของยังมีขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวนประชากรและรายไดเฉล่ียตอหวัประชากร   นับ
ไดวาเปนธุรกจิท่ียังมีศักยภาพท่ีจะเติบโตในอนาคตเปนอยางมาก   จึงทําใหบริษทัประกันภัยของ
ตางชาติสนใจท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจสาขาน้ีในประเทศไทยอยางไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจแบบ
เปด    การเปดเสรกีารคาบริการยอมเปนหลักการท่ีดี    แตเนื่องจากสภาพระดบัการพัฒนาของแตละ
ประเทศไมเทาเทียมกัน  ฉะนั้นการเปดเสรียอมมีผลกระทบตอแตละประเทศแตกตางกัน  จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองศึกษาวเิคราะหถึงผลกระทบของการเปดเสรีการคาบริการดวยการประกันภัยใหถอง
แท  และกระตุนใหการประกอบธุรกิจประกันภัยภายในประเทศเขาใจในสถานการณโดยรอบดวย  
และเตรียมพรอมท่ีจะตองเผชิญกับคูแขงจากตางชาติในอนาคต 
 
 อยางไรก็ตาม ความตกลง  GATS   มาตรา  19  กําหนดใหสมาชิก  WTO  จะตองเขา
รวมเจรจาในรอบตอ ๆ ไป    ภายหลังการเจรจาพหพุาคีรอบอุรุกวัยส้ินสุดลง    ท้ังนีจ้ะเร่ิมตนไมชา
กวา  5  ป  ภายหลังความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2538  และ
จะตองเขารวมเจรจาเปนราย ๆ   เพื่อใหบรรลุผลถึงการเปดเสรีแบบกาวหนาตามลําดับของสาขา
ตาง ๆ ในภาคบริการ ท้ังนี้จะตองใหมีการเปดเสรีการคาใหมากท่ีสุด โดยถือหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง (MFN) แตสมาชิกอาจขอยกเวนจากหลัก MFN  ไดตามท่ีแสดงไวใน
ตารางขอผูกพันเฉพาะดานการเขาสูตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  และขอยกเวนดังกลาวไมใช
เปนการขอยกเวนตลอดไปแตจะตองมีการทบทวนภายใน 5 ป  หลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลใช
บังคับ  ท้ังนี้องคการการคาโลก  ไดเร่ิมตนเจรจาทบทวนเร่ืองตาง ๆ  ไปแลว  เม่ือ ค.ศ. 2000   จาก
ขอกําหนด  ดังกลาวทําใหประเทศไทยตองหนัมาพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการ   ประกันภัย  เพื่อทําการปรับปรุงหรือแกไขใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ  ซ่ึงในการพจิารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายน้ี จะตองพจิารณาถึงการคุมครองผู
ประกอบธุรกจิประกันภยัท่ีเปนคนในชาติ  รวมถึงการคุมครองผูบริโภคดวย  ท้ังนี้ผลของการเปด
เสรีการคาบริการนั้น     จากการศึกษาพบวามีท้ังขอดีและขอเสียตอผูประกอบธุรกิจในประเทศ  
กลาวคือ ขอดีทําใหเกิดการแขงขันหรือการขยายตัวเพิม่ข้ึนของการใหบริการสาขานั้น ๆ ทําให
คุณภาพของการบริการดีข้ึน    ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน  มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม ๆ และ
นํามาใชกอใหเกิดความหลากหลายมากข้ึน  และชาวตางชาติจะนําเงินเขามาลงทุนเพิ่มข้ึน สวน
ขอเสียคือ ศักยภาพและความสามารถของคนในชาติ จะสูคนตางชาติไมได และกอใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบทางการแขงขันระหวางประเทศท่ีพฒันาแลวกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
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 ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการดําเนินธุรกิจประกันภัย    
ท่ีเปนขอจํากดั และอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของชาวตางชาติในการประกอบธุรกจิประกนัภัย ไดแก 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2510  มาตรา 7  บัญญัติวา  “การประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยต้ังเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ  จะกระทําไดเม่ือไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี  ในการนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได”   ตอมาไดมีกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2510  ไดกําหนดใหบริษัทประกันวนิาศภัยสามารถเปดสาขาในประเทศไทยได  
จนกระท่ังป พ.ศ. 2521   ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชยลงวนัท่ี  6  มีนาคม  2521  โดยมี
สาระสําคัญวา  รัฐบาลไมมีนโยบายท่ีจะใหบริษัทประกันวนิาศภยัของตางประเทศเขามาต้ังสาขา
ในประเทศไทย  และตอมาไดมีพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2535  มาตรา  7  บัญญัติวา  
“บริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะต้ังสาขาของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัย  ตาม 
พ.ร.บ.  นี้ไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี” จากบทบัญญัตินี้ได
ช้ีใหเห็นถึงความเขมงวดของตัวบทกฎหมายท่ีย้ําถึงความม่ันคง  เพราะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงแตเดิมบัญญัติเพียงวาไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีเทานั้น 
 

 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  มาตรา  9  และพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ. 2535  มาตรา 10  บัญญัติวา  “บริษทัจะตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญญาติไทยถืออยูไมต่ํา
กวาสามในส่ีของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติ
ไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด”  จะเหน็ไดวามีขอกําหนดสําหรับจํานวนผูถือ
หุนและจํานวนกรรมการไมใหเกนิกวาจํานวนสามในส่ีท้ังสองกรณี ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดการ
เปดเสรีการคาบริการของ GATS 
 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 การทําธุรกิจบริการ  ดาน
ประกันภัย และธุรกิจอ่ืนท่ีเกีย่วของ  เชน  การเปนนายหนาและตัวแทน  ซ่ึงถือวาเปนการทําธุรกิจ
บริการอ่ืน  ตามบัญชีสาม  เปนธุรกิจท่ีหามคนตางชาติทํา  เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความ
พรอมท่ีจะแขงขัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการเปดเสรีการคาบริการ  จึงควรตองมีการปรับปรุงแกไข 
 

 ประเด็นปญหาดังกลาว กฎเกณฑตาง ๆ  ภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ    
จะสามารถรองรับตอการเปดเสรีทางการดานบริการสาขาประกันภัยไดมากนอยเพียงไร และ
มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูภายในประเทศจะสอดคลองกับการเปดเสรีทางการคาบริการสาขา
ประกันภัยไดอยางไร  วทิยานิพนธฉบับนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาถึงกฎเกณฑของการเปดเสรีทางการคา
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บริการสาขาประกันภัย   ภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ   และผลกระทบทางกฎหมาย
จากการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยของไทย 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายของการคาบริการภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวย
การคาบริการ (GATS)  โดยวิเคราะหหลักการตางๆ ของการเปดเสรีการคาบริการซ่ึงจะนําไปใชตอ
การเปดเสรีการคาบริการของประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติตามพันธกรณใีนความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ
(GATS) ของไทย รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายของไทยใหสอดคลองกับพันธกรณใีนความตกลง
ท่ัวไปวาดวยการคาบริการ  และหลักเกณฑทางกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของกบัการดําเนินธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการศึกษา 
  

กฎเกณฑตางๆ ภายใตความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS)  จะสงผลกระทบ
ตอกฎหมาย ภายในของไทยมากนอยเพยีงใด และตองมีการปรับปรุงกฎหมายภายในของไทยให
สอดคลองกับพันธกรณใีนความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการตลอดจนผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ ประกันภัยของไทย เพือ่รองรับการเปดเสรีการคาบริการ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 มุงศึกษาหลักการและกฎเกณฑทางกฎหมายภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคา
บริการ (GATS) ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกนัภยัเพ่ือพจิารณา
ถึงผลกระทบทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนภายใตความตกลง GATS และวิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
ของไทยวาเอ้ืออํานวยตอการเปดเสรีทางการคาบริการสาขาประกันภัยมากนอยเพียงใด  ท้ังนี้จะ
พิจารณาจากหลักการของกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ตามท่ีปรากฏเปนขอ
ผูกพันเกีย่วกับการเขาสูตลาด และการปฎิบัติเยี่ยงคนในชาติในตารางขอผูกพันเฉพาะของไทยเปน
ประการสําคัญ 
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วิธีการศึกษา 
 

 เปนการวจิัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคนควาจากตําราหนังสือ       
บทความ  และผลงานทางวิชาการท้ังภาษาไทยและของตางประเทศ   ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ และเว็บไซต (web sites) ตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต (internet) แลวนํามาศึกษาวจิัยทาง
กฎหมายในเชิงพรรณนาและวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

1. ทําใหทราบถึงความเปนมาของการเปดเสรีทางการคาบริการสาขาประกันภัยและ
กฎเกณฑตาง ๆ    ภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (GATS)  

2. ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัดของกฎหมาย ตลอดจนผลกระทบทางกฎหมาย
จากการเปดเสรีทางการคาบริการสาขาประกันภัย เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับตัว และการเตรียม
ความพรอมจากการเปดเสรีการคาบริการ 

DPU



 
บทท่ี 2 

ความเปนมาและหลักการทางกฎหมายของความตกลงทัว่ไปวาดวยการคาบริการ 
 

1. ความเปนมาของความตกลงทัว่ไปวาดวยการคาบริการ 
 
  1.1  การเจรจาทางการคาพหุภาคีรอบอุรุกวยั 

  เมื่อกลาวถึงประเทศพัฒนาแลวในปจจุบัน การคาบริการ (Services) ไดกลายมาเปน
จุดมุงหมายที่สําคัญทางเศรษฐกิจในการเพิ่มผลผลิตมวลรวม (GNP) ภายในประเทศใหสูงข้ึน เมื่อ
เทียบกับการคาในตัวสินคา (Goods) โดยประเทศพัฒนาแลวไดเล็งเห็นวา ประเทศกําลังพัฒนากค็ือ
โอกาสสําคัญท่ีจะแสวงหาผลประโยชนในทางการคาบริการของตน ตามกระแสการปรับตัวในทาง
เศรษฐกิจของโลกท่ีมีแนวโนมปรับระบบการคาไปสูระบบการคาเสรีมากขึ้น (More Liberalization)1 
  นับตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา จากการท่ีประเทศตาง ๆ ตอง
ประสบปญหาจากภัยสงคราม ทําใหระบบเศรษฐกิจไดหยุดชะงักลง ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําไดปก
คลุมไปทั่วทุกมุมโลก การคาของโลกเปนไปอยางไรกฎเกณฑ รัฐตาง ๆ เริ่มมีความคิดท่ีจะฟนฟู
ระบบเศรษฐกจิภายในของประเทศตน ภายใตความเชื่อท่ีวา  หากรัฐสามารถผลิตและขายสินคาของ
ตนไปยงัตางประเทศใหไดมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จํากัดการนําเขาสินคาจากประเทศอ่ืนไดนอยลง
ก็จะทําใหรัฐไดเปรียบดุลการคา (Advantage Balance of Trade) กอใหเกิดการคุกคามท่ีจะนํา
มาตรการทางการคา  ซ่ึงมีผลเปนปฏิปกษตอการคาระหวางประเทศมาใชเพิ่มมากขึ้น ภายใตส่ิงที่
เรียกวา ลัทธิกีดกันทางการคา (Protectionism) ซ่ึงอาจกระทําไดหลายรูปแบบท้ังในรูปของการต้ัง
กําแพงภาษี (Tariff Barriers) มาตรการควบคุมดานปริมาณ (Quantitative Restriction) โดยการหาม
นําเขา (Prohibition) การกาํหนดโควตา (Quota) หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี (Non Tariff 
Barriers) เชน มาตรการดานสุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอม  เปนตน 
 แมจะไดมีความพยายามในระดับทวิภาคี (Bilateral) ในการเจรจาเพ่ือลดอุปสรรค
และขอกีดกันทางการคาเสรใีหหมดส้ินไปในบางครัง้ แตก็มีผลเปนการอํานวยประโยชนระหวาง
ประเทศคูเจรจาเพยีงสองฝาย ซ่ึงเทากับเปนการทําใหเกดิความแตกตางในการปฏิบัตติอประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีไมไดเขารวมเจรจาดวย จึงเริ่มเกิดแนวความคิดที่จะสรางกฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศให

                                                           
1  Michalel J. Trebilcock and Robert Howse. The Regulation of International Trade.  New York: 

Routledage, 1995 , p. 215. 
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อยูในลักษณะท่ีเปนกฎเกณฑทั่วไป (General Rules) ในกรอบของพหุภาค ี (Multilateral) เพ่ือให
ประเทศท่ีเปนภาคีสมาชกิปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงระบบดังกลาวจะชวยใหเกิดการคาเสร ี
(Trade Liberalization) มากขึ้น   และลดอุปสรรคทางการคาลงไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคการ สหประชาชาต ิจึงไดเรียกประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้ง 
 องคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization : ITO) ใหเปนองคกร
ดานเศรษฐกิจลําดับท่ี 3 โดยกอนหนานีไ้ดมีการจัดตั้งธนาคารระหวางประเทศเพื่อการฟนฟูและการ
พัฒนาหรือท่ีตอมาเรียกวาธนาคารโลก (The International Bank for Reconstruction and 
Development – IBRD./WD)  และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (The International Monetary 
Fund – IMF)    ข้ึนเพ่ือดูแลดานการเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือฟนฟูประเทศที่ไดรับความ
เสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง และตอมาไดขยายขอบเขตไปในการใหเงินกูเพื่อวัตถุประสงคใน
การพฒันาและสงเสริมการลงทุนของเอกชน สําหรับ IMF นั้น ไดจัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหนาที่กําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราท่ีมีเสถียรภาพ และชวยเหลือประเทศท่ีประสบปญหาในเรื่องของดุลยชาํระเงนิ 
โดยการใหสิทธิในการใหกูยมืเงนิชวยเหลือ ความพยายามในการจัดตั้งองคการการคาระหวาง
ประเทศขึ้นนัน้ก็เพื่อสรางกฎเณฑทางการคาของโลกใหเปนไปอยางมีแบบแผน  โดยท่ีประชุมได
จัดต้ังคณะกรรมการเตรียมการข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีรางกฎบัตรองคการการคาระหวางประเทศ (The 
ITO Charter) และในขณะเดียวกันก็ไดทําการเจรจาลดหยอนภาษีศุลกากรระหวางกันดวย   ซ่ึงผล
จากการเจรจาทําใหมีการลดหยอนภาษีศุลกากรของสินคาตาง ๆ ไดประมาณ 45,000 รายการ เกดิ
เปนความตกลงท่ีประกอบดวยขอลดหยอนภาษีศุลกากรซ่ึงตอมาในภายหลังไดพัฒนาข้ึนจนกลายมา
เปน The General Agreement on Tariffs and Trade หรือท่ีรูจักกันในนาม GATT นั่นเอง 
 ภายหลังจากน้ัน จึงจัดใหมีการประชุมรวมกันที่กรงุฮาวานา ประเทศคิวบาในการ
พิจารณารับรอง The Havana Charter เพื่อจัดต้ังองคการการคาระหวางประเทศตอไปแตอยางไรก็ตาม    
การจัดต้ังองคการการคาระหวางประเทศดังกลาว   สหรัฐอเมรกิาไมใหความเห็นชอบดวยเนื่องจาก
รัฐสภาสหรัฐเกรงวาจะถูกรดิรอนอํานาจในการเจรจาเพ่ือดําเนินการทาํขอตกลงทางภาษีศุลกากร
ประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐในขณะนัน้ จึงตัดสินใจท่ีจะไมผานรางกฎบัตรดังกลาวตอสภาใน
การใหความเห็นชอบนั่นหมายถึงการประกาศที่จะไมรับรองกฎบัตร เมื่อสหรัฐในฐานะประเทศท่ีมี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจโลกใหการปฏิเสธท่ีจะลงนามใหสัตยาบัน กฎบัตรฮาวานาดังกลาวนี ้
ความพยายามของประชาคมโลกท่ีจะจัดตั้ง องคการการคาโลก (WTO) จึงประสบความลมเหลว2  

อยางไรก็ตามแมจะไมมีองคการการคาระหวางประเทศเกิดขึ้น   แตโดยเน้ือหาของบทบัญญัติตาม

                                                           
2 Kenneth W. Dam.  The Gatt-Law and International Economic Organization. The United 

State of America : The University of Chicago Press, 1970,  p. 14. 
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ความตกลงที่ไดเจรจากันในขณะนั้น ประเทศที่รวมเจรจาก็ไดพรอมใจกันนําเอาความตกลงทั่วไปวา
ดวยภาษีศุลกากร และการคาหรือแกตต (GATT)  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรางกฎบัตร ITO มาใชเปน
กฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศตอไป 
 ในแงมุมของระบบสถาบันแกตต   จึงมิไดมีฐานะเปนองคการระหวางประเทศ  แตเปน
ความตกลงระหวางประเทศ   ท่ีสงเสริมใหการคาระหวางประเทศดําเนินไปอยางเสรภีายใตหลักการ
ท่ีสําคัญ 2  ประการ ไดแก หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) และการปฏิบัติเยี่ยงชาติ    
ท่ีไดรับการอนุเคราะหยิง่ (Most-Favoured Nation Treatment – MFN) ตลอดจนการหามใชมาตรการ
ใด ๆ นอกจากมาตรการทางภาษีอากร (Restriction Through Tariff Protection) เปนเครื่องมือในการ
กีดกันทางการคาระหวางประเทศ เชน การหามจํากัดปรมิาณนําเขาสินคา (Prohibition of Quantitative 
Restrictions) รวมถึงมาตรการกีดกันอ่ืนใดที่ไมใชภาษีอากร (Other Non-Tariff Barriers) และ
บทบาทท่ีสําคัญประการหนึง่ของแกตตตอระบบการคาระหวางประเทศท่ีสัมพันธกับการสรางกรอบ
ของกฎเกณฑทางการคาใหเปนไปอยางเสรีก็คือการจัดใหมีการประชมุเพื่อเจรจาการคาระหวาง
ประเทศภาคีสมาชิกท้ังหลายตอการลดมาตรการกีดกนัและอุปสรรคทางการคาตาง ๆ ท่ีไมใชภาษี
ศุลกากร โดยท่ีผานมา แกตตไดจัดใหมีการประชุมมาแลว รวม 8 รอบ3  โดยการเจรจารอบหลังสุด
เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากกระบวนการคาระหวางประเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประเทศภาคีสมาชิก
ตาง ๆ ไดใชมาตรการทางการคาที่มีความซับซอนมากข้ึน อุปสรรคทางการคาจึงยงัคงมีอยูท่ัวไป   
เพื่อมิใหปญหาการคาของโลกทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ที่ประชุมใหญของประเทศภาคีแกตตไดมีมติให
จัดประชุมเจรจาทางการคารอบใหมขึ้น ท่ีเมืองปุนตา เดล เอสเต ประเทศอุรุกวัย    จึงเรยีกการเจรจา
รอบน้ีวา การเจรจารอบอรุกวัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปดตลาดทางการคาใหเสรยีิ่งขึน้ 
นอกจากนั้นผลการเจรจารอบอุรุกวัยยงัไดพัฒนาบทบัญญัติของระบบการคาพหุภาคภีายใตแกตตให
เปนองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ซ่ึงมีกลไกการแกไขกรณีพิพาททาง
การคาระดับพหุภาคีท่ีเขมแข็งข้ึน กอใหเกดิการสรางกฎระเบียบทางการคาที่มีความชัดเจน เชน การ
นําเอาเรื่องการคาสินคาเกษตรเขาอยูในระบบของแกตตอยางจรงิจัง และท่ีสําคัญคือไดริเริ่มใหมีการ
ขยายขอบเขตของแกตตใหครอบคลุมไปถึงการคาบริการ (Services) ขึ้นเปนครัง้แรก 
 แนวโนมที่สําคัญของการเจรจาในครัง้น้ีเกดิจากแรงผลักดันและอํานาจการตอรองของ
บรรดาประเทศคูสัญญาตาง ๆ ของแกตต โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศ
กําลังพัฒนา ซ่ึงตางกม็ีความเห็นวาแกตตเปนขอตกลงทางการคาท่ียังมีจุดออน กลาวคือ 

                                                           
3 พรชัย  ดานวิวัฒน  “ความสําคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับขอพพิาทภายใตความตกลง

องคการการคาโลก (WTO) ” วารสารนิติศาสตร. 25  มีนาคม 2538 , หนา 481. 

Comment [S1]:  
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 ประเทศกําลังพัฒนาเห็นวา ระบบกฎหมายของแกตตไมเขมงวดในเรื่องการคาสินคา
เกษตร  การอุดหนุนและการกีดกันการนาํเขาสินคาเกษตร การกระทําดังกลาวจึงสามารถทําไดโดย
ไมขัดตอขอตกลง ทําใหประเทศท่ีมีระดับการพฒันานอย เสียเปรียบประเทศท่ีมีระดับการพฒันาสูง
กวา อีกท้ังยงัขาดความชัดเจนและมีความคลุมเครือในบางเรื่องเกี่ยวกับการคาสินคา อุตสาหกรรม 
ทําใหประเทศท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาสามารถใชมาตรการบางอยาง   เพื่อเอาเปรยีบประเทศ
ท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจนอยกวา    โดยไมผิดขอตกลงได เชน การเรยีกเก็บภาษีตอบโตการอุดหนุน
สินคาสงออก (Countervailing Duties) การจํากัดโควตาหรือการจํากัดจํานวนนําเขาสินคา (Quantitative 
Restriction) ภาษีตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) การใชมาตรการปองกัน (Safeguard)4  เปน
ตน 
 ทางดานประเทศพัฒนาแลวเห็นวาแกตต  ไมครอบคลุมถึงการคาบริการ ทําใหผูให
บริการจากประเทศพัฒนาแลวไมสามารถเขาไปขายบรกิารอยางเสรใีนประเทศท่ีกําลังพัฒนาได
เนื่องจากมีมาตรการจํากัดหรือกีดกันคนตางชาติในเรื่องการประกอบธุรกิจบรกิาร ดังนั้น ในการ
เจรจารอบอุรกุวัย ประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐ สหภาพยุโรป และญ่ีปุน จึงผลักดันใหรวมเอาการ
เจรจาเรื่องการคาบริการเขาไวเปนสวนหนึ่งของรอบเจรจานี้ดวยโดยหวังวาหากมีความจําเปนจะตอง
ลดการ ไดเปรียบในเรื่องการคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมลงบาง ก็จะมีขอไดเปรียบใน
เรื่องการคาบรกิาร รวมทั้งการขายทรัพยสินทางปญญามาชดเชย  ซ่ึงรวมแลวจะไมเสียประโยชน
หรือกลับจะไดประโยชนมากขึ้นกวาเดิม5 

 การเจรจาไดยึดเยื้อตอเนื่องมารวม 7 ป เพราะการเจรจาครอบคลุมเรือ่งตาง ๆ มากมาย
และกวางขวางมีสาระขอเสนอท่ีทําใหประเทศพัฒนาแลวตองยกเลิกขอกีดกันทางการคาท่ีเคยใชมา
นาน จึงตองใชเวลาและอาศัยแรงกดดันจากประเทศภาคีท่ีประสงคจะใหการคาระหวางประเทศ
เปนไปโดยปราศจากขอจํากัด และในท่ีสุดประเทศภาคีท่ีรวมเจรจาก็สามารถสรุปผลการเจรจาได
อยางเปนทางการ  และลงนามรับรองกรรมสารสุดทาย (Final Act) ที่รวมผลการเจรจาท้ังหมดไว 
เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2537 ที่เมืองมารราเกซ ประเทศโมร็อกโก  
 (1)   กรรมสารสุดทาย   
 เปนเอกสารท่ีรวบรวมผลการเจรจารอบอุรกุวัยทัง้หมดและผลของการเจรจา        
ท้ังหมดนีไ้ดกําหนดถึงสิทธิประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ และในขณะเดียวกนัก็จะผูกพันสมาชิกให

                                                           
4 ประสิทธ์ิ เอกบุตร.   “การปฏิรูประบบกฎหมายของแกตตในกรอบของการเจรจารอบอุรุกวัย ”     

บทความในโอกาสครบรอบ 60 ป ดร. ปรีดี เกษมทรัพย กรุงเทพมหานคร: พ.ีเค. พริ้นต้ิงเฮาส. 2531, หนา 233-237. 
5 Thomas Oppermann and Mare Beise.  “ changes of a new international trade order”  Law and 

state. Volume 44. pp. 30-43. 

DPU



 11

ปฏิบัติตามพันธกรณีดวย และเพื่อการบังคับใชตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ  จึงไดมีการ
แสดงผลการเจรจาในรูปแบบตาง ๆ เชน ความตกลง ความเขาใจ พิธีสาร และมติรัฐมนตร ี
 พรอมกับการลงนามรับรองในกรรมสารสุดทาย ก็ไดมีความตกลงกนัวาจะมีการ
จัดตั้งองคการการคาโลกข้ึน เพื่อบริหารความตกลงทัง้หมดท่ีเปนผลจากการเจรจาโดยไมมีการ  
แบงแยก  ดังนั้น ในแงโครงสรางของความตกลงระหวางประเทศผลสําคัญของการเจรจาที่ประเทศตาง 
ๆ ตองใหสัตยาบันยอมรับตามกระบวนการของแตละประเทศ ก็คือ ความตกลงมารราเกซจัดต้ัง
องคการการคาโลก6  (Marrakesh Agreement)  และผลจากการที่ไดกําหนดใหความตกลงเฉพาะ
เรื่องท้ังหลายเปนสวนผนวกทายของความตกลงมารราเกซ เมื่อความตกลงมารราเกซมีผลบังคับใช
การปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องตาง ๆ ก็จะเริ่มขึ้นพรอมกัน 

(2) การจัดต้ังองคการการคาโลก 
 ความตกลงมารราเกซ ไดจัดต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization: 
WTO) ข้ึนเพ่ือรองรับแกตตเดิมท่ีไดถูกแกไขปรับปรงุในการเจรจารอบอุรุกวัยหรือที่เรยีกวา ความ
ตกลงแกตต 1994 ตลอดจนถึงความตกลงอ่ืน ๆ  ภายใตการเจรจารอบอุรุกวัย โดยทําหนาท่ีบริหาร
ความตกลงพหุภาคตาง ๆ (Multilateral Trade Agreement) ซ่ึงครอบคลุมถึงการคาบริการ การลงทนุ 
ทรัพยสินทางปญญา และเปนเวทีในการเจรจาระหวางสมาชิกในเรื่องความสําคัญทางการคาท่ี
เกี่ยวของกับความตกลงฉบบัตาง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามผลของการเจรจา  อีกท้ังยงัทําหนาท่ี
บริหารความเขาใจวาดวยกระบวนการระงบัขอพิพาท และเปนกลไกในการทบทวนนโยบายทางการ
คา โดยรวมมือกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพ่ือใหการวางนโยบาย
เศรษฐกิจสอดคลองกัน ความตกลงพหุภาคีตาง ๆ ภายใตการเจรจารอบอุรุกวัย  ประกอบดวย 

- พิธีสารรอบอุรกุวัยแนบทายผลการเจรจาเปดตลาดสินคาและบริการ 
- ความตกลงวาดวยสินคาเกษตร 
- ความตกลงวาดวยมาตรการดานสุขอนามัย 
- ความตกลงวาดวยส่ิงทอและเส่ือผา 
- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
- ความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เกีย่วกับการคา 
- ความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด 
- ความตกลงวาดวยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร 
- ความตกลงวาดวยการตรวจสอบสินคากอนสงออก 
- ความตกลงวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

                                                           
6 โปรดดูมาตรา 4 ของ Marrakech Agreement establishing the world Trade-Organization  

DPU



 12

- ความตกลงวาดวยระเบียบการออกใบอนญุาตนําเขา 
- ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุน 
- ความตกลงวาดวยมาตรการคุมกัน 
- ความตกลงวาดวยการคาบรกิาร 
- ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกบัการคาและการคาสินคา

ปลอมแปลง 
- บันทึกความเขาใจเรื่องขั้นตอนของขบวนการระงับขอพิพาท 
- การทบทวนกลไกนโยบายดานการคา 
- ความตกลงอ่ืน ๆ ที่เปนผลการเจรจารอบโตเกียว  นอกเหนือจากขางตน 
- ขอตัดสินและปฏิญญาของรัฐมนตรใีนเรื่องตาง ๆ โดยโครงสรางขององคการ

การคาโลกนี ้ 
  
 จะมีที่ประชุมในระดับรัฐมนตรเีปนองคประกอบสูงสุด (Ministerial Conference) ทําหนาที่
ตัดสินใจทุกอยาง รองลงมาคือ คณะมนตรีท่ัวไป (General Council)   ทําหนาท่ีเชนเดียวกับที่ประชุม
ระดับรัฐมนตร ี  ในระหวางท่ีไมมกีารประชุมระดับรัฐมนตรี  นอกจากนี้   ทําหนาที่ในการออก
กฎระเบียบ  เพื่อใชในการปฏิบัติของคณะกรรมการตาง ๆ ดวย  และทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการยตุิ   
ขอพิพาท และคณะกรรมการทบทวนนโยบายดานการคาของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยงัมีคณะ
มนตรีอ่ืน ๆ อีก  ดังนี ้

- คณะมนตรีวาดวยการคาสินคา (Council for Trade in Goods) มีหนาที่ดูแลความตกลง
ท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา และความตกลงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการคาสินคา 

- คณะมนตีวาดวยการคาบริการ (Council for Trade in Services) มีหนาท่ีดูแลความตก
ลงทั่วไปวาดวยการคาบรกิาร 

- คณะมนตรีวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกบัการคา (Council for Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights) มีหนาที่ดูแลความตกลงวาดวยสิทธิในทรพัยสินทาง
ปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา  รวมถึงการคาสินคาปลอมแปลง 

- คณะกรรมการวาดวยการคาและการพัฒนา (Committee on Trade and Development) 
ทําหนาท่ีทบทวนความตกลงพิเศษเพื่อปรับปรุงใหเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา 

- คณะกรรมการวาดวยการจํากัดการนําเขาดวยเหตุผลของดุลชําระเงิน (Committee on  
Balance-of-payments Restrictions) 
 นอกจากนั้นยงัมีความตกลง Plurilateral Trade Agreements  อีก 4 ฉบับ คือ 

- ความตกลงวาดวยการคาอากาศยานพลเรือน 
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- ความตกลงวาดวยการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ 
- ความตกลงวาดวยผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ 
- ความตกลงวาดวยเนื้อสัตวประเภทโค 
ซ่ึงความตกลงทั้ง 4 ฉบับดังกลาวขางตนแมวาจะเจรจาภายใตแกตต  แตเนื่องจากไมมีการ 

เจรจากันภายใตการเจรจารอบอุรุกวัยนี้  จึงมีขอยกเวนท่ีไมมีการบงัคับใหประเทศสมาชิกท่ีลงนาม
รับรองผลการเจรจานี้ตองเปนสมาชิกในความตกลง 4 ฉบับ ดังกลาว 

(3) สถานะทางกฎหมายขององคการการคาโลก (World Trade Organization)  
ภายหลังจากท่ีองคการการคาโลก หรือ WTO ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามความตกลง

มารราเกซ ลงวันที่ 15 เมษายน 2537  ซ่ึงเปนขอยุติมาจากผลแหงการเจรจาการคารอบอุรุกวัย โดย
กําหนดใหมีผลใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมานั้น  ความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีควรพิจารณาในแงสถานะทางกฎหมายกค็ือ การยกระดับสถานะจากแกตตขึ้นเปน
องคการการคาโลก  โดยแกตตจะแปรสภาพจากความตกลงทางการคาระหวางประเทศดานสินคามา
เปนองคการระหวางประเทศ เพื่อทําหนาท่ีบริหารความตกลงระหวางประเทศทางดานสินคาทุกชนิด  
ตลอดจนครอบคลุมความตกลงใหมที่เกิดข้ึนทั้งในดานการคาบริการ (trade in services) ทรัพยสิน
ทางปญญา และมาตรการลงทุนท่ีเก่ียวกับการคา WTO จึงมีหนาท่ีดูแลที่กวางกวาซ่ึงแตกตางจาก
แกตตท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลเฉพาะการคาสินคาเทานั้น  องคการการคาโลกจึงมีสถานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายท่ีจะไดรับเอกสิทธิและความคุมกันจากประเทศสมาชกิ และมีสถานะเปนองคการ
ระหวางประเทศ  ในระดับเดียวกับองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ เชน ธนาคารโลก และกองทุน
การเงนิระหวางประเทศ 
 องคการการคาโลก  นอกจากจะไดมีการแกไขปรับปรุงกฎเณในความตกลงแกตต
เดิมใหมีความชัดเจนและรัดกุมยิง่ข้ึนแลว  ยังครอบคลุมถึงความตกลงหลายฝายตาง ๆ ในการเจรจา
รอบโตเกยีวท่ีผานมารวมท้ังความตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเจรจารอบอุรุกวัยโดยทุกประเทศท่ีเปน
สมาชิกจะตองปฏิบัติตามทุกความตกลง  ดังน้ัน  การใหสัตยาบันยอมรับความตกลงมารราเกซจัดต้ัง
องคการการคาโลก  จึงเทากับวาเปนการยอมรับความตกลงท้ังหมดท่ีเปนผลมาจากการเจรจารอบ
อุรุกวัยในลักษณะขอตกลงชดุ  โดยไมสามารถเลือกรับเฉพาะเรื่องได  ยกเวนความตกลง Plurilateral 
Trade Agreements 4 ฉบับ คือความตกลงวาดวยการคาอากาศยานพลเรือน  ความตกลงวาดวยการจัดซ้ือ
โดยรัฐ  ความตกลงวาดวยผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ  และความตกลงวาดวยเนือ้สัตวประเภทโค  
ซ่ึงจะผูกพันเฉพาะประเทศท่ียอมรับเทานั้น 
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 และจากการจัดต้ังองคการการคาโลกโดยการรวมเอาขอตกลงแกตต 1947 ไวเปน
สวนหนึง่ของขอตกลงจากผลของการเจรจาจนเปนที่มาของความตกลงแกตต 1994 นั้น7 เมื่อพิจารณา
ถึงสถานะแกตต 1947 จึงยงัคงมีผลบังคับอยูและมีสถานะทางกฎหมายท่ีแยกตางหากจากแกตต 
19948  ผลทางกฎหมายท่ีตามมาก็คือภาคสีมาชิกของแกตตเดิม (แกตต 1947)  ท่ียังไมพรอมในการ
เขามาเปนสมาชิก WTO ประเทศภาคีนัน้ก็ยงัคงผูกพนัตนตามขอตกลงแกตตเดิมอยูตอไป  แตใน
สวนของความตกลงตาง ๆ ผนวกทายความตกลงกอต้ัง WTO จะยังไมผูกพันตนในทางกฎหมายแต
อยางใด 
 จากการผลักดันของกลุมประเทศพัฒนาแลว  การคาบริการ (Trade in Services) 
นับเปนประเด็นสําคัญท่ีถูกกําหนดข้ึนเปนครัง้แรก บัญญัติอยูเปนสวนหนึ่งของความตกลงผนวก
ทายความตกลงมารราเกซจัดต้ังองคการการคาโลก (โดยปรากฏอยูใน Annex 1 b) อันเปนผลมาจาก
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย  การศึกษาถึงความเปนมาของความตกลง GATS จึงมีสวน
สัมพันธกับกรอบของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยและปฏิญญารัฐมนตรีวาการคารอบอุรกุวัย
ท่ีจะนําไปสูการจัดทํารางกฎระเบียบ ขอบังคับในการวางกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับการคาบริการข้ึนเปน
ครัง้แรก 
 

 1.2   ปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยการคารอบอุรุกวัยกับกรอบการเจรจาการคาพหุภาคีที่
เกี่ยวกับการคาบริการ 

 ในการประชุมเพื่อเกิดรอบเจรจาทางการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยเปนรอบท่ี 8 ท่ีเมือง
ปุนดา เดล เอสเต (Punta  del Este)  ประเทศอุรุกวัยน้ี  ที่ประชุมไดมีมติรับรองปฏิญญารัฐมนตร ี
(The Ministerial Declaration) เพือ่กําหนดเปาหมายหลักเกณฑและแนวทางการเจรจาใหชัดเจนรัดกุม  
และมีประสิทธิภาพ ปฏิญญารัฐมนตรีหรือท่ีเรียกวา “ปุนตา เดส เอสเต (Puntal del Este 
Declaration) จึงเปนกรอบของการเจรจาทางการคาบริการในระดับพหุภาคี  โดยรวมพันธกรณีซ่ึง
เปนกฎเกณฑ ระเบียบ วินัย สําหรับปจเจกชนเพ่ือสนองตอบตอการขยายตัวของการคาบริการ  โดย
สงเสริมความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา และขยายการพัฒนาของประเทศกาํลังพฒันา
จากความสําคัญดังกลาวจึงเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของการเจรจาระดับพหุภาคีในครัง้นี้9      ลักษณะ

                                                           
7 Article II 4.  Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 

 8 ทัชชมัย  ฤกษะสุตม.  “องคการการคาโลก : โครงสรางและผลกระทบตอประเทศไทยม” วารสาร
กฎหมายคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 16  เมษายน 2539 ,หนา 28. 

9 P.S.Randhawa. “ Punta del Este and After : Negotiations on Trade in Services and the Uruguay 
Round”  21  Journal of World Trade Law. 1987, pp.163,165. 
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เดนของปฏิญญา รัฐมนตรีรอบอุรุกวัยจะเปนการแยกการเจรจาออกเปนสองสวนสําคัญคือ ในสวนท่ี 
1 เปนเรื่องของการเจรจาการคาดานสินคา (Negotiations on Trade in Goods) สวนที่ 2 เปนเรื่องของ
การเจรจาการคาดานบริการ (Negotiations on Trade in Services)  

(1) การกําหนดกรอบทางกฎหมายสําหรับการคาบริการ 
 ภายใตกรอบการเจรจาทางการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยนี้  การเจรจาเกี่ยวกับการคาบริการ
ไดถูกนํามาหารือไวในสวนท่ี 2 ของปฏิญญารัฐมนตรี  โดยรฐัมนตรทีี่ไปรวมประชุมเปนผูประกาศ
เปดการเจรจาการคาบริการ จากเดิมท่ีการเจรจาทางการคาที่จัดขึ้นในกรอบของแกตตที่เกีย่วของกับ
กฎเกณฑเฉพาะสินคาเทาน้ีน จึงเริ่มมกีารเจรจาในสวนของกฎเกณฑทางการคาบรกิารขึ้นเปนครัง้แรก  
โดยวัตถุประสงคของการเจรจาการคาบรกิารมีดังน้ี 

1) จัดทําระเบียบกฎเกณฑสําหรับการคาบริการ  เพื่อใหการคาบรกิารของโลก
ขยายตัวและเปนไปอยางเสร ี

2) เปนเครื่องมือในการสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศภาคี
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา และเพ่ือใหการเจรจาทางการคาบรกิาร
ดําเนินไปอยางบรรลุผล  จึงไดมีการจัดต้ังองคกรสําหรบัการเจรจาขึ้นเรยีกวา  คณะกรรมการเจรจา
ทางการคา (Trade Negotiations Committee–TNC)  เพ่ือดําเนินการเจรจาโดยอาจจะจัดใหมีการ
ประชุมระดับรัฐมนตรไีดตามความเหมาะสม  ประกอบดวยคณะทํางาน 2 คณะ คือ 

1. กลุมการเจรจาวาดวยการคาสินคา (Group of Negotiations on Goods-GNG)  
2. กลุมการเจรจาวาดวยการคาบรกิาร (Group of Negotiations on Services-GNS)  

  
 โดยกลุมเจรจาวาดวยการคาบริการไดนําวิธีการทางปฏิบติัตาง ๆ ของแกตตมาใชกับ
การเจรจาทางการคาประเภทนี้ดวย10  และทําหนาท่ีดําเนินการตามโครงการเจรจาเรื่องการคาบริการ  
เพื่อจัดทํารางระเบียบกฎเกณฑสําหรับการคาบริการ โดยในระยะแรกไดดําเนินการหารือเกี่ยวกบั
การกําหนดกรอบของความตกลงของภาคีสําหรับการคาบริการข้ึนกอน  แลวจึงจะกําหนดสาขาการ
บรกิารท่ีจะรวมไวภายในกรอบงานของความตกลงในภายหลัง โดยประมวลสาระสําคัญของขอเสนอ
ของประเทศตาง ๆ ท่ียื่นเสนอตอท่ีประชุม  เพื่อใชเปนเอกสารในการเจรจาเรื่องเก่ียวกับการคาบรกิาร 
ตอไปไดแยกพิจารณาไปไวในสวนที่สองของปฏิญญารฐัมนตรตีางหากอยางชัดเจน  ซ่ึงเปนผลที่สืบ
เนื่องมาจากการเจรจาและการกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการคาบริการเกิดจากแรงผลักดันของ
ประเทศในกลุมพัฒนาแลว ซ่ึงมีความไดเปรียบในการคาบรกิารคอนขางสูงและตองการใหการคา

                                                           
10 ประสิทธ์ิ เอกบุตร. “ปฏิญญารัฐมนตรีวาการเจรจารอบอุรุกวัย ”วารสารนิติศาสตร.  17  กันยายน 

2530, หนา 211. 
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บริการมีความเสรีและเปดตลาดมากย่ิงข้ึน  จึงพยายามใหมีการเจรจาเพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาซ่ึง
เปนตลาดขนาดใหญเปดตลาดใหแกการคาบริการของตน  กลุมประเทศกําลังพัฒนาจึงพยายามเจรจา
ตองรองโดยการกําหนดใหแยกการเจรจาระหวางสินคากับบริการใหชดัเจนเพื่อปองกันการตอรอง
และเปล่ียนประโยชนในเชงิการคาของประเทศพัฒนาแลวระหวางสินคากับบรกิาร 

  (2) ผลทางกฎหมายภายใตกรอบการเจรจาการคาพหุภาครีอบอุรุกวัยท่ีเกี่ยวกับการคาบรกิาร
การจัดใหมีการเจรจาทางการคาของแกตตที่ผานมา  การเจรจาจะอยูในกรอบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องของสินคาเทานั้น  ไมไดครอบคลุมถึงการคาบริการ  การคาบริการเปนกรอบการเจรจาท่ีเกิดขึ้น
เปนครัง้แรกในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยน้ีเทานั้น  โดยสถานะแกตตจึงมิไดเปนผูประกาศ
ปดการเจรจาทางการคาบริการ  การเจรจาเรื่องการคาบริการเปนการตกลงกันในระหวางรัฐมนตร ี   
ผูแทนของประเทศท่ีเกี่ยวของที่เขารวมประชุม จึงมิไดเปนการกระทําในฐานะประเทศท่ีเปนภาคี
ของแกตต ผลผูกพันของการเจรจาจึงมีอยูเฉพาะประเด็นท่ีจะตองเจรจาอันเกีย่วกับการคาบริการ
ตามที่ไดตกลงกันไว การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรกุวัยภายใตปฏิญญารฐัมนตรีวาดวยการคารอบ
อุรุกวัยในทางกฎหมายจึงมีผลเปนเพยีงการแสดงออกซ่ึงเจตนาทางการเมือง (Political Intention) ท่ีมี
ลักษณะเปนการกําหนดแนวทางในการาเจรจาทางการคารอบอุรกุวัยเทานั้น จึงมุงเฉพาะในทาง
ปฏิบัติของรัฐตาง ๆ ท่ีเขารวมเจรจาไมมีคาบังคับทางกฎหมาย (Legal Value) 11    แตเปนเพียงคูเจรจา
ไมควรจะกระทําการใดอันเปนการตรงกนัขามหรือผิดไปจากส่ิงที่เจรจาโดยยึดหลักสุจริต (Good 
Faith) 12 
 สําหรับแนวทางในการเจรจาในสวนที่เกีย่วกับกรอบกฎเณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่จะ
นํามาใชกับการคาบรกิารนั้น เนื่องจากการคาบริการเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเปนครัง้แรกโดยที่ยงัไมไดมีการ
วางระเบียบ กฎเกณฑทางการคาบรกิารขึ้นมากอนหนานีแ้ตอยางใด แตเม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค
ของปฏิญญารฐัมนตรเีพื่อการกระตุนกรอบการคาพหุภาคีที่วา“จะเคารพตอกฎหมายและขอบังคับ
ภายในประเทศในสวนท่ีเกีย่วกับการคาบริการ..”  
  เนื่องจากปฏิญญาเปนเรื่องของการาเจรจายงัไมมีคาบงัคับที่จะใหประเทศคูเจรจาผูกพัน
ท่ีจะนํากฎหมายและขอบังคับภายในประเทศที่เกี่ยวกับการคาบรกิารมาใชบงัคับในทนัทีแมวา
ประเทศคูเจรจาโดยเฉพาะประเทศกําลังพฒันาจะมองวากฎหมายและขอบังคับภายในประเทศเปน
ส่ิงที่มีอยูแลว  ดังนั้น  เพื่อใหการเจรจาเรื่องการคาบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปฏิญญา
รัฐมนตร ีค.ศ. 1986 ไดนําเอาวิธีการและทางปฏิบัติของแกตต (Gatt Procedures and Practices) มาใช

                                                           
11 ประสิทธ์ิ เอกบุตร.   “ ปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยการเจรจารอบอุรุกวัย ” หนา 216. 
12 ชุมพร  ปจจุสานนท.  “ การคาบริการภายใตขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ ” วารสารกฎหมาย

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  15  ธันวาคม 2537 , หนา 81. 
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กับการเจรจาการคาบรกิารประเภทน้ีดวย13   ในเรื่องของกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศที่จะ
นํามาใชกับการคาบรกิาร  จึงอาจนํากระบวนการและทางปฏิบัติของแกตตตามหลักการตาง ๆ มาใช
เทียบเคียงไดดวยเชนกัน อาทิเชน หลักการปฏิบัติเยีย่งชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (Most – Favoured 
Nation Treatment – MFN)  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ(National Treatment)  
 ภายใตการเจรจาการคารอบอุรุกวัยในกรอบการเจรจาท่ีเกี่ยวกับการคาบริการจึงตกลงให
มีการกําหนดกรอบความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบรกิารข้ึนเปนครั้งแรก เพ่ือใชเปนกฎเกณฑทาง
การคาบริการท่ีจะมีข้ึนตอไปในอนาคต 
 

1.3  กรอบทางกฎหมายของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการภายใตผลการเจรจาการคา
พหุภาคีรอบอุรุกวัย 

การเจรจาในการกําหนดกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบรกิาร กลุมเจรจาทาง
การคาบริการไดรวบรวมและพิจารณาข้ึนมาจากสาระสําคัญที่เปนขอเสนอของประเทศตาง ๆ ท่ีแสดง
ไวตอที่ประชมุของกลุมเจรจา  เพ่ือใชเปนเอกสารท่ีกําหนดเกี่ยวกับระเบียบเฉพาะดานสําหรับการคา
บริการโดยตกลงท่ีจะกําหนดกรอบของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการโดยมีองคประกอบท่ี
สําคัญ 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1  เปนการเจรจารางกรอบความตกลงทั่วไป (General Frame Work Agreement)  
เพื่อเปนการกําหนดนิยาม ขอบขายของความตกลง หลักการ กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีสาขาบริการทุก
สาขาตองยึดถือปฏิบัติ 
 สวนที่ 2  เปนการเจรจารางขอกําหนดหรือรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทายจากกรอบความ
ตกลงท่ัวไปของเฉพาะแตละสาขาบริการ (Sectoral Annex) เพราะแตละสาขาบริการอาจมี
ขอกําหนดปลีกยอยที่แตกตางกนัไปตามลักษณะเฉพาะของบริการ ท่ีอาจจะยึดถือแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันได 
 สวนท่ี 3  เปนการจัดทําตารางเสนอขอผูกพนัการเปดเสรทีางการคาบรกิาร (Sehedule of 
Commitments) ซ่ึงแตละประเทศจะตองเสนอขอผูกพันสาขาบริการตาง ๆ และมีการเจรจาปรับปรุง
จนกวาจะเปนที่พอใจของคูกรณี 
 ในท่ีสุดภายใตกรอบการเจรจาที่เกี่ยวกับการคาบรกิาร จึงนําไปสูการกําหนดความตกลง
ท่ัวไปวาดวยการคาบรกิาร (General Agreement on Trade in Services) หรือที่เรียกวา GATS ขึ้นเปน
ความตกลงทางการคาบริการระหวางประเทศฉบับหนึง่ในกรอบขององคการการคาโลก  เพื่อเปน
กรอบทางกฎหมายท่ีวาดวยหลักการและกฎเกณฑเกีย่วกบัการคาบริการระหวางประเทศ สําหรับให

                                                           
13 ประสิทธ์ิ เอกบุตร.  “ ปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยการเจรจารอบอุรุกวัย ”  หนา 211. 
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ประเทศสมาชกิองคการการคาโลกถือปฏิบัติอันจะทําใหการคาบรกิารระหวางประเทศดําเนินไปโดย
เปดเผย และเสรีเปนลําดับซ่ึงจะเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของโลกโดยรวม 
 
 

 บทบัญญัติของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการแบงออกไดเปน 6 ภาค  ดังนี ้
 ภาค 1  วาดวยขอบเขตและคํานิยาม (Scope and Definition)  
 ภาค 2  วาดวยพันธกรณี และขอวินัยท่ัวไป (General obligations and Disciplines)  
 ภาค 3  วาดวยขอผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) 
 ภาค 4  วาดวยการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ (Progressive Liberalization) 
 ภาค 5  วาดวยบทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน (Institutions Provisions) 
 ภาค 6  บทบัญญัติสุดทาย (Final Provisions) 
 นอกจากนั้นยงัประกอบไปดวยภาคผนวก  ดังตอไปน้ี 

- ภาคผนวกวาดวยขอยกเวนจากพันธกรณีทัว่ไป  (Annex on Article II Excemptions) 
- ภาคผนวกวาดวยการเคล่ือนยายบุคคลซ่ึงใหบริการภายใตความตกลง (Annex on  

Movement of Natural Persons Supplying services under the agreement) 
- ภาคผนวกวาดวยบริการดานการเงนิ (Annex on Financial Services) 
- ภาคผนวกวาดวยโทรคมนาคม (Annex on Telecommunications) 
- ภาคผนวกวาดวยการบรกิารดานการขนสงทางอากาศ (Annex on Air Transport 

services) 
- ภาคผนวกวาดวยการเจรจาวาดวยโทรคมนาคมข้ันพื้นฐาน (Annex on Negotiations on  

Basic Telecommunications) 
 นอกจากนี ้ ความตกลง GATS ยงัประกอบไปดวยบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับขอผูกพัน
ในบริการดานการเงนิและขอมติของรัฐมนตรใีนบางเรือ่งรวมอยูดวย ไดแกขอมติเรื่องวิชาชพี ขอมติ
เรื่องการเคล่ือนยายแรงงาน ขอมติเรื่องบรกิารดานการเงิน การจัดสถาบันรองรับการดําเนินการ และ
ขอมติอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ตลอดจนเมื่อภายหลังความตกลงดังกลาวนี้มผีลใชบงัคับ ประเทศสมาชกิ
จะตองเขารวมเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการใชมาตรการคุมกนัในกรณีฉุกเฉินจําเปนและประเด็นเรื่องการ
จัดซ้ือจัดจางบริการโดยรัฐ 
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา โครงสรางของความตกลง GATS ประกอบขึน้ดวยสวนตาง ๆ 
ท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 
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 1)  กรอบความตกลงทั่วไป เรยีกวา “ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ” บัญญัติ
เกี่ยวกับพนัธกรณี  โดยการกําหนดหลักการพื้นฐาน กฎเกณฑ และระเบียบวินยัทีป่ระเทศสมาชกิ
จะตองถือปฏิบัติ 
 2)  ตารางขอผูกพันเฉพาะของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกเปนขอเสนอผูกพัน

การเปดตลาดบริการสาขาตาง ๆ (Market Access) ระหวางกนั รวมท้ังการเสนอผูกพันท่ีจะปฏิบัติตอ

บรกิารหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกอ่ืน ๆ เชนเดียวกับท่ีปฏิบัติ

ตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติของตนเองตามหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 

รวมท้ังขอผูกพันอ่ืน ๆ เพิ่มเติมถามี (Additional Commitments)  

 3) ภาคผนวกระบุสถานการณเก่ียวกับพันธกรณีและบริการบางสาขาที่ตองมีขอกําหนด

พิเศษเพิ่มเติมจากกรอบความตกลง เชน บริการในสาขาการเงนิและการส่ือสารโทรคมนาคม เปนตน  

รวมทัง้การขอยกเวนจากหลักการปฏิบัตเิยีย่งชาติท่ีไดรับความอนเุคราะหยิ่ง (Most–Favored National 

Treatment : MFN) 

 
(1) วัตถุประสงคของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 

 จากอารัมภบท (Preamble) ท่ีปรากฏอยูในการจัดทําความตกลงทั่วไปวาดวยการคา

บรกิารจะพบวา วัตถุประสงคอยางเปนทางการของความตกลงน้ีก็เพื่อเปนการวางกฎเกณฑท่ีเกีย่วกบั

การคาบริการระหวางประเทศข้ึนเพื่อขยายการคาบริการระหวางประเทศ ภายใตเงือ่นไขท่ีสําคัญ 2 

ประการ คือ ความโปรงใส (Transparency)  และการเปดเสรีเปนลําดับ (Progressive Liberalization) 

ท้ังนีเ้ปนการ 

- ชวยสงเสิรมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศคูคาทั้งหลายท่ีเปน
สมาชิกของ  ความตกลง 

- ชวยสงเสริมการพัฒนาของประเทศที่กําลังพัฒนา 
-  ดําเนินการใหมีการเปดเสรีทางการคาบรกิารที่เพิ่มมากขึ้นโดยเร็ว  ดวยการใชวิธี

จัดใหมีการเจรจาหลายฝายในเรื่องการคาบริการเปนรอบ ๆ ตอเนื่องกันไป 

- โดยการสรางสิทธิและหนาท่ีในลักษณะท่ีสมดุลเพื่อประโยชนซ่ึงกันและกันโดย
คํานึงถึงเปาหมายและนโยบายของรัฐ และ 

- สรางสิทธิและหนาที่ในลักษณะท่ีสมดุลเพื่อสงเสริมประโยชนของสมาชิก 

- ตลอดจนใหสิทธิแกรัฐในการออกกฎระเบยีบภายในวาดวยการคาบริการเพื่อ

สนองตอบกับวัตถุประสงคและนโยบายของรัฐ 
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- และเพื่ออํานวยความสะดวกในการเพิ่มการเขามามีสวนรวมของประเทศกําลัง

พัฒนาในเรือ่งการคาบริการ และการขยายการคาบรกิารเพ่ือสงออกเปนการสรางเสรมิขดีความสามารถ

ในทางการคาบริการ และประสิทธิภาพของความสามารถในการแขงขันของประเทศกําลังพัฒนา 

- จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  จึงไดถูกนําไปบัญญัติไวเปนหลักการทาง

กฎหมาย ปรากฏอยูในมาตราตาง ๆ ของความตกลง GATS โดยทั่วไป 

(2) ขอบเขตและคํานิยาม 

ความหมายของ “การคาบริการ” (Trade in Services) เมื่อพิจารณาภายใตความตก
ลงทั่วไปวาดวยการคาบรกิารใน Article I14   วาดวยขอบเขตและคํานิยามบทบัญญัติไดอธิบายถึงรปูแบบ 
(Mode of Supply) หรือวิธีของการคาบริการไววามี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1)  Cross Border Supply  หมายถึง  การคาบริการท่ีใหบริการจากดินแดนของรัฐ
สมาชิกหนึง่ไปยงัดินแดนของรฐัสมาชิกอ่ืน มักเปนกรณีท่ีผูใหบรกิาร  ซ่ึงอยูในประเทศหนึ่งใหบรกิาร
แกผูรับบรกิาร ซ่ึงอยูอีกประเทศหนึ่ง วิธีการใหบรกิาร รูปแบบนี้จะมลัีกษณะระหวางประเทศอยาง
แทจริง 
 2)  Consumption Abroad  หมายถึง  การคาบรกิารที่ใหบริการในดินแดนของรัฐ
สมาชิกหนึง่โดยผูใหบริการ (Service Supplier) เปนคนชาติของรัฐสมาชิกนัน้  และผูรับบริการ 
(Service Consumer) จะมาจากรัฐสมาชกิอ่ืนเปนการคาบริการใหกับคนชาติของประเทศอ่ืนท่ีเขามา
รับบริการในประเทศท่ีใหบริการโดยตรง 
 3) Commercial Presence หมายถึง การคาบริการที่ใหบริการผานองคกรท่ีใหบริการ
ของรัฐสมาชิกหนึ่ง (Service Supplying entities) ในดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน มีลักษณะที่คนชาติ
ของประเทศหนึง่เขาไปจัดต้ังหนวยธรุกิจในอีกประเทศหน่ึง เพื่อผลิตบริการขายใหกบัคนในประเทศ
นั้น เชน ธนาคารของตางประเทศ บริษัทที่ตางชาติเขามาลงทุน เปนตน 
 4)  Presence of Natural Persons หมายถึง การคาบริการท่ีใหบริการผานบุคคล
ธรรมดาของรฐัสมาชิกหนึง่  ในดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน กรณีนี้คลายกบัรูปแบบที่ 3 เพียงแตกรณีนี้
เปนบุคคลธรรมดาในลักษณะของการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ เชน ทนายความ วิศวกร เปน
ตน 
 จากรูปแบบทางการคาบริการ (Mode of Supply) ตามท่ีกฎหมายกําหนด การคาบริการ
ตามความตกลง GATS จึงตองมีลักษณะขามชาติหรือมีองคประกอบตางชาติ (International Element) เขา

                                                           
14 Article I GATS 
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มาเปนสวนประกอบ ดังนั้น ถาการคาบริการตกอยูภายใตอํานาจของรัฐเพียงรัฐเดียวก็ไมถือเปน
การคาบริการในความหมายของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบรกิารน้ี 15 

 

2.  หลักการทางกฎหมายของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
 

2.1  หลกัการทางกฎหมายทัว่ไป 
 เมื่อไดมีการกาํหนดกรอบความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการข้ึนเปนครั้งแรก    
เพื่อวางกฎเกณฑท่ีเกี่ยวกับการคาบริการระหวางประเทศ  โดยมุงหมายใหประเทศสมาชิกจะตอง
เปดเสรีทางการคาบรกิารใหแกกัน และจะเห็นไดวามีบางหลักการทางกฎหมายของแกตตท่ีได
นํามาใชกับเรือ่งของการคาบริการดวยเชนกัน  แตกฎเกณฑท่ีใชเกี่ยวกับการคาบริการจะมี
ลักษณะเฉพาะโดยการพยายามลดอุปสรรคทางการคาบรกิารระหวางกนัลงใหมากท่ีสุด  ภายใต
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการมีบทบัญญัติที่เปนกฎเกณฑสําหรับการคาบริการรวมท้ังส้ิน 29 
มาตรา พรอมภาคผนวกแนบทาย สําหรับบริการบางสาขาท่ีจะตองมีการเจรจาในรายละเอียดกัน
ตอไป ความมุงประสงคภายใตกรอบของความตกลงก็คือใหครอบคลุมการคาบริการทุกสาขา  โดย
ไมมีการยกเวนสาขาบริการใด ๆ ไวลวงหนา เพ่ือใหทุกประเทศไดรับประโยชนจากการเขารวมเปน
ภาคีของความตกลง GATS แตท้ังนี ้  โดยหลักการทางกฎหมายที่ไดคํานึงถึงระดับความแตกตางใน
การพฒันาของบรรดาประเทศสมาชิกก็ไดมีการวางกฎเกณฑใหประเทศสมาชิกเขารวมเจรจาเปดเสรี
ทางการคาบริการที่เพิ่มมากข้ึนตามลําดับในการเจรจาครัง้ตอไป  เพื่อใหมีการเปดตลาดมากขึ้นตาม
ผลเจรจาหลักการทางกฎหมายท่ีสําคัญของความตกลง GATS เมื่อประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชกิ
จะตองใชยึดถือและปฏิบัติจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองศึกษา  เพ่ือนํามาใชประโยชนตอไปในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยมีหลักการทางกฎหมายที่สําคัญ ดังนี ้
 (1)  หลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (Most–Favoured–Nation Treatment 
: MFN) ความตกลง GATS ไดกําหนดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิง่ไวใน Article II 
16  โดยมีสาระสําคัญวา ประเทศสมาชิกจะตองใหโดยทันที (Immediately) และปราศจากเงื่อนไข 
(Unconditionally) และผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนซ่ึงการปฏิบัติท่ีเปนคุณไมนอยไปกวาที่ตน
ใหแกบริการและผูใหบริการท่ีคลายกันของประเทศอ่ืนใดหรืออีกนัยหนึง่ก็คือประเทศสมาชิก
จะตองใหการปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันในลักษณะที่
ไมเปนการเลือกปฏิบัติ (Non–Discrimination) 

                                                           
15 ชุมพร  ปจจุสานนท.  “ การคาบริการภายใตขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ ”  หนา 84. 
16 Article II GATS 
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 แตเนื่องจากเหตุผลของความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการและสภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชกิมีความแตกตางกัน ความตกลง GATS จึงจะระบุใหรัฐขอยกเวนได
สําหรับบางสาขาถาจะไมใหการปฏิบัติในทันทีโดยไมมีเงื่อนไข  โดยถือเปนความจําเปนภายในรัฐ  
โดยรัฐที่จะขอยกเวนในการปฏิบัติตามหลักการทางกฎหมายดังกลาวนีจ้ะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ไดกําหนดไวในภาคผนวกวาดวยการยกเวน (Annex on Article II Exemption) โดยระบุสาขาบริการ
ท่ีตองการจะขอยกเวนไวในรายการขอยกเวน (Exemption List) และใหถือวาภาคผนวก (Annex) วา
ดวยการยกเวนเปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้ดวย แตขณะเดียวกันก็ไมตองการใหมีการใชขอยกเวน
มาเปนเหตุอางเพ่ือจํากัดการเปดเสรีทางการคาบรกิารใหมีอยูตลอดไป บทบัญญัติจึงกําหนดใหมีการ
ทบทวนถึงความจําเปนในการขอยกเวนจากหลัก MFN นี้ หากจะใชบังคับมากกวา 5 ป จะตองถูก
ทบทวนใหมโดยคณะมนตรีการคาบริการ (Council for Trade in Services) และโดยหลักการแลว 
การขอยกเวนนี้จะกระทําเกนิ 10 ปไมได การทบทวนความจําเปนในการยื่นขอยกเวนนัน้ก็เพื่อ
พิจารณาวาเงื่อนไขท่ีสรางขอยกเวนนีย้งัจําเปนตองมีอยูหรือไม  ดังนั้น  การท่ีรัฐสมาชิกใชขอยกเวน
ตามบทบัญญัตินี้จึงไมใชเปนกรณีท่ีจะขอยกเวนหลัก MFN นี้ไดตลอดไป การพิจารณาทบทวนการ
ใชขอยกเวนก็เพ่ือจะทําใหประเทศสมาชกิกลับมาสูการใชหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรบัอนุเคราะหยิง่
ในท่ีสุด  
  

 (2)  หลักความโปรงใส  (Transparency) 
  Article III ไดกําหนดไววา ใหประเทศภาคีสมาชิกจะตองประกาศเผยแพรใหทราบวา  

มีกฎหมายหรอืระเบียบ ขอบังคับแนวทางในการบริหาร และความตกลงระหวางประเทศอะไรบางที่
เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามความตกลงและหากมีการเปล่ียนแปลงหรือการกอตัง้ข้ึน
ใหม  ซ่ึงกฎหมายหรือขอบังคับ แนวทางในการบริหารใด ๆ ก็ใหประเทศสมาชกิตองแจงตอคณะ
มนตรีการคาบริการ  โดยทันทีถึงการเปล่ียนแปลงนั้นและอยางนอยตองใหขอมูลทุก ๆ ป 
 ตลอดจนตองใหบริการขอมลูเกี่ยวกับกฎหมายหรือขอบังคับตาง ๆ เหลานั้นตามคํา
ขอของสมาชกิอ่ืน ๆ และจะตองจัดใหมีศูนยตอบขอซักถาม (Enquiry Points) เพื่อเปดโอกาสใหรฐั
สมาชิอ่ืน ๆ ไดรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ภายใน 2 ปนับตั้งแตวันที่ความตกลง GATS 
มีผลใชบังคับ 
 นอกจากนี้แลว หลักในเรือ่งความโปรงใสยงัปรากฏอยูใน Article VI โดยมี
สาระสําคัญวาใหประเทศสมาชกิท่ีจะใชมาตรการในทางกฎหมาย หรือขอบงัคับตาง ๆ โดยท่ัวไปที่
กระทบตอการคาบริการจะตองใชในลักษณะท่ีสมเหตุผลเปนกลางและไมลําเอียงและจะตองใหการ
ประกันวามาตรการท่ีเกี่ยวกบัขอกําหนดดานคุณสมบัติวิธีพิจารณามาตรฐานทางเทคนิคตาง ๆ 
ตลอดจนขอกําหนดในการขอใบอนุญาต จะตองไมกอใหเกิดอุปสรรคโดยไมจําเปนตอการคาบริการ 
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และจะตองไมทําใหขอผูกพันเฉพาะนั้นเส่ือมเสียหรือลบลางไป  ทั้งนี้ ในภาคทีเ่กี่ยวของกับการ
บริการวิชาชีพก็ใหประเทศสมาชิกจัดหาวิธีในการตรวจสอบความสามารถของผูประกอบวิชาชีพก็
ยอมทําได 
 

(3) หลักการเขาสูตลาด  (Market Access) 
 หลักการเขาสูตลาดไดถูกบัญญัติไวใน Article XVI นับเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญ

เพราะถือเปนการเจรจาตอรองกนัในระหวางประเทศสมาชิก  ถึงการเปดตลาดทางการคาบรกิาร
ภายในประเทศตน โดยประเทศสมาชิกจะระบุขอจํากัดหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการเปดตลาดการคา
บริการใหผูคาบริการจากตางชาติท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถเขาสูตลาดของประเทศ
สมาชิกนัน้ ๆ ในสาขาบรกิารหรือกิจกรรมใดภายใตรปูแบบของการใหบรกิาร (Mode of supply)  ใน 
Article I โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดเอาไวในตารางขอผูกพนั (Schedule of 
Commitment) 17 
 ท้ังนี ้  การกําหนดขอจํากัดและเงื่อนไข (Limitations and Conditions)  ท่ีรัฐสมาชิก
จะเจรจาตกลงกัน ในเรื่องของการเขาสูตลาด เพื่อนํามากาํหนดไวในตารางขอผูกพันนั้นนอกเสียจาก
จะระบุไวเปนอยางอ่ืนในตารางขอผูกพัน รัฐสมาชิกจะตองไมกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการ
เขาสูตลาด  ดังตอไปนี ้18 

ก. การจํากัดจํานวนของผูใหบริการ (Services Suppliers) ไมวาจะอยูในรปูของการ
กําหนดจํานวนโควตา (Numerical Quotas) การผูกขาด (Monopolies)  ผูใหบรกิารแตเพยีงผูเดียว 
(Exclusive Services Suppliers) หรือขอกําหนดแหงเกณฑความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

ข. การจํากัดมูลคารวมของกิจการบริการ หรือสินทรพัยในรปูของการกําหนดจํานวน
โควตาหรือขอกําหนดแหงเกณฑความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

ค. การวางขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนรวมของการคาบรกิาร (Total Number of service  
Operations)  หรือปริมาณรวมท้ังหมดของบริการ (Quantity of Service Output) ในรูปของการ
กําหนดจํานวนโควตา 

ง. การจํากัดจํานวนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีอาจถูกวาจางในสาขา
บริการใดหรือผูใหบริการอาจวาจางมา  และเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการประกอบการคาบรกิาร
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

                                                           
17 Article XVI.1 GATS 
18 Article XVI.2 GATS 
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 จ.  มาตรการใดซ่ึงเปนการจํากัดหรือกําหนดประเภทเฉพาะของ Legal Entity หรือ
การรวมลงทนุ (Joint – Venture)  ซ่ึงผูใหบริการ ใหบริการผาน Legal Entity  ดังกลาว 
 ฉ.  การวางขอจํากัดการเขารวมทุนจากตางประเทศ ในรูปของการกําหนดสัดสวน
อยางสูงสุดของการถือหุนจากตางชาติ หรอืจํากัดมูลคารวมของการลงทุนจากตางชาติแตละรายหรือ
โดยรวม 
 การหามวางขอจํากัดดังกลาวขางตนกเ็พ่ือใหสอดคลองกับหลักการเปดเสรีในการ
เขาสูตลาดการคาบริการของประเทศสมาชิก  โดยปราศจากอุปสรรคท่ีกีดกันทางการคาบริการ  เพือ่
รัฐสมาชิกอ่ืนจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันในหลักการปฏิบัติเยีย่งคนชาติ (National Treatment) 
และขยายประโยชนใหแกประเทศสมาชกิทุกประเทศตามหลัก MFN.  การกําหนดขอจํากัดหรือ
เงื่อนไขท่ีรฐัสมาชิกจะตกลงกันในระหวางเจรจาเพ่ือการเขาสูตลาด  จึงตองอยูภายในกรอบของ
ความเปนธรรมและมีเหตุผล 19 
 

(4)   หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National Treatment) 
Article XVII  ของความตกลง GATS  ไดบัญญัติถึงหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเอาไววา   

ประเทศสมาชกิจะตองผูกพัน จะใหการปฏิบัติตอบริการหรือผูใหบริการทัง้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลของประเทศสมาชิกอ่ืนใด  ท่ีเขามาประกอบธุรกจิการคาบรกิารในประเทศตน  เชนเดียวกบัท่ี
ใหตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติของตน  ยกเวนแตจะไดมีการระบุเงื่อนไขไวเปนอยางอ่ืน
ในตารางขอผูกพันของตน  ดังนั้น  ในสาขาบริการใดท่ีรัฐไมไดวางท่ีจํากัดหรือเงื่อนไขใด ๆ ไว รัฐ
จะตองใหการปฏิบัติอยางเทาเทียมกนัหรือไมนอยไปกวาการปฏิบัติตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเปน
คนชาติของตน  แตกฎหมายก็เปดโอกาสใหรัฐสมาชิกกําหนดขอผูกพันเฉพาะโดยการเจรจาระหวาง
กันเพื่อเปดตลาดโดยรัฐอาจใหการปฏิบัติที่แตกตางออกไปจากท่ีใหคนชาติของตนก็ไดโดยระบุ
เงื่อนไขไวในตารางขอผูกพนัซ่ึงจะตองมกีารเจรจาเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิดังกลาวดวย 20 

 แตการปฏิบัติท่ีแตกตางเชนนี้จะตองไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการ
แขงขันอันเปนประโยชนตอบริการหรือผูใหบริการของตนมากกวาบรกิารหรือผูใหบริการที่
เหมือนกันของรัฐสมาชิกอ่ืน 21 
 

                                                           
19 สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  และทัชชมัย  ฤกษะสุตม.  “หลักกฎหมายของขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคา

บริการ ” รพี37. 2537 , หนา 86. 
20 Article XVII.2 GATS 
21 Article XVII.3 GATS 
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 (5)   หลักการเปดเสรีตามลําดับ (Progressive Liberalization) 
ในการเปดเสรทีางการคาบริการนั้น ประเทศสมาชิกจะตองพรอมท่ีจะเขารวมเจรจา

เพื่อเปดเสรีทางการคาบริการเพิ่มข้ึนตามลําดับในการเจรจารอบตอไป  โดย  Article XIX ของความ
ตกลง GATS  ไดกําหนดหลักการท่ีสําคัญเอาไววา  ภายใน 5 ป นับจากท่ีความตกลงนี้มีผลใชบังคับ
รัฐสมาชิกจะตองจัดใหมีการเจรจาเชนวานัน้  เพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคในการเขาสูตลาดทางการคา
บริการ  โดยการเขารวมเจรจาเชนนี้ก็มุงที่จะสงเสริมประโยชนของผูเขารวมเจรจาซ่ึงไดแกประเทศ
สมาชิกท้ังปวง  และเพื่อรักษาความสมดุลของสิทธิและพันธกรณีตามความตกลง 
 โดยการเจรจาเพื่อเปดเสรีทางการคาบริการตามลําดับนั้นจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคท่ีเปนนโยบายแหงชาติและระดับการพัฒนาของสมาชกิแตละรายท่ีเกีย่วกับสาขาบริการ
ตาง ๆ รวมท้ังใหมีความยืดหยุนท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพฒันาตอการเปดเสรีทางการคา
บริการเพียงบางสาขา  โดยหลักการจึงมิไดบังคับใหประเทศสมาชิกตองเปดตลาดทันทีในการคาบริการ
ทุกสาขา เนื่องจากประเทศสมาชิกบางประเทศที่ยงัไมมีความพรอมและจะตองใชเวลาในการปรบั
กฎหมายภายในของตนเพ่ือรองรับการเปดเสรี ดังนั้น การเปดเสรตีามลําดับจึงตองอาศัยการเจรจา
ระหวางสมาชกิเปนสําคัญ 
 

2.2  หลกัการทางกฎหมายที่มีลกัษณะยกเวนการปฏิบัติ 
 ความตกลง GATS  เปนการวางกรอบกฎเกณฑท่ีใชกับการคาบรกิารข้ึนเปนครัง้
แรก  แตการจะวางกรอบแหงกฎเกณฑใดใหรัฐแตละรัฐปฏิบัติ  ในทางกฎหมายระหวางประเทศแลว  
ยอมข้ึนอยูกับความยินยอม (Consent)  ของรัฐ  ซ่ึงสวนใหญรัฐจะมุงพิจารณาถึงประโยชนของรฐั
เปนส่ิงสําคัญ จึงจะยอมผูกพันตามกรอบแหงกฎเกณฑความตกลงในบทบัญญัติบางมาตราของความ
ตกลง  GATS  จึงไดกําหนดหลักการทางกฎหมายท่ีมีลักษณะยกเวนการดําเนินการตามความตกลงน้ี
เอาไว  โดยคํานึงถึงเปาหมายและนโยบายของรัฐ เชน กําหนดใหมีการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการคุมกนั
ฉุกเฉนิ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการเปดเสรีทางการคาบริการหรือเพ่ือความ
จําเปนในการใชมาตรการเพือ่ปกปองดุลยการชําระเงิน  มาตรการทางกฎหมายในลักษณะดังกลาวนี้ 
จึงเปนการประสานประโยชนของการปฏิบัติตามกฎเกณฑในการเปดเสรีทางการคาบริการตามความ
ตกลง GATS กับประโยชนของรัฐสมาชกิเปนสําคัญ  หลักการทางกฎหมายในลักษณะดังกลาวได
ระบุไวในมาตราตาง ๆ ดังนี้ 
 

(1)  มาตรการปองกันฉุกเฉิน (Emergency Safeguards Measures)  
 โดยหลักการในขอนี้ไดปรากฏอยูใน Article X เปนการวางหลักเกณฑในการ

ท่ีประเทศสมาชกิจะสามารถระงับไมปฏิบตัิตามขอผูกพนัท่ีไดเสนอไวชั่วคราว เนือ่งจากมเีหตุจําเปน 
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ฉุกเฉนิทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันภายใตความตกลงนี้ได โดยกําหนดใหมีการเจรจาหลายฝาย 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑในเรือ่งนี้ขึ้นตอไป แตท้ังนี้จะตองต้ังอยูบนหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-
Discrimination)  และหลักเกณฑดังกลาว  จะมีผลใชบงัคับภายในเวลาไมเกิน 3 ป นับตั้งแตความตก
ลงมีผลใชบังคับ 

(2) มาตรการแกไขเปล่ียนแปลงขอผูกพนั (Modification of Specific Commitments)  
ถาประเทศสมาชิกใดจําเปนจะตองแกไขหรือเพกิถอนขอผูกพันของตนก็อาจทําไดเมื่อพนระยะเวลา 
3 ป  นับจากขอผูกพันนั้นมีผลใชบงัคับโดยแจงไปยังคณะมนตรกีารคาบริการ (Council on Trade in 
Services)  ถึงความต้ังใจของตนวาเพราะเหตุใด  จึงมีความจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิก
ถอนขอผูกพันดังกลาว  โดยจะตองเจรจาเพื่อชดเชย (Compensation)  กับประเทศสมาชิกท่ีไดรบั
ผลกระทบจากการแกไขเปล่ียนแปลงขอผูกพัน 
 

(3)  กรณีมีความจําเปนตองใชมาตรการเพื่อปกปองดุลการชาํระเงิน 
 ประเทศสมาชิกจะกระทําการจํากัดในการโอนหรือการชาํระเงินคาบริการ

ระหวางประเทศมิได 22  ยกเวนเมื่อเปนการแกปญหาการขาดดุลชําระเงิน  ประเทศสมาชิกอาจจะต้ัง
ขอจํากัดเชนวานั้นได  แตจะตองไมเลือกปฏิบัติและจะตองไมทําใหประเทศสมาชิกอ่ืนเสียหาย  และ
จําตองสอดคลองกับหลักการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF โดยใหใชมาตรการ  
ดังกลาวไดชั่วคราว23 
 

(4)  การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐบาล (Government Procurement) 
โดยหลักการดังกลาวถือวาเปนการกระทําโดยรัฐท่ีมิไดมวัีตถุประสงคในทาง

การคา  ปญหาท่ีนาพิจารณาก็คือ  กรณีใดท่ีจะถือวาเปนการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ  และกรณีใดจะไมใช 
แมจะเปนการกระทําของรฐัก็ตาม  ซ่ึงโดยกําหนดจะตองมีการเจรจาหลายฝาย  เพ่ือจัดทําขอกําหนด
ภายใน 2 ป  นับจากวันท่ีความตกลงมีผลใชบังคับ 24 
 

(5) มาตรการเพื่อรักษาความม่ันคง  ความสงบเรยีบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  เพ่ือปกปองสุขภาพหรือชีวิตของมนุษย  สัตว  พืช 25 
 

                                                           
22 Article  XI 
23 Article  XII 
24 Article  XIII 
25 Article  XIII 
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(6) การออกกฎหมายหรือกฎเกณฑภายใน (Domestic Regulation)   
Article VI  ไดกําหนดเปนหลักเกณฑเอาไววา  การใชกฎระเบียบภายในประเทศบังคับ

แกการประกอบธุรกิจการคาบริการจะตองใชในลักษณะที่สมเหตุสมผลเปนกลางและไมลําเอียง 
 

(7) การอุดหนุน (Subsidies) 
 Article XV ไดวางหลักเกณฑไววา ถาเปนการอุดหนุนที่เกี่ยวของกับโครงการ

พัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาก็ใหความยืดหยุน  การอุดหนุนแมจะทําได  แตก็อาจมีผลกระทบ
ในทางบิดเบือนทางการคา  โดยกําหนดจะตองมีการเจรจาในการจัดทําความตกลงเพื่อวางกฎเกณฑ
ในเรื่องนี้ตอไป 
 
 (8)  การผูกขาดและผูใหบริการท่ีไดรับสิทธิแตผูเดียว (Monopolies and Exclusive 
Service Suppliers)  
 Article VIII  เปนการอนุญาตใหประเทศสมาชิกใหบรกิารในลักษณะผูกขาด
ภายในประเทศตนได  แตทั้งนี้จะตองไมขัดตอพันธกรณี  และขอผูกพันเฉพาะของตน  กลาวคือ 
จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติ 
 

3.  การคาบริการธุรกิจประกนัภัยของไทย 
 

ความเปนมาและพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยของไทย 
 การประกันภัยทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยเนื่องจากเปนเครื่องมือของ
ชุมชนหรือสังคมในการแบงเบาภาระความเดือดรอนเสียหายหรือสูญเสียจากความไมแนนอนและ
ความเส่ียงภัยตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทําของมนุษย  พัฒนาการ
ความเปนมาของธุรกิจประกันภัยในแตละประเทศ  จึงเปนส่ิงท่ีพัฒนาขึ้นและมีการเจริญเติบโต
กาวหนาควบคูกับการพัฒนาเจริญเติบโตหรือวิวัฒนาการความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศหรือของชุมชนนั้น ๆ ดวย 
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย 26 
 ประเภทของการประกันภัยท่ีเริ่มแพรหลายเขาสูประเทศไทยเปนประเภทแรก  คือ  “การ
ประกันภัยการขนสงสินคา”   โดยเริ่มเผยแพรเขามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงมีความเจริญรุงเรือง
และมีความสัมพันธทางการคากับตางประเทศมาก  โดยท่ีสมัยนั้นตองอาศัยเรือสําเภาในการบรรทุก
สินคาซ่ึงตองรอนแรมผจญภัยในการเดินทางทางทะเล เพื่อประกันความเสียหายของสินคาใน
ระหวางการเดินทาง  วงการธุรกิจของชาวตางประเทศท่ีเขามาทําการคาขายจึงไดรวมมือดําเนินงาน
การประกันภัยทางทะเลและขนสงขึ้นระหวางกันเองโดยมิไดมีการจดทะเบียนการคาหรือแจงตอ
รัฐบาลสยามอยางเปนทางการแตประการใด  การดําเนินงานประกันภัยในยุคเริ่มตนในวงธุรกิจของ
พอคาดังกลาวไดดําเนินเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ซ่ึงมีหลักฐานวาหางบอรเนียว หางเมย
เบอรมา   หางสก็อต หางบิกเกนแบก ฯลฯ  ไดเขามาเปดกิจการรับประกันภัยในประเทศไทยใน
ฐานะเปนตัวแทนหรือเอเยนตของบริษัทประกันภัยตางประเทศ 
 สําหรับการประกันชีวิต ไดเริ่มเขามาในประเทศไทยเปนครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลวเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โดยคณะทูตประเทศอังกฤษซ่ึงได
เดินทางมาเจริญสันถวไมตรีทางการพาณิชยเพื่อขอพระบรมราชานุญาตขยายกิจการคาขายระหวาง
ประเทศบางประเภทในชวงนั้นไดผนวกเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตใหบริษัท  
อ๊ีสเอเซียติ๊ก  จํากัด  ซ่ึงขณะนั้นไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนของ The  Society for the  Equitable  
Assurance  on Lives and Survivorship  หรือบริษัท เอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน  ใหเปน
ผูเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบตลอดชีพซ่ึงมีชื่อเรียกวา  “ทอนไทนโปลิซี”  ใหแกประชาชน
ไทยและชาวตางชาติในประเทศไทยดวย  อยางไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย
มิไดประสบความสําเร็จเนื่องจากบริษัทตัวแทนฯ  มีธุรกิจดานอ่ืน ๆ ที่สําคัญกวา เชน งานปาไม   
งานเดินเรือซ้ือขายขนสงสินคาระหวางประเทศ  ฯลฯ  ซ่ึงทํารายไดใหแกบริษัทมากกวา จึงมิไดทุมเท
เพื่อพัฒนาขยายงานดานประกันชีวิตเทาท่ีควรธุรกิจจึงตองหยุดชะงักไปเองเพราะไมไดรับการ
ตอนรับและนิยมในท่ีสุดบริษัท เอควิตาเบิลฯ ก็ไดเพิกถอนฐานะตัวแทนไปเม่ือปลายรัชสมัยรัชกาล
ท่ี 5 
 

 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ธุรกิจประกันภัยในยุโรปและอเมริกาไดมีการขยายตัว
กวางขวางมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตจึงเปนอีกชวงหนึ่งท่ีไดมีนักธุรกิจประกันภัย
ตางประเทศเขามาดูลาดเลาเพื่อเตรียมการขยายกิจการในประเทศไทยตั้งแตปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี 6  

                                                           
26 พจนีย  ธนวรานิช.  “การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย” 

   เอกสารวิจัยสวนบุคคล  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2542,  หนา 10. 
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ตอเนื่องถึงสมัยรัชกาลท่ี 7    ในชวงนั้นเองท่ีรัฐเริ่มพิจารณาเห็นวาการประกันชีวิตและการประกัน
วินาศภัยเปนธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชนในดานความผาสุกและปลอดภัยจําเปนจะตองมีการ
กําหนดระเบียบปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจใหมีมาตรฐานท่ีดี ซ่ึงในท่ีสุดไดมีการตรา  “พระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471”   ขึ้นใช
บังคับเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2471  โดยกฎหมาย (มาตรา 7)   ไดกําหนดหามมิใหบุคคลใดประกอบ
กิจการประกันภัยเวนแตจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะการกําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจฯ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลทางเสนาบดีเจาหนาท่ีใหผูที่ประกอบกิจการอยูกอนแลวตองขอ
อนุญาตภายในกําหนด 1 ป รวมท้ังกําหนดใหการประกอบธุรกิจประกันภัยตองจดทะเบียนและอยู
ในความควบคุมของกระทรวงพาณิชยและคมนาคม 
 จากพระราชบัญญัติฯ   ฉบับดังกลาวนี้เองท่ีเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดเงื่อนไขและมี
การจัดต้ังหนวยงานของรัฐข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือควบคุมธุรกิจประกันภัย โดยกระทรวงพาณิชยฯ ไดตรา
ประกาศกระทรวงกําหนดเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยข้ึน
บังคับใชโดยกําหนดใหผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีสําคัญบางประการกอน  ไดแก  เรื่อง
การกําหนดทุนชําระแลว  หลักทรัพยประกันที่วางไวกับนายทะเบียน และการรายงานสินทรัพยและ
หน้ีสินประจําป  เปนตน  รวมทั้งกําหนดใหผูท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่ีไดประกอบ
ธุรกิจฯ อยูกอนแลวตองจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับ “กองประกันภัย”  ซ่ึงตั้งข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2472  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยและคมนาคม  ปรากฏวาในชวง พ.ศ. 
2472-2473  มีบริษัทประกันภัยซ่ึงสวนมากเปนบริษัทตางประเทศขอรับจดทะเบียนประมาณ 20 
บริษัท  โดยเปนบริษัทประกันชีวิต  4 บริษัท ซ่ึงเปนบริษัทตางประเทศทั้งส้ิน   สําหรับบริษัท เอ.ไอ.
เอ.  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในธุรกิจประกันชีวิตในปจจุบันนั้นไดเขา
ไปในป พ.ศ. 2481  (จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2481โดยใชชื่อวา “บริษัทอินเตอรแนชชั่นแนล
แอสชัวรันซ   จํากัด”)     หลังจากนั้นประมาณ 3-4 ป  ก็ไดมีบริษัทประกันชีวิตของคนไทยขึ้นเปน
บริษัทแรกกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2  คือ  “บริษัท  ไทยประกันชีวิต  จํากัด” (23  มีนาคม 2485) และ
ตามมาดวย  “บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  จํากัด”  (28 ธันวาคม 2485) อยางไรก็ตาม เม่ือ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดข้ึน บริษัทตางประเทศซึ่งตกอยูในฐานะประเทศคูสงครามตางก็เลิกกิจการ
และหอบบัญชีและเงินเบ้ียประกันภัยของคนไทยกลับบานตนเองไปหมด 
  
 กิจการประกันภัยในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการอยางจริงจังอีกครั้งหน่ึงเม่ือหลังจากท่ี
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติ  (พ.ศ. 2488)  โดยมีบริษัทประกันชีวิตตางประเทศท่ีเคยเลิกกิจการไป
ในชวงสงครามไดยอนเขามาประกอบธุรกิจฯ อีก 2 บริษัทคือ บริษัท อินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัว
รันซ ไดยอนกลับเขามาในป พ.ศ.2492 โดยเปลี่ยนชื่อใหมตามท่ีจดทะเบียนในฮองกงเปน บริษัท 
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อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันซ  จํากัด ใชชื่อยอวา  เอ.ไอ.เอ. และบริษัท ไชนาอันเดอรไร
เตอรส (เปล่ียนชื่อเปน ไชนาอันเดอรไรเตอรส ไลฟอินชัวรันซ  ใชชื่อยอวา ซี.ยู.แอล.) ก็ไดใชสิทธิ
จากท่ีเคยไดรับอนุญาตในป 2473 กลับเขามาประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ในป 2507  ในขณะเดียวกันการท่ีธุรกิจประกันภัยเริ่มกลับมาฟนฟูอีกครั้งหนึ่งและบริษัท
ตางประเทศเลิกกิจการไปก็เปดโอกาสใหบริษัทคนไทยขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตข้ึน 
โดยในชวงป 2491-2494  ไดมีบริษัทประกันชีวิตของคนไทยเกิดข้ึนถึง  9 บริษัทในเวลาไลเรี่ยกัน   
สําหรับในสวนของบริษัทประกันวินาศภัย  นับจากป พ.ศ. 2491 เปนตนมา ก็มีบริษัทจดทะเบียน
ประกอบการเปนจํานวนมากเชนกัน คือวา 100 บริษัท กิจการประกันภัยจึงกลับฟนฟูขึ้นใหม 
 ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เรื่อยมา กอนที่จะมีพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 
2510  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510  ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติ
ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามหลักสากลประกาศใชบังคับนั้น  ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในประเทศไทยไดดําเนินธุรกิจมาอยางลุม ๆ ดอน ๆ  โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิต
ตางก็มุงสูตลาดหาประกัน เรงสรางตัวแทนประกันชีวิต  และรวมทั้งมีการซ้ือตัวแทนฯกันดวย  โดย
ท่ีการดําเนินธุรกิจในชวงนั้นสวนใหญยังขาดหลักวิชาการ มุงไปในทางท่ีจะทําใหไดผลงานประกัน
ชีวิตเขาบริษัทใหมากท่ีสุดเปนเกณฑ  และจากการที่บริษัทตางยังใหมและขาดประสบการณอาศัย
การลอกแบบกรมธรรม    และอัตราเบ้ียประกันภัยของบริษัท ประกันภัยตางประเทศที่ดําเนินกิจการ
กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2  มาใชโดยไมทราบความหมาย จึงทําใหการดําเนินธุรกิจไมมีประสิทธิภาพ  
มีกรมธรรมขาดอายุในปท่ีหนึ่งและปท่ีสองเปนจํานวนมากประกอบกับผูเอาประกันภัยสวนใหญยัง
ไมเขาใจคุณลักษณะที่แทจริงของการประกันชีวิต รวมท้ังตัวแทนประกันชีวิตก็ยังขาดคุณภาพ ทําให
ภาพพจนของธุรกิจไมคอยดีในสายตาประชาชน การประกันชีวิตในประเทศไทยจึงไมกาวหนา
เทาท่ีควรในระยะแรก 
 
 อยางไรก็ตาม  แมวากิจการประกันชีวิตในประเทศไทยในชวงแรกจะมีกาลมลุก
คลุกคลาน รวมทั้งมีเหตุการณสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความเชื่อถือศรัทธาท่ีมีตอธุรกิจฯ  จากการท่ี
บริษัทที่สําคัญ 2 บริษัทตองลมเลิกกิจการไป คือ “บริษัทนครหลวงประกันชีวิตแหงประเทศไทย”   
ท่ีถูกส่ังปดกิจการไปในป พ.ศ. 2511  แตในอีกดานหนึ่งธุรกิจประกันชีวิตก็ไดมีการปรับตัวและ
พัฒนาขึ้นมาเปนลําดับดวยเชนเดียวกัน  กลาวคือ  ในสวนของภาคเอกชนผูประกอบการไดมีการ   
นําหลักวิชาการเขามาใชในการประกอบธุรกิจมากข้ึนรวมทั้งไดมีการจัดต้ัง  “สมาคมประกันชีวิต
ไทย” ขึ้นดวย  (ไดรับอนุมัติอยางเปนทางการเม่ือ 5  กรกฎาคม  2499)   สําหรับในสวนของภาครัฐ
ความพยายามที่จะใหมีกฎหมายที่จะใชกํากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยเฉพาะตามหลักสากล  ก็ไดประสบความสําเร็จดวยเชนกัน   พ.ศ. 2510 ขึ้นบังคับใชซ่ึงมีผลอยาง
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มากในการทําใหธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยเริ่มเขารองเขารอยและพัฒนามาจน
ปจจุบัน 
 

พัฒนาการของกฎหมายที่ใชกํากับดูแลธุรกจิประกันภัยของไทย 27 
 กฎหมายที่เกี่ยวของและท่ีใชกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยไดมีการพัฒนา
มาเปนลําดับตามสภาพการณที่รัฐใหความสําคัญกับการท่ีจะปกปองคุมครอง  “ความปลอดภัยและ
ผาสุกของสาธารณชน”  รวมถึงการท่ีจะพัฒนากิจการประกันภัยของประเทศไทยใหสอดคลองกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐดวย   ซ่ึงพัฒนาการดังกลาวเปนส่ิงท่ีแยกไมออกจากบทบาท
ภาระหนาที่  รวมทั้งทิศทางและประสิทธิภาพในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของรัฐดวย สําหรับ
กฎหมายประกันภัยของไทยมีพัฒนาการมาเปนลําดับ  ดังนี ้
 
 พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. 130 :  ใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 
มกราคม ร.ศ. 130   (พ.ศ.2454)  ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 มีขอความระบุไวในมาตรา 115  หามมิให
บริษัทรับประกันตางๆ  ตั้งข้ึนโดยมิไดรับพระบรมราชานุญาต  (ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขเพ่ือควบคุม
การดําเนินการ) 
 
 พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 พ.ศ.2467 : 
ประกาศใชเมื่อ  1  มกราคม 2467  มีบทบัญญัติในลักษณะ 22  วาดวยหุนสวนและบริษัทมาตรา 
1014  กําหนดหามมิใหบริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยตั้งข้ึนโดยมิไดมีประกาศพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตพิเศษ  รวมทั้งมีบทบัญญัติเก่ียวกับการทําสัญญาประกันภัย โดยระบุ สิทธิ  หนาท่ี 
และความเกี่ยวพันระหวางบริษัทประกันภัย  ผูเอาประกันภัย  และผูรับประโยชนดวย แตก็ยังไมมี
บทบัญญัติวาดวยการควบคุมประการอื่น 
  

พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหง
สาธารณชน พ.ศ. 2471 :  ประกาศใช  13  ตุลาคม พ.ศ. 2471  ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยในมาตรา 7  ได
กําหนดหามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการประกันภัย   เวนแตจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะการ  ในเวลาท่ียังไมมีกฎหมายเฉพาะการหามมิใหประกอบกิจการดังกลาวเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลทางเสนาบดีเจาหนาที่  กําหนดใหกิจการประกันภัยท่ีมีอยูกอนแลวในวันท่ี

                                                           
27 พจนีย  ธนวรานิช.  เรื่องเดียวกัน , หนา  13-15. 
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พระราชบัญญัติฯ ใชบังคับก็ตองขอรับอนุญาตภายในกําหนด 1 ป รวมทั้ง การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยนั้นตองจดทะเบียนและอยูในความควบคุมของกระทรวงพาณิชยและคมนาคม 
 
 การประกาศกระทรวงพาณิชยและคมนาคม เรื่อง  เงื่อนไขการรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2472   :  ประกาศฉบับนี้ ไดอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยฯ   กําหนดใหบุคคลที่จะ
เริ่มประกอบกิจการประกันภัยหรือบุคคลที่ไดประกอบกิจการประกันภัยอยูแลวตองขอรับอนุญาต  
และกอนท่ีจะไดรับอนุญาตตองปฎิบัติตามเงื่อนไขบางอยางท่ีกําหนดไวที่สําคัญ  ไดแก  เรื่องทุน
ชําระแลว หลักทรัพยประกันที่วางไวกับนายทะเบียน การรายงานสินทรัพยและหน้ีสินประจําป เปน
ตน 
 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510: 
เนื่องจากเงื่อนไขท่ีใชในการควบคุมท่ีใชมากอนหนาและท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครัง้ยงัขาด
หลักการท่ีใหอํานาจบริหารแกเจาหนาท่ีในการตรวจสอบกํากับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ประกันภัยและยังไมเปนไปตามหลักสากล   ประกอบกับรัฐบาลไดเริ่มมองเห็นวาธุรกิจของบริษัท
ประกันภัยมีลักษณะเปนสถาบันการเงินที่สําคัญที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมากใน
อนาคต    จึงไดมีการมอบหมายใหผูวาการธนาคารชาติหรือธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธาน
ยกรางกฎหมายข้ึนใหม  โดยไดยกรางเสร็จเรียบรอยในป พ.ศ. 2494  และเสนอเขาสูสภาฯ หลายครั้ง
รวมท้ังมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรางใหสมบูรณขึ้นดวยแตก็ยังไมผานการพิจารณา จนกระทั่งมี
วิกฤตการณเกิดข้ึนทําใหประชาชนเริ่มไมมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต เมื่อบริษัท  นครหลวงประกัน
ชีวิตแหงประเทศไทย   ถูกส่ังปดกิจการในป พ.ศ. 2508  เนื่องจากประสบกับภาวะขาดทุนจึงเปนจุด
กระตุนที่สําคัญทําใหรัฐเห็นความจําเปนท่ีจะตองใหมีมาตรการที่รัดกุมและมีกฎหมายควบคุมดูแล
ธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ   จนในที่สุดก็ไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510  เมื่อวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2510   ซ่ึงนับเปน
พระราชบัญญัติฉบับแรกท่ีวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะตามหลักการสากลที่ใช
กันอยูในนานาประเทศ  ในขณะนั้นมีบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจอยูแลวทั้งส้ิน  188 บริษัท   เปนบริษัทในประเทศ 114  บริษัทและบริษัทตางประเทศ 
74 บริษัท  ซ่ึงโดยผลของกฎหมายน้ีทําใหบริษัทประกันภัยยุบเลิกกิจการไปประมาณ 100 บริษัท 
 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  : 
เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยไดพัฒนาขยายตัวอยางรวดเร็วตามความ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีผูเอาประกันภัยและประชาชนเขามาเกี่ยวของกับ
ธุรกิจประกันภัยจํานวนมาก  ทําใหบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ  เริ่มไมเหมาะสมกับ
กาลสมัย  จึงไดมีการปรับปรุงแกไขใหกฎหมายมีความรัดกุม มีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ  และ
เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจและสามารถรองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจใน
อนาคต     โดยไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนของการกํากับดูแลและการตรวจสอบฐานะการเงิน
และการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพใหมีความยืดหยุนคลองตัวในการปฏิบัติงาน   แกไข
กระบวนการในการออกกฎหมายใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน   รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีวาดวยการ
ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทและใหอํานาจรัฐมนตรีท่ีจะประกาศกําหนด  หลักเกณฑ    
วิธีการ   และระยะเวลาที่จะถือวาการกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทที่เขาขายเปนการประวิง
การจายคาสินไหมทดแทนตามขอหาม  พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษบริษัทท่ีกระทําความผิดดวย
เพื่อใหสามารถคุมครองดูแลสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
มีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2510  ไปในขณะเดียวกันดวย 
 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : ในป พ.ศ. 2535  รัฐบาลประสบ
ความสําเร็จในการนําระบบประกันภัยเขามาเปนเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดรอนเสียหายและ
ใหการคุมครองผูประสบภัยจากรถใหไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่
แนนอนและทันทวงที   โดยไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   กําหนด
บังคับใหผูซ้ือใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองทําประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยการทํา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัย พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงมิใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยโดยตรง 
  

 ดังนั้นในปจจุบันจึงมีกฎหมายจํานวน 3 ฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยโดย
เปนเครื่องมือในการกํากับดูแลธุรกิจฯของกรมการประกันภัยและที่กรมฯมีหนาท่ีตองกํากับดูแลให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือ  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535* (* รวมถึง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติคุมครอง      
ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2540 ที่แกไขเพ่ิมเติมดวย)  และรวมถึงบรรดากฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวง ประกาศนายทะเบียนตาง ๆ ซ่ึงไดประกาศใชโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ    
ท้ัง 3 ฉบับขางตน 
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สถานการณของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  (พ.ศ. 2543-2547) 28 
 ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีรับความเส่ียงภัยที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนเรื่องชีวิตทรัพยสิน
ของบุคคล  โดยถือหลักการกระจายความเส่ียงภัย ซ่ึงตองมีการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว   เชน  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน ฯลฯ  ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญ
ยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ   นอกจากนี้ยังถือวาเปนสถาบันการเงินท่ีมีศักยภาพสูงในการระดมเงินออม
จากภาคครัวเรือนภายในประเทศ  และที่สําคัญเปนสถาบันรับเส่ียงภัยท่ีชวยสรางความมั่นคงพ้ืนฐาน
แกบุคคล   ครอบครัว และธุรกิจ 
 

 สําหรับประเทศไทยแลวในรอบ 5 ปท่ีผานมาธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนาไปมาก รัฐบาล  
มีการสงเสริมและใชเปนเครื่องมือในการชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน (จาก
เหตุการณธรณีพิบัติ (คล่ืนใตน้ําสินามิ)  ใน 6 จังหวัดภาคใต  แสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตของผูคนท่ี
อาจเกิดเหตุการณไมคาดฝนหรือความไมแนนอนเกิดข้ึนในชีวิตได  การประกันภัยจึงถือไดวาเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งในการวางแผนรองรับความไมแนนอนในชีวิตได สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง
ไปอยางมาก  เปนโลกแบบไรพรมแดนมีการเชื่อมโยงเขตการคาเสรีอยางกวางขวาง ซ่ึงธุรกิจ
ประกันภัยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย ทําใหสังคมธุรกิจประกันภัยตองเผชิญกับภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน   รุนแรงข้ึน  ทําใหมีผูประกอบการจากตางประเทศเขามารวมลงทุนกับบริษัท
ประกันภัยของไทย มากข้ึน  เปนผลใหบริษัทประกันภัยของไทยตองมีการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานทั้งทางดานทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนารูปแบบกรมธรรมใหม 
ๆ  ท่ีหลากหลายใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธการใหบริการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อมุงเนนใหผูเอา
ประกันภัยไดรับประโยชนสูงสุดและเปนการยกระดับธุรกิจประกันภัยเขาสูมาตรฐานสากลใหเปนท่ี
ยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้น 
 สําหรับรายละเอียดและอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในรอบ 5 ปตั้งแตป 2543-
2547 ที่ผานมาเฉพาะที่สําคัญ ๆ พอสรุปไดดังนี้ 

1.  จํานวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย 
 ณ  31 ธันวาคม  2547  มีจํานวนทั้งส้ิน 102  บริษัท  แยกตามประเภทไดดังนี้ 

 

 
 
 
 

                                                           
28 26 ป กรมการประกันภัย.  กระทรวงพาณิชย, 2548. 
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ประเภทของธรุกิจ บริษัทในประเทศ สาขาบริษทัตางประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 
ประกันวินาศภัย 
ประกันสุขภาพ 
ประกันภัยตอ 
• ประกันชีวิต 
• ประกันวินาศภัย 

23 
66 
5 
 
1 
1 

1 
5 
- 
 
- 
- 

24 
71 
5 
 
1 
1 

รวม 96 6 102 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

2.  การดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจประกันชีวิต 
2.1 จํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมระหวางปและจํานวนเงินเอาประกันภัย 

  ป 2547 ธุรกิจประกันชีวิตมีจํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมระหวางมีรวมทุกประเภท 
คือ  ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุม  จํานวน  1,639,952 ราย เพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของปกอนจํานวน 60,742  รายหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.85  จํานวนเงินเอาประกันภัย จํานวน 
575,351 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 156,889  ลานบาทหรือลดลงรอยละ 
21.43   แตอยางไรก็ตามในรอบ 5 ปท่ีผานมา รัฐไดมีการกําหนดมาตรการสงเสริมการประกันภัยมา
โดยตลอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจประกันชีวิต  เชน  ในป 2546  รัฐไดสงเสริมให
ประชาชนสามารถซ้ือการประกันภัยไดในราคาถูก   จึงเปนที่มาของการมีกรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล  จํานวน 1,186,720 ราย  เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 55,352 ราย 
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ  4.89  มีจํานวนเงินเอาประกันภัย  587,162  ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน
ของปกอนจํานวน  81,608 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 16.14 

    2.1.1  จํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมระหวางป และอัตราการเจริญเติบโต 
                                                                                                                                                                    หนวย :กรมธรรม 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท อุบัติเหตุสวนบุคคล 

จํานวน
กรมธรรม 

 เพิ่ม(ลด) 
  % 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพ่ิม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 

2547* 

871,134 
1,097,293 
1,241,350 
1,342,847 
1,395,625 

19.45 
25.96 
10.67 
10.58 
3.93 

288,096 
259,216 
225,392 
233,538 
228,083 

(3.27) 
(10.02) 
(13.05) 

3.61 
(2.34) 

2,757 
3,816 
2,801 
2,825 
16,244 

5.71 
38.41 

(26.60) 
0.86 

475.01 

1,161,987 
1,360,325 
1,442,543 
1,579,210 
1,639,952 

12.84 
17.07 
6.04 
9.47 
3.85 

780,796 
942,621 
981,665 

1,131,368 
1,186,720 

- 
20.73 
4.14 
15.25 
4.89 

 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
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ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
    

     2.1.2   สัดสวนจํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมระหวางป 

ป 

ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

871,134 
1,097,293 
1,214,350 
1,342,847 
1,395,625 

74.97 
80.66 
84.18 
85.03 
85.10 

288,096 
259,216 
225,392 
233,538 
228,083 

24.79 
19.06 
15.62 
14.79 
13.91 

2,757 
3,816 
2,801 
2,825 

16,244 

0.24 
0.28 
0.19 
0.18 
0.99 

1,161,987 
1,360,325 
1,442,543 
1,579,210 
1,639,952 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 
      2.1.3  จํานวนเงินเอาประกันภัยและอัตราการเจริญเติบโต 

  หนวย : ลานบาท 
 

ป 

ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท อุบัติเหตุสวนบุคคล 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
  % 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

เพิ่ม(ลด) 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

176,221 
225,392 
250,932 
277,902 
254,972 

29.41 
27.90 
11.33 
10.75 
(8.25) 

15,680 
16,165 
15,201 
17,056 
17,114 

0.01 
3.09 

(5.96) 
12.20 
0.34 

92,009 
322,126 
234,275 
437,282 
303,265 

6.88 
250.10 
(27.27) 
86.65 

(30.65) 

283,910 
563,683 
500,408 
732,240 
575,351 

19.32 
98.54 

(11.23) 
46.33 

(21.43) 

379,044 
519,105 
440,308 
505,554 
587,162 

- 
36.95 

(15.18) 
14.82 
16.14 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

                
       2.1.4  สัดสวนจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 

ป 

ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

จํานวน
กรมธรรม 

สัดสวน 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

176,221 
225,392 
250,932 
277,902 
254,972 

62.07 
39.99 
50.15 
37.95 
44.32 

15,680 
16,165 
15,201 
17,056 
17,114 

5.52 
2.87 
3.04 
2.33 
2.97 

92,009 
322,126 
234,275 
437,282 
303,265 

32.41 
57.15 
46.82 
59.72 
52.71 

283,910 
563,683 
500,408 
732,240 
575,351 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
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 ในรอบระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ธุรกิจประกันชีวิตมีจํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมระหวางป
โดยเฉล่ีย 1,436,803 รายตอป  โดยไมรวมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซ่ึงมีจํานวนกรมธรรม
ท่ีทําใหมระหวางปโดยเฉล่ีย 1,004,634  รายตอป   โดยจํานวนกรมธรรมท่ีทําใหมมีการเพิ่มข้ึนมา
โดยตลอด  มีจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยเฉล่ีย  531,118  ลานบาทตอปโดยการประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคลมีจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยเฉล่ีย  486,235  ลานบาทตอป  จํานวนเงินเอาประกันลดลง
ในป 2545 และป 2547  ขณะที่การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมีจํานวนเงินเอาประกันลดลงในป 
2545  เม่ือพิจารณาสัดสวนการขายประกันชีวิต  การประกันชีวิตประเภทสามัญ  ยังคงสวนแบง
ตลาดสูงท่ีสุดและการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง  โดยประเภทกลุมเริ่มเขามา
มีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ  ตามกระแสการปรับลดสวัสดิการตาง ๆ  ทั้งจากภาครัฐและเอกชน   ป 
2547  การประกันชีวิตประเภทกลุมมีสัดสวน 0.99  เปนผลมาจากมีการรวมการประกันชีวิตแบบ
กลุม  คุมครองเงินกูจํานวนเพิ่มข้ึนมากในป 2547 นี้ ในขณะท่ีสัดสวนของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของประเภทกลุมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากและเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับประเภทสามัญท่ีมีแนวโนม
ลดลง 

2.2 เบ้ียประกันภัย 
  ในป 2547  ธุรกิจประกันชีวิตมีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท 

จํานวน 151,951 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 18,596 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 13.95 ประกอบดวยเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงปแรก  จํานวน  28,023  ลานบาท   ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 2,133  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 7.07  สวนเบ้ียประกันภัยรับ
โดยตรงปตอไป  จํานวน 109,506 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน  18,487  ลาน
บาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.31  สวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจายครั้งเดียว จํานวน 14,422 ลานบาท  
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 2,242  ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 18.41  โดยเบี้ย
ประกันภัยโดยตรงปแรก มีสัดสวนเทากับรอยละ  18.44  ของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุก
ประเภท  ในขณะท่ีเบ้ียประกันภัยปตอไป  ซ่ึงใชวัดความคงอยูของกรมธรรมยังคงมีสัดสวนในอัตรา
ท่ีสูงคิดเปนรอยละ 72.07  ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท  สวนเบ้ียประกันภัยจายครั้ง
เดียวมีสัดสวนเทากับรอยละ 9.49  ของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท 
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       2.2.1  เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ปแรก)  และอัตราเจริญเติบโต 
หนวย : ลานบาท 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547* 

15,351 

18,995 

22,293 

27,030 

24,311 

31.41 

23.74 

17.36 

21.25 

(10.06) 

1,135 

1,141 

1,188 

1,294 

1,268 

4.39 

0.56 

4.10 

8.92 

(2.01) 

1,070 

1,213 

1,314 

1,832 

2,444 

3.58 

13.34 

8.36 

39.42 

33.41 

17,556 

21,349 

24,795 

30,156 

28,023 

27.20 

21.61 

16.14 

21.62 

(7.07) 
 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ที่มา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 
 
 
 

 

                      2.2.2  เบี้ยประกันภยัรับโดยตรง (ปตอไป)  และอัตราเจริญเติบโต 
หนวย : ลานบาท 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

47,766 
55,104 
68,753 
81,545 
99,165 

16.14 
15.36 
24.77 
18.61 
21.61 

6,028 
6,312 
6,674 
6,722 
7,035 

3.35 
4.70 
5.74 
0.72 
4.66 

1,630 
1,974 
2,323 
2,752 
3,306 

15.67 
21.17 
17.67 
18.47 
20.13 

55,424 
63,390 
77,750 
91,019 

109,506 

14.58 
14.37 
22.65 
17.07 
20.31 

 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
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 2.2.3  เบี้ยประกันภยัรับโดยตรง (จายครัง้เดียว)  และอัตราเจริญเติบโต 
  

หนวย : ลานบาท 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 

เบ้ีย 
ประกันภัย 

เพิ่ม (ลด) 
% 

เบ้ีย 
ประกันภัย 

เพิ่ม (ลด) 
% 

เบี้ย 
ประกันภัย 

เพ่ิม (ลด) 
% 

เบ้ีย 
ประกันภัย 

เพิ่ม (ลด) 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

2,217 
8,485 
10,385 
9,526 
10,518 

43,516,62 
282.65 
22.39 
(8.27) 
10.41 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

449 
1,143 
2,588 
2,654 
3,904 

21.79 
154.70 
126.52 

2.55 
47.10 

2,666 
9,628 
12,973 
12,180 
14,422 

613.97 
261.12 
34.75 
(6.11) 
18.41 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

                      2.2.4  เบี้ยประกันภยัรับโดยตรงรวมทุกประเภทและอัตราเจริญเติบโต 
หนวย : ลานบาท 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

65, 334 
82,584 

101,431 
118,101 
133,994 

23.70 
26.40 
22.82 
16.43 
13.46 

7,163 
7,453 
7,862 
8,016 
8,303 

3.51 
4.05 
5.49 
1.96 
3.58 

3,149 
4,330 
6,225 
7,238 
9,654 

12.03 
37.50 
43.76 
16.27 
33.38 

75,646 
94,367 

115,518 
133,355 
151,951 

20.95 
24.75 
22.41 
15.44 
13.95 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

         2.2.5  สัดสวนเบี้ยประกนัภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท 
หนวย : ลานบาท 

ป 
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

17,556 
21,349 
24,795 
30,156   

     28,023 

23.21 
22.62 
21.46 
22.61 
18.44 

55,424 
63,390 
77,750 
91,019 
109,506 

73.27 
67.17 
67.31 
68.25 
72.07 

2,666 
9,628 

12,973 
12,180 
14,422 

3.52 
10.20 
11.23 
9.13 
9.49 

75,646 
94,367 

115,518 
133,355 
151,951 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
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 ในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ธุรกิจประกันชีวิตมีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงโดยเฉล่ีย 
114,167 ลานบาท โดยเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงตั้งแต
ป 2545 มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงสุดในป 2544 เพิ่มข้ึนรอยละ  24.75  และปลาสุด  2547  มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.95  ทั้งนี้เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงปแรก  ซ่ึงใชวัดอัตราการขยายตัวของ
ธุรกิจมีการขยายตัวสูงสูดในป 2543  คือเพิ่มข้ึนรอยละ  27.20   จากนั้นก็มีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง
เรื่อย ๆ และเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในป  2546  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ  21.62  ซ่ึงเปนผลมาจากทาง
รัฐบาลมีการรณรงคและประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหเห็นประโยชนของการประกันภัยชีวิตเพิ่ม
มากข้ึน และเริ่มชะลอตัวมีการลดลงรอยละ  7.07   ในป 2547   สวนเบ้ียประกันภัยรัยโดยตรงป
ตอไป  ซ่ึงใชวัดอัตราความคงอยูของกรมธรรมมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในป 2545  โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 22.65 แสดงใหเห็นวาผูเอาประกันชีวิตมีความเขาใจในการทําประกันชีวิต
มากขึ้น  ประกอบกับภาวะการณท่ีเอ้ืออํานวยหลายอยาง เชน   อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยใน
ประเทศลดตํ่าลงสงผลใหประชาชนหันมาสนใจการออมเงินระยะยาวดวยวิธีการประกันชีวิตเพิ่ม
มากข้ึน   การเพิ่มรูปแบบกรมธรรมใหมออกสูตลาด ตลอดจนการสรางความเขาใจในเรื่องการ
ประกันชีวิตแกประชาชนในระยะเวลาท่ีผานมาของภาครัฐบาลและภาคเอกชนตางก็มีสวนชวยให
ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวเพิ่มข้ึน และยังมีผลทําใหในป 2547  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ  20.31  
มากกวาการขยายตัวในป 2546  ท่ีมีการขยายตัวรอยละ 17.07 
 

2.3 เงินจายตามกรมธรรมประกันภัย 
                ป 2547 ธุรกิจประกันชีวิตมีการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย  
และผูรับประโยชน  รวมเปนเงิน  จํานวน 45,664  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 
9,604 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ  26.63  ซ่ึงถือไดวามีการเพ่ิมข้ึนท่ีสูงที่สุดในรอบ  5 ปท่ีผานมา 
  2.3.1  เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยและอัตราเจริญเติบโต 

หนวย : ลานบาท 

ป 

ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุม รวมทุกประเภท 
เบ้ีย 

ประกันภัย 
เพิ่ม (ลด) 

% 
เบี้ย 

ประกันภัย 
เพ่ิม (ลด) 

% 
เบ้ีย 

ประกันภั
ย 

เพิ่ม (ลด) 
% 

เบ้ีย 
ประกันภัย 

เพิ่ม (ลด) 
% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

22,457 
23,771 
24,978 
29,638 
38,933 

0.01 
5.85 
5.08 

18.66 
31.37 

3,774 
4,528 
4,900 
4,108 
3,925 

(1.49) 
19.98 
8.22 

(16.16) 
(4.45) 

1,207 
1,578 
1,987 
2,314 
2,806 

14.4 
30.74 
25.92 
16.46 
21.26 

27,438 
29,877 
31,865 
36,060 
45,664 

0.37 
8.89 
6.65 
13.16 
26.63 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
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ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

 2.3.2  สัดสวนเงนิจายตามกรมธรรมประกนัภัย 
หนวย : รอยละ 

ป 
ประเภทสามัญ 

สัดสวน 
% 

ประเภทอุตสาหกรรม 
สัดสวน 

% 

ประเภทกลุม 
สัดสวน 

% 

รวมทุกประเภท 
สัดสวน 

% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

81.85 
79.56 
78.39 
82.19 
85.26 

13.75 
15.16 
15.38 
11.39 
8.60 

4.40 
5.28 
6.23 
6.42 
6.14 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

                      2.3.3  เงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยรวมทุกประเภท 
หนวย : ลานบาท 

ป 

ครบกําหนด มรณกรรม เวนคืน อุบัติเหตุ อื่น ๆ รวม 

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) % 

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) %

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) % 

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) % 

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) % 

จํานวน
เงิน 

เพิ่ม 
(ลด) % 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

11,600 
12,298 
12,777 
14,744 
21,679 

4.43 
6.02 
3.90 
15.39 
47.04 

4,720 
5,257 
5,419 
6,138 
6,651 

1.35 
11.38 
3.08 
13.27 
8.36 

4,052 
4,688 
5,250 
5,648 
6,928 

(21.71) 
15.70 
11.99 
7.58 
22.66 

2,124 
2,246 
2,304 
2,415 
3,567 

(2.32) 
5.74 
2.58 
4.82 

47.70 

4,942 
5,388 
6,115 
7,115 
6,838 

17.07 
9.02 

13.49 
16.35 
(3.89) 

27,438 
29,77 
31,865 
36,060 
45,663 

0.37 
8.89 
6.65 

13.16 
26.63 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

  2.3.4   สัดสวนเงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยรวมทุกประเภท 
หนวย : รอยละ 

ป ครบกําหนด มรณกรรม เวนคืน อุบัติเหตุ อ่ืน ๆ  รวม 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

42.28 
41.16 
40.10 
40.89 
47.48 

17.20 
17.60 
17.01 
17.02 
14.57 

14.77 
15.69 
16.47 
15.66 
15.17 

7.74 
7.52 
7.23 
6.70 
7.81 

18.01 
18.03 
19.19 
19.73 
14.97 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

DPU



 42

 ในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ธุรกิจประกันชีวิตมีการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
โดยเฉล่ีย 34,181 ลานบาท  และเมื่อพิจารณาเปนรายป จะเห็นไดวา  เงินจายตามกรมธรรม
ประกันภัยประเภทสามัญในป 2547   สูงที่สุดคิดเปนจํานวน  38,933  ลานบาท  มีอัตราการ
เจริญเติบโตรอยละ  31.37   โดยในปดังกลาว เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยประเภทสามัญมี
สัดสวนสูงสุด คือคิดเปนรอยละ 85.26 ของเงินจายตามกรมธรรมประกันภัยรวมทุกประเภท  ขณะท่ี
เงินจายตามกรมธรรม ประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม มีการลดลงในป 2547   แตในป 2544  มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ป คิดเปนรอยละ 19.98  เชนเดียวกันกับประเภทกลุม  มีอัตรา
การเจริญเติบโตอยูท่ีรอยละ 30.74 
 แตเมื่อพิจารณาในสวนของเงินจายตามผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยพบวา
ในชวงป 2543-2547   การจายเงินครบกําหนดมีสัดสวนสูงสุดคิดโดยเฉล่ียเปนรอยละ  42.38  ของ
เงินจายตามผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยรวมท้ังส้ิน  แสดงใหเห็นวา เงินจายตาม
ผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยแบบครบกําหนดยังคงเปนรายจายหลักของธุรกิจประกันชีวิต 
ในขณะที่การจายเงินอุบัติเหตุมีอัตราการจายเพิ่มสูงสุดในป 2547  โดยมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนรอยละ  
47.70 
  

2.4 การลงทุน 
 ณ  31  ธันวาคม   2547  ธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพยลงทุนรวม จํานวน 490,636  
ลานบาทเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน  จํานวน 72,947  ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 17.46  คิด
เปนสัดสวนรอยละ 92.88  ของสินทรัพยรวมและมีรายไดสุทธิจากการลงทุน จํานวน 22,383  ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ  17.68  โดยไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ  
4.56 
 

หนวย : ลานบาท 

ป 

สินทรัพยลงทุน รายไดสุทธิจากการลงทุน ผลตอบแทนจาก 
การลงทุน 

% 
จํานวนเงิน 

เพิ่ม (ลด) 
% 

จํานวนเงิน 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547* 

217,892 

260,379 

320,104 

417,689 

490,636 

12.92 

19.50 

22.94 

30.48 

17.46 

13,910 

15,372 

17,077 

19,021 

22,383 

3.97 

10.51 

11.09 

11.38 

17.68 

6.38 

5.90 

5.33 

4.55 

4.56 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
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ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

 
 เมื่อพิจารณาในรอบ 5 ปที่ผานมาจะเห็นไดวา ธุรกิจประกันชีวิต มีสินทรัพยลงทุนโดย

เฉล่ีย 341,340 ลานบาท มีรายไดสุทธิจากการลงทุนโดยเฉล่ีย 17,553  ลานบาท และมีผลตอบแทน

จากการลงทุนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 5.35  โดยในป 2543  ธุรกิจประกันชีวินไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนสูงสุดในอัตรารอยละ 6.38  และในป 2544-2547   ผลตอบแทนจากการลงทุนได

ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องโดยในป 2547  ธุรกิจประกันชีวิตไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพียง

รอยละ 4.56 แสดงใหเห็นวาธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไรลดลง  ดังน้ันธุรกิจประกันชีวิตจึงควร

ปรับปรุงการบริหารการลงทุนใหมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรับ

มานั้นยังมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ีมีแนวโนมลดลง 

 
2.5  ฐานะการเงินของธุรกิจประกันชีวิต 

  ณ  31 ธันวาคม  2547  ธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพยรวม จํานวน  528,257  ลาน

บาทเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 78,158  ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 17.36 มีหน้ีสิน

รวมจํานวน 446,687  ลานบาทเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 67,406  ลานบาท  หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 17.77 และมีเงินกองทุนรวมจํานวน 81,570  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป

กอนจํานวน 10,752  ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.18 

 

 

 

 
 

หนวย : ลานบาท 

ป 
สินทรัพย หนีส้ิน เงินกองทุน 

จํานวนเงิน เพิ่ม (ลด)   % จํานวนเงิน เพิ่ม (ลด)   % จํานวนเงิน เพิ่ม (ลด)  % 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

243,048 
290,007 
351,484 
450,099 
528,257 

12.25 
19.32 
21.20 
8.06 
17.36 

214,705 
257,239 
310,379 
379,281 
446,687 

16.60 
19.81 
20.66 
22.20 
17.77 

28,343 
32,768 
41,105 
70,818 
81,570 

(12.48) 
15.61 
25.44 
72.29 
15.18 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
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 เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของธุรกิจประกันชีวิตในรอบระยะ 5 ปจะเห็นไดวา ธุรกิจ
ประกันชีวิตมีสินทรัพยรวมโดยเฉล่ีย  372,579  ลานบาท มีหนี้สินรวมโดยเฉล่ีย 321,658  ลานบาท 
และมีเงินกองทุนรวมโดยเฉล่ีย  50,921  ลานบาท จากตัวเลขขางตนจะเห็นไดวาสินทรัพยของธุรกิจ
ประกันชีวิตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มอยางตอเนื่อง โดยในป 2546  ธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพย
เพิ่มข้ึนจากป 2545  ในอัตรารอยละ 28.06  และมีหนี้สินเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 22.20 และในป 
2547   สินทรัพยของธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการขยายตัวในอัตราลดลงเหลือรอยละ  17.36  
เชนเดียวกันกับหนี้สินขยายตัวรอยละ  17.77  ซ่ึงหนี้สินสวนใหญของธุรกิจประกันชีวิตเปนหน้ีสิน
ตอผูเอาประกันภัย คิดเปนรอยละ 95.18โดยเปนเงินสํารองประกันภัยรอยละ 95.75  ของหนี้สินตอผู
เอาประกันภัย แสดงวา ธุรกิจประกันชีวิตมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑท่ีดีและมีฐานะ
การเงินท่ีมั่นคง 

เปรียบเทียบสัดสวนของสินทรัพย  หนี้สิน และเงินกองทุนของป 2543-2547  ไดดังนี้ 
      อัตราสวนสินทรัพย  : หนี้สิน 
      ป   2543    1.13 :  1 
      ป   2544  1.13 :  1 
      ป   2545  1.13 :  1 
      ป   2546  1.19 :  1 
      ป   2547  1.18 :  1 
     อัตราสวนหนี้สิน    : เงินกองทุน 
     ป    2543  7.58 :  1 
     ป    2544  7.85 :  1 
     ป    2545  7.55 :  1 
     ป    2546   5.36 :  1 
     ป    2547  5.48 :  1 

แสดงใหเห็นวา ป 2547   สินทรัพยรวมของธุรกิจยังคงเปนสิทธิของเจาหน้ีหรือ
บุคคลภายนอกคิดเปนรอยละ 84.56  สวนท่ีเหลือเปนสิทธิของผูถือหุนคิดเปนรอยละ  15.44 
 

3.  การดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 3.1   จํานวนกรมธรรมประกันภัย 
 ในรอบระยะ  5 ปท่ีผานมา มีจํานวนกรมธรรมภัยเฉล่ีย 18,519,974  กรมธรรม
ตอปและมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเฉล่ีย 24,177,332  ลานบาทตอป  โดยการรับประกันภัยรถโดย
ขอบังคับแหงกฎหมายมีสัดสวนการรับประกันภัยในอัตราท่ีสูงสุดโดยเฉล่ียรอยละ  66.96  ของการ

DPU



 45

รับประกันภัยรวมทุกประเภท แตเม่ือพิจารณาการรับประกันภัยโดยไมรวมการรับประกันภัยรถโดย
ขอบังคับแหงกฎหมายจะพบวา  การประกันภัยรถโดยความสมัครใจมีสัดสวนการรับประกันโดย
เฉล่ียรอยละ  40.86  การประกันอัคคีภัย รอยละ  27.91  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดรอยละ  21.71   และ
การประกันภัยทางทะเลและขนสงมีสัดสวนรอยละ  9.52  และเมื่อพิจารณาสัดสวนการรับความเส่ียง
ภัยระหวาง  Non-Motor  หรือ Motor จะเห็นวายังคงมีสัดสวนที่สูง คือ 19.54  :  80.46 
 3.1.1  จํานวนกรมธรรมประกันภัย 

หนวย : กรมธรรม 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและ
ขนสง 

ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 

ตัวเรือ สินคา 
โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

1,612,113 
1,577,873 
1,688,595 
1,864,670 
1,796,442 

775 
1,223 
829 

1,000 
1,407 

515,003 
529,944 
569,349 
603,222 
690,347 

10,131,286 
11,239,799 
11,699,529 
13,665,718 
15,263,965 

1,915,437 
2,087,326 
2,346,050 
2,769,711 
3,383,927 

470,623 
741,848 

1,067,833 
1,587,422 
2,445,344 

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

103,896 

14,694,403 
16,221,102 
17,428,864 
20,570,172 
23,685,328 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
          

อัตราการเจริญเติบโต 
หนวย : รอยละ 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมท้ังสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

9.64 
(2.12) 
7.02 

10.43 
(3.66) 

7.64 
57.81 

(32.22) 
20.63 
40.70 

8.21 
2.90 
7.44 
5.95 

14.44 

5.46 
10.94 
4.09 
16.81 
11.70 

9.30 
8.97 
12.39 
18.06 
22.18 

2.62 
57.63 
43.94 
48.66 
54.04 

(0.18) 
(12.36) 
31.54 
38.37 
32.47 

6.37 
10.39 
7.45 

18.02 
15.14 
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หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

         3.1.2  จํานวนเงินเอาประกันภัย 
หนวย : ลานบาท 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมท้ังสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

6,238,329 
5,815,833 
6,939,123 
6,889,040 
5,448,422 

32,197 
22,111 
146,252 
27,801 
47,025 

2,552,028 
2,848,920 
3,531,505 
4,061,502 
4,520,656 

- 
- 
- 
- 
- 

1,971,071 
2,227,915 
2,752,946 
3,590,906 
3,041,779 

8,368,680 
9,786,342 
9,756,723 

12,280,636 
17,433,225 

17,473 
55,085 
75,789 

200,356 
206,989 

19,179,778 
20,756,206 
23,202,338 
27,050,241 
30,698,096 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
        

                อัตราการเจริญเติบโต 
หนวย : รอยละ 

ป อัคคีภัย 
ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมท้ังสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

16.77 
(6.77) 
19.31 
(0.72) 
(20.91) 

100.80 
(31.33) 
561.44 
(80.99) 
69.15 

25.05 
11.63 
23.96 
15.01 
11.31 

- 
- 
- 
- 
- 

14.31 
13.03 
23.57 
30.44 

(15.29) 

31.85 
16.94 
(0.30) 
25.87 
41.96 

(11.48) 
215.26 
37.59 
164.36 
3.31 

23.81 
8.22 

11.79 
16.58 
13.49 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

               3.2  เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง 
 ในชวง  5 ปที่ผานมา  ธุรกิจประกันวินาศภัย  มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงโดยเฉล่ีย  
63,340 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ  11.58   และเม่ือพิจารณาเปนรายป ต้ังแตป  
2543-2547  จะเห็นไดวาในป 2547  การประกันภัยประเภทตัวเรือ มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือรอย
ละ  48.20  ซ่ึงสอดคลองกับภาวะการสงออกที่อยูในระดับสูงและการประกันภัยสุขภาพ มีอัตราการ
ขยายตัวรองลงมาคือรอยละ  19.37  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชาชนเริ่มเห็นประโยชนของการประกัน
สุขภาพและการแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีนับวันจะมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน 
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       3.2.1   เบ้ียประกันรับโดยตรง 
หนวย : ลานบาท 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

7,903 
7,799 
8,453 
6,982 
7,369 

163 
200 
251 
305 
452 

2,241 
2,299 
2,421 
2,822 
3,287 

7,200 
7,657 
7,161 
8,611 
9,223 

22,564 
24,322 
27,541 
32,990 
37,885 

7,756 
11,825 
15,773 
18,236 
19,554 

873 
896 

1,027 
1,213 
1,448 

48,700 
54,998 
62,627 
71,159 
79,218 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

                     อัตราการเจริญเติบโต 
หนวย : รอยละ 

ป อัคคีภัย 
ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 

2544 

2545 

2546 

2547* 

0.32 

(1.32) 

8.39 

(17.40) 

5.54 

(0.61) 

22.70 

25.50 

21.51 

48.20 

14.28 

2.59 

5.31 

16.56 

16.48 

4.58 

6.35 

(6.48) 

20.25 

7.11 

4.13 

7.79 

13.23 

19.79 

14.84 

18.94 

52.46 

33.39 

15.62 

7.23 

10.51 

2.63 

14.62 

18.11 

19.37 

6.17 

12.93 

13.87 

13.62 

11.33 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

 จากขอมูลในตาราง จะเห็นวาเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถโดยความ
สมัครใจมีสัดสวนมากท่ีสุดโดยเฉล่ียรอยละ 45.88 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงโดยเฉล่ียรวม
ท้ังส้ินการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสัดสวนรอยละ  23.10  การประกันภัยรถโดยขอบังคับแหงกฎหมาย
มีสัดสวนรอยละ  12.58  การประกันภัยอัคคีภัย มีสัดสวนรอยละ 12.16  และการประกันภัยทางทะเล
และขนสง  มีสัดสวนนอยท่ีสุดรอยละ 4.56  ของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงโดยเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 
 

3.3 คาสินไหมทดแทน 
 ธุรกิจ ฯ มีการจายคาสินไหมทดแทนโดยเฉล่ียในรอบ 5 ปจํานวน  32,983  ลานบาท  

การจายคาสินไหมทดแทนมีการจายกระจายไปทุกประเภทของการรับประกันภัยและมีแนวโนมใน
อัตราที่สูงข้ึน ตามอัตราการขยายตัวของการรับประกันภัย แตอยางไรก็ตาม การจายคาสินไหม
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ทดแทนของการประกันภัยรถยังมีสัดสวนท่ีสูงโดยเฉล่ียในรอบ 5 ป รอยละ  67.32  ของการจายคา
สินไหมทดแทนรวมทุกประเภท 
 

         3.3.1  คาสินไหมทดแทนจายจากการรับประกันภัยโดยตรง 
หนวย : ลานบาท 

ป อัคคีภัย 
ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

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

127 
29 
126 
193 
117 

762 
983 
646 
721 
595 

3,082 
3,288 
3ล504 
3,957 
4,061 

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

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

599 
657 
658 
741 
916 

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

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 

                    อัตราการเจริญเติบโต 
หนวย : ลานบาท 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

(5.88) 
41.87 
7.97 

(39.82) 
94.81 

25.74 
(77.17) 
334.48 
11.61 

(17.48) 

2.97 
29.00 

(34.28) 
11.61 

(17.48) 

5.87 
6.68 
6.57 
12.93 
2.63 

(3.56) 
6.69 
4.33 
16.96 
20.86 

(4.81) 
60.34 

(23.89) 
24.34 
34.22 

9.31 
9.68 
0.15 
12.61 
23.62 

(2.38) 
18.80 
(2.83) 
12.73 
23.94 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 
 
 

 3.4  Loss  Ratio 
 ในรอบ 5 ป ธุรกิจประกันภัยมี Loss  Ratio โดยเฉล่ียรอยละ 55.34   โดยการ
ประกันภัยสุขภาพมี Loss  Ratio  โดยเฉล่ียสูงสุดรอยละ  68.70 รองลงมา  การประกันภัยรถโดย
ความสมัครใจรอยละ  66.90  และการประกันภัยตัวเรือ  รอยละ  56.45  นอกนั้นมี  Loss  Ratio ตํ่า
กวาคาเฉล่ียของธุรกิจ (คาเฉล่ีย 55.34)  แสดงใหเห็นวา ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยและ
กระจายภัย 
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 สูตรในการหา Loss  Ratio     =        คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป    X  100  
                                                                                              เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 

หนวย : รอยละ 

ป อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง ภัยรถ 

ภัยเบ็ดเตล็ด สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 
ตัวเรือ สินคา 

โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

16.74 
22.95 
22.49 
20.56 
44.47 

33.64 
107.80 
83.49 
26.38 
30.94 

29.29 
25.73 
27.42 
26.69 
18.76 

43.43 
46.60 
52.46 
50.67 
45.55 

66.08 
65.86 
66.74 
67.54 
68.29 

46.52 
49.81 
49.28 
38.21 
49.93 

69.96 
68.62 
68.97 
67.13 
68.82 

53.17 
54.65 
56.58 
55.84 
56.45 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

 

 3.5   การลงทุน 
 ในรอบเวลา  5 ปท่ีผานมา ธุรกิจประกันวินาศภัยมีมูลคาการลงทุนโดยเฉล่ีย 64,301  
ลานบาท มีรายไดสุทธิจากการลงทุนโดยเฉล่ีย  2,501  ลานบาทผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉล่ีย 
รอยละ  3.96  โดยป 2543  ธุรกิจฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดรอยละ 4.59  และป 2544-2547  
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงอยางตอเนื่อง คือ ป 2547  ผลตอบแทนจากการลงทุนมีเพียงรอยละ  
3.23  ทั้งนี้เปนผลจากการท่ีธุรกิจประกันวินาศภัยเปนสัญญาระยะส้ัน  ดังนั้นธุรกิจฯ จึงตองบริหาร
การลงทุนใหสอดคลองกับความจําเปนของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ คือ ตองเนนสภาพคลองหรือ 
ลงทุนในทรัพยสินทางการเงินระยะส้ัน เพ่ือที่จะสามารถนําเงินชดใชคาสินไหมทดแทนไดทันที  แต
อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรับมาน้ันก็ยังมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย 
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หนวย : ลานบาท 

ป 

สินทรัพยลงทุน รายไดสุทธิจากการลงทุน ผลตอบแทนจาก 
การลงทุน 

% 
จํานวนเงิน 

เพิ่ม (ลด) 
% 

จํานวนเงิน 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

52,448 
54,803 
61,160 
75,318 
77,776 

1.77 
4.49 
11.60 
23.15 
3.26 

2,408 
2,340 
2,407 
2,840 
2,509 

(14.46) 
(2.82) 
2.87 

17.99 
(11.65) 

4.59 
4.27 
3.94 
3.77 
3.23 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

 

 3.6  ฐานะทางการเงนิ 
 ตลอดเวลา 5 ปที่ผานมา (2543-2547) ธุรกิจมีมูลคาสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ย 103,894  

ลานบาท หนี้สินรวมโดยเฉล่ีย 60,583 ลานบาท  เงินกองทุนรวมโดยเฉล่ีย 43,310 ลานบาท  ซ่ึงจะ
เห็นไดวามูลคาสินทรัพยรวมไมมากเหมือนประเทศท่ีธุรกิจประกันภัยพัฒนาแลว ที่มีมูลคาสินทรัพย
รวมมากกวาสถาบันการเงินตาง ๆ เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ฯลฯ  แตอยางไรก็ดี  ธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตัวไดอีกมากในอนาคตอันใกลนี้ 

หนวย : ลานบาท 

ป 
สินทรัพย หนีส้ิน เงินกองทุน 

จํานวนเงิน 
เพิ่ม (ลด) 

% 
จํานวนเงิน 

เพิ่ม (ลด) 
% 

จํานวนเงิน 
เพิ่ม (ลด) 

% 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547* 

83,891 
89,258 
97,317 
112,825 
136,177 

(0.59) 
6.40 
9.03 
15.94 
20.70 

47,975 
52,046 
58,410 
64,181 
80,305 

(0.06) 
8.49 
12.23 
9.88 
25.12 

5,916 
37,212 
38,907 
48,644 
55,872 

(1.28) 
3.61 
4.55 
25.03 
14.86 

หมายเหตุ : * ตัวเลขกอนการปรับปรุง 
ท่ีมา  :  26 ป  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย, 2548 

 

 เมื่อพิจารณา  อัตราสวนวัดความเพียงพอของเงินกองทุน  (Adequacy of Capital Fund) 

                  Adequacy of Capital Fund    =       เงินกองทุน   x 100 

                                                                          สินทรัพย 
 

 จะพบวา   
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 ป  2543  มี  Adequacy of Capital Fund   =   42.81 
 ป  2544  มี Adequacy of Capital Fund    =   41.69 
 ป  2545  มี Adequacy of Capital Fund    =   39.98 
 ป  2546  มี Adequacy of Capital Fund    =   43.11 
 ป  2547  มี Adequacy of Capital Fund    =   41.03 
 
 โดยเฉล่ียในรอบ 5 ปมี Adequacy of Capital Fund  เทากับ  41.73   แสดงวา เงินกองทุน
มีเพียงพอเพราะอัตราสวนนี้เปนการแสดงใหเห็นวา  สินทรัพยมีสวนของผูถือหุนอยูเทาใด ซ่ึงจะ
สามารถวัดความแข็งแกรงของบริษัทในการดําเนินธุรกิจตลอดจนสรางความเชื่อถือใหกับผูเอา
ประกันภัย  
 และเม่ือพิจารณา อัตราสวนหนี้ตอเงินกองทุน  (Debt : Equity  Ratio) 
  

Debt : Equity  Ratio      =            หนี้สิน      x  100 
                                                   เงินกองทุน 
 ป  2543  Debt : Equity  Ratio  =  133.58 
 ป  2544  Debt : Equity  Ratio  =  139.86 
 ป  2545  Debt : Equity  Ratio  =  150.13 
 ป  2546  Debt : Equity  Ratio  =  131.94 
 ป  2547  Debt : Equity  Ratio  =  143.73 

 

โดยเฉล่ียในรอบ  5 ป  มี  Debt : Equity  Ratio  เทากับ 139.85  แสดงวาภาวะหนี้สินของ
ผูถือหุนมีอัตราสูง  สําหรับหนี้สินในธุรกิจประกันวินาศภัยสวนใหญกวารอยละ  60  เปนเงินสํารอง
สําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัทและเงินสํารองคาสินไหมทดแทนและคา
สินไหมทดแทนคางจายโดยมีกฏหมายควบคุมอยางเครงครัดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ. 2535  มาตรา 23  ซ่ึงทําใหผูเอาประกันภัยมีความม่ันใจไดวา  เมื่อเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ท่ีเอาประกันภัยบริษัทมีความสามารถที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยไดเต็ม
จํานวนทุนประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
 

 สรุปจากสถิติท่ีปรากฏ  แสดงใหเห็นวา  ธุรกิจประกันภัยในรอบ 5 ปท่ีผานมา มีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องและมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกวาสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเปน
เพราะนโยบายและการสงเสริมการประกันภัยของภาครัฐที่ตระหนักในความสําคัญของการประกันภัย 
ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสังคมท่ีเริ่มคํานึงถึงความมั่นคงพื้นฐานของครอบครัว ดวย
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การใหระบบการประกันภัยเปนกลไกแบงเบาภาระในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม การ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยเพ่ือใหมีความเขมแข็งอยางมีเสถียรภาพ ตองอาศัยความรวมมือท้ังจากภาครัฐ  
เอกชน  ตลอดจนประชาชนผูเอาประกันภัย  ในการสรางสรรคธุรกิจประกันภัย  ใหมีความย่ังยืน 
 ธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะประกันชีวิตมีโอกาสท่ีจะเติบโตไดอีกมาก    เนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายชัดเจนท่ีจะสงเสริมใหประชาชนท่ัวประเทศหันมาออมเงินมากข้ึน โดยเฉพาะการออม
ผานการซ้ือประกันชีวิตซ่ึงจัดวาเปนการออมท่ีมีระยะยาวมากที่สุด   เนื่องจากประชาชนท่ีซ้ือประกัน
ชีวิตสวนใหญในปจจุบันยังไมเขาใจถึงศักยภาพที่แทจริงของธุรกิจวาเปนเครื่องมือในการออมเงิน
ระยะยาว ซ่ึงขณะนี้ภาครัฐกําลังพิจารณามาตรการสงเสริมในหลาย ๆ ดาน  โดยเฉพาะมาตรการดานภาษี 
สําหรับธุรกิจประกันภัยวินาศภัย ก็มีโอกาสเติบโตไมแพกัน โดยเฉพาะการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมและกระจายรายไดสูคนระดับรากหญา  ธุรกิจประกันภัยจึงไดเขาไปมีบทบาทในการรองรับ
การสรางหลักประกันภัยใหกับคนระดับรากหญาอยางตอเนื่อง   อาทิ  ประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทร   
รวมถึงโครงการลาสุดคือ   Special Purpose Vehicle  : SPV ซ่ึงไดดึงธุรกิจประกันภัยเขาไปรับประกันภัย
พืชผลการเกษตรในโครงการ 
                 นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายสงเสริมธุรกิจประกันภัยในหลาย  ๆ ดาน ท้ังใหการศึกษา
ดานประกันภัย สงเสริมอาชีพตัวแทน และที่สําคัญ คือ  ขยายชองทางการลงทุนใหม ๆ ในตลาดเงิน
และตลาดทุนใหกับธุรกิจประกันภัยเพื่อใหธุรกิจมีแหลงลงทุนระยะยาวมากข้ึนรองรับเงินออม    
ใหม ๆ ที่จะหล่ังไหลเขาสูภาคธุรกิจ 
 ดังนั้น  ธุรกิจประกันภัยถึงเวลาท่ีจะตองปรับตัวเองใหเขากับสถานการณตลาดเงินตลาด
ทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป   ซ่ึงขณะนี้ก็เริ่มมีการปรับเปล่ียนแลวในเรื่องของสินคาประกันภัย   จากเดิม
สินคาประกันภัยจะเปนสินคาท่ีเนนเฉพาะความคุมครองเทานั้น  แตปจจุบันมีเรื่องของการลงทุนเขา
มาเกี่ยวของ  กลายเปนสินคาประกันภัยควบหนวยลงทุน  เชน  ยูนิต ลิงก (Unit  Linked)  และ          
ยูนิเวอรแซลไลฟ  (Universal  Life)  ซ่ึงเปนผลมาจากความเส่ียงของประชาชนมีมากขึ้น และแตละ
คนตางก็ตองการหลักประกันเพ่ือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง  เชน  ดานการเงิน   ดาน
ความคุมครองชีวิตจึงนับเปนโอกาสท่ีดีในการทําความเขาใจและใหความรูท่ีถูกตองแกประชาชน  
ท้ังนี้การประชาสัมพันธหรือการดําเนินการตาง ๆ  ตองอาศัยความรวมมือท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเปนโอกาสท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 3 

การเจรจาและการจัดทําตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกนัภัย 
ในการเปดเสรีการคาบริการ 

 
 ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการเปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับกฎเกณฑทางการคา
บริการระหวางประเทศเพ่ือใหประเทศสมาชิกถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการเปดเสรีการคา
บริการประเทศสมาชิก จะตองเจรจาเพ่ือเปดตลาดบริการใหแกกันและกันภายใตกรอบของความตก
ลงฯ โดยตองระบุขอผูกพันในการเปดตลาดการคาบริการสาขาตาง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัด
ในการเขาสูตลาด และการใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติไวในตารางขอผูกพันของตน และจะตองผูกพัน
ตามขอผูกพันนั้น จึงอาจกลาวไดวา การเจรจาเกี่ยวกับตารางขอผูกพันเปนหัวใจสําคัญของการเปด
ตลาดเสรีการคาบริการวาแตละประเทศจะเปดตลาดการคาบริการของตนมากนอยเพียงใด 
 
1. การเจรจาและการจัดทําตารางขอผูกพันเฉพาะในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัย 
 

การเจรจาจัดทําขอผูกพันในการเปดเสรีการคาบริการรอบแรกไดสรุปผลเมื่อวันท่ี 15 
ธันวาคม 2536 และมีการลงนามเมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2537 ในการประชุมรัฐมนตรีประเทศท่ีเขารวม
การเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัยท่ีเมืองมาราเกซ ประเทศโมรอคโค เพื่อใหการยอมรับผลการ
เจรจาการคาหลายฝายซ่ึงรวมถึงขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการสาขาตาง ๆ ท่ีประเทศสมาชิกได
ทําไว โดยขอผูกพันเปดเสรีการคาบริการของประเทศสมาชิกดังกลาวเริ่มมีผลบังคับตั้งแต 1 
มกราคม 2538 เปนตนมา เมื่อความตกลงมาราเกซมีผลบังคับ สําหรับสาขาบริการดานการเงินซ่ึง
รวมถึงสาขาประกันภัยดวยไดมีการเจรจาตอตามขอตัดสินใจของบรรดารัฐมนตรีท่ีเขารวมเจรจา
รอบอุรุกวัย ในการเจรจารอบอุรุกวัย ประเทศไทยไดเสนอท่ีจะผูกพันการเปดเสรีการคาบริการสาขา
ตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงสาขาประกันภัยดวย โดยมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดในแตละรูปแบบของการใหบริการ
โดยยึดหลักของการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ ขอผูกพันเปดเสรีในสาขา ประกันภัยไทยไดผูกพัน 
6 รายการคือ บริการประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย บริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย  
นายหนาและตัวแทนประกันภัย บริการใหคําปรึกษาดานการประกันภัย และบริการคณิตศาสตร  
ประกันภัย 

หลังจากการเจรจารอบอุรุกวัยส้ินสุดลง ไดมีขอตกลงใหมีการเจรจากันเพิ่มเติมเพื่อเปด
เสรีทางการคาบริการสาขาบริการดานการเงิน เนื่องจากในการเจรจารอบอุรุกวัยไมสามารถตกลงกัน
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ได สาเหตุที่ทําใหการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการเสนอเปดเสรีของหลายประเทศยังคงมี
ขอกีดกันการเขาสูตลาดในธุรกิจการเงินที่สําคัญ และยังมีลักษณะเลือกปฎิบัติตอผูใหบริการตางชาติ 
ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาไมพอใจและกําหนดเงื่อนไขการเปดตลาดการเงินโดยจะขอยกเวนจาก
หลัก MFN และจะเปดตลาดการเงินใหแกประเทศท่ีเปดตลาดใหแกตนเทานั้น (reciprocity) จึงทําให
การเจรจาหยุดชะงักลง เพื่อเปนการหลีกเล่ียงความลมเหลวของการเจรจาท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีจึง
ไดมีมติวาดวยการบริการดานการเงินใหมีการเจรจาตอหลังจากการลงนามรับรองผลการเจรจารอบ
อุรุกวัยในป 2538 แตในการเจรจาครั้งนี้ประเทศสมาชิกที่เขารวมเจรจาก็ยังไมพอใจผลการเจรจา 
และเพื่อมิใหการเจรจาลมเหลวประเทศสมาชิกจํานวน 29 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวยไดรวม
ลงนามในความตกลงชั่วคราววาดวยการคาบริการสาขาการเงิน (Interim Agreement on Trade in 
Financial Services) ซ่ึงผลการเจรจาสาขาบริการดานการเงินในความตกลงชั่วคราวเปนการขยายผล
จากการเจรจารอบอุรุกวัย และมีผลใชบังคับชั่วคราว คือ ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2539 – 31 
ธันวาคม 2540 และใหมีการเจรจาใหมในป 2529 

การเจรจาใหมในป 2540 ในเรื่องการบริการดานการเงินไดจัดข้ึนเมื่อเดือนเมษายน 2540 
เพ่ือผลักดันใหผลความตกลงเปนการถาวร ในการเจรจาคร้ังนี้ ไดมีการย่ืนขอเสนอผูกพันเปดเสรี
สาขาการเงิน  ใหแกกันและกัน โดยไดปรับปรุงเพิ่มเติมจากขอผูกพันท่ีมีอยูเดิมของประเทศสมาชิก
ภายใต Interim Agreement โดยประเทศสมาชิก 70 ประเทศไดรวมทําความตกลง Protocol on 
Financial Services30 สําหรับประเทศไทยก็ไดยื่นขอเสนอผูกพันการเปดเสรีสาขาการเงินในรอบนี้
ดวยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 254031 โดยขอผูกพันที่ปรับปรุงใหมไดผนวกเปนสวนหนึ่งของพิธีสาร
แบบท่ีสองตอทายความตกลงฯ และวันที่ 29 มกราคม 2542 เอกอัครราชทูตถาวรไทยประจําองคการ
การคาโลกซ่ึงเปนผูรับมอบอํานาจไดลงนามในพิธีสาร ฉบับท่ี 5 ผนวกทายความตกลงฯ โดยมีตาราง
ขอผูกพันผนวกดวยซ่ึงจะใชแทนตารางขอผูกพันท่ีประเทศตาง ๆ เคยเสนอไว และวันท่ี 27 เมษายน 
2543 ประเทศสมาชิกไดยอมรับพิธีสารฉบับท่ี 5 ตอทายความตกลงฯ รวมทั้งส้ิน 61 ประเทศ32 

นับต้ังแตความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลใชบังคับในป 2538 ประเทศสมาชิก
จะตองรวมเจรจาจัดทําขอผูกพันเปดเสรีการคาบริการ ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของความตกลงฯ         
ท่ีกําหนดใหมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการภายใน 5 ป คณะมนตรีดานการคาบริการ (Council for 

                                                           
29 ประนอมศรี โสมขันเงิน.   การจรจาเปดเสรีดานการเงินใน WTO :  ผลการเจรจาป 2540.  

สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย  , หนา 16-17. 
 

30 Andreas F. Lowenfeld.  International Economic Law.  New York : Oxford, 2002, p. 122. 
31 http://www.moc.go.th/thia/dbe/ecoco/service.html 
32 http://www.moc.go.th/thia/dbe/ecoco/service.html 
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Trade in Services : CTS) ไดประกาศใหมีการเจรจาการคาบริการรอบใหมเริ่มตนอยางเปนทางการ
เมื่อ 25 กุมภาพันธ 2543 และกําหนดใหส้ินสุดภายในวันท่ี 1 มกราคม 254833 
 

1.1  วิธีการในการเจรจาเก่ียวกับตารางขอผูกพันเฉพาะ 
การจัดทําตารางขอผูกพันเฉพาะ เปนการยื่นเสนอขอผูกพันเพ่ือเปดเสรีการคา

บริการของประเทศสมาชิก เพื่อเปนการเสนอเปดตลาดบริการของตนใหกับประเทศสมาชิกอ่ืนได
เขาไปแขงขันใหบริการ โดยท่ีประเทศสมาชิกนั้นผูกพันวาจะไมออกมาตรการใด ๆ ท่ีเปนขอจํากัด
ในการเขาสูตลาดและการไดรับการปฎิบัติที่เทาเทียมกันกับคนในชาติของตนมากกวาท่ีไดระบุไวใน
ตารางขอผูกพัน 
 การจัดทําตารางขอผูกพันเฉพาะในการเจรจารอบอุรุกวัยไดยอมรับการใชรูปแบบ 
Positive list approach ซ่ึงเปนการยื่นเสนอเปดเสรีเฉพาะสาขาหรือกิจกรรมของการบริการที่ประเทศ
นั้นตองการจะเปดตลาด ซ่ึงเปนวิธีการที่ถูกเสนอโดยประเทศกําลังพัฒนา34 วิธีการในการเจรจาและ
จัดทําตารางขอผูกพัน โดยประเทศสมาชิกจะตองยื่นขอเสนอเบ้ืองตน (Initial offer) วาจะผูกพัน
ตนเองตามหลักการในความตกลงฯ ในการคาบริการประเภทใดบาง ซ่ึงจะตองระบุสาขา หรือสาขา
ยอยของบริการที่พรอมจะเปดตลาด เงื่อนไขและขอจํากัดในการที่ผูใหบริการจากประเทศสมาชิกอ่ืน
จะสามารถเขาสูตลาดในประเทศของตนได ท้ังเงื่อนไขและขอจํากัดในการใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ
แกผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืน หลังจากมีการยอมรับขอเสนอโดยประเทศสมาชิกที่เขารวม
เจรจาก็จะมีการแลกเปล่ียนรายการขอเรียกรอง (request list) เพื่อใหมีการปรับปรุงขอเสนอของแต
ละประเทศ35 ในทางปฏิบัติประเทศสมาชิกที่มีความประสงคจะใหประเทศสมาชิกอ่ืนจัดทําขอ
ผูกพันเปดเสรีการคาบริการในสาขาบริการหรือสาขายอยตาง ๆ ตลอดจนรูปแบบการใหบริการ
ใหกับประเทศตน ก็อาจจัดทําขอเรียกรอง (request) ใหกับประเทศนั้น ๆ พิจารณาโดยไมจําเปนตอง
รอใหประเทศนั้นยื่นขอเสนอ (offer) ใหกับประเทศตนเสียกอน และขอนัดเจรจาตกลงเกี่ยวกับการ
จัดทําขอผูกพันกันตอไป 

                                                           
33 http://www.dtn.moc.go.th/web/8/126/127/238/newroundWTO29-01-04.asp?G_Id-

238&f_id=3442 and http://www.wtothailand.or.th/document/service.doc  
34 UNCTAD.  The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment Supporting Papers 

to the Trade and Development Report.  New Yourk : United Nations, 1994, p. 17. 
35 Anwarul Hoda.  Tariff Negotiations and Renegotiations under the GATT and The WTO 

Procedures and Practices.  United Kingdom : Cambridge, 2001, p.49. 
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 การเปดเสรีการคาบริการในความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการเปนการเปดเสรีแบบ
กาวหนาเปนลําดับ ดังนั้น ตารางขอผูกพันเฉพาะท่ีเสนอในการเจรจารอบอุรุกวัยจึงถือเปนขอผูกพัน
เบ้ืองตนเทานั้น โดยจะตองมีการเจรจาเพื่อจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดเสรีการคาบริการท่ีมากข้ึน
ตอไป ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในความตกลงฯ มาตรา 19 ท่ีกําหนดใหมีการเจรจาในเรื่องขอผูกพัน
เฉพาะก็เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของความตกลงฯ ในการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ 
โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกจะตองเขารวมเจรจาอยางตอเนื่องในรอบตอ ๆ ไป โดยจะตองเริ่มตน
ไมชากวา 5 ปหลังจากวันท่ีความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลใชบังคับ และจะตองมีการเจรจา
เปนระยะ ๆ หลังจากนั้น วัตถุประสงคของการจัดใหมีการเจรจาก็เพ่ือที่จะใหมีการลดหรือขจัด
มาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการและใหมีการเขาสูตลาดการคาบริการไดมากข้ึน ท้ังนี้ 
เพ่ือใหบรรลุถึงระดับการเปดเสรีท่ีเพิ่มมากข้ึนแบบกาวหนาเปนลําดับ ซ่ึงในการกําหนดใหมีการ
เจรจาระหวางประเทศสมาชิกก็เพ่ือเปนการสงเสริมประโยชนของผูเขารวมเจรจาทุกประเทศบน
พื้นฐานของประโยชนรวมกันและเพื่อเปนการรักษาไวซ่ึงความสมดุลของสิทธิและพันธกรณี
โดยรวม อาจกลาวไดวา ตัวความตกลงเองไมใชขอกําหนดในการเปดเสรีการคาบริการ แตได
กําหนดใหมีการเจรจาขอผูกพันภายใตกรอบของความตกลงฯ      ซ่ึงเปนพันธกรณีท่ีสําคัญเพื่อเปน
การตกลงกันเกี่ยวกับระดับของขอผูกพันท่ีแตละประเทศจะสามารถกําหนดและยอมรับไดตาม
เงื่อนไขท่ีไดเจรจา36 โดยขอเสนอดังกลาวจะถูกระบุไวในตารางขอผูกพันและแตละประเทศตอง
ผูกพันตามตารางขอผูกพันของตน 
 การเจรจาเกี่ยวกับขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยในแตละรอบความตกลงฯ กําหนดให
ประเทศสมาชิกท่ีเขารวมการเจรจาในสาขาการคาบริการตาง ๆ จะตองกําหนดแนวทาง และวิธี
พิจารณาการเจรจาเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตามความตกลงฯ โดยใหคณะมนตรีเพื่อการคา
บริการดําเนินการประเมินการคาบริการตามเง่ือนไขโดยรวมและในแตละสาขาตามหลักการเปดเสรี
แบบกาวหนาตามลําดับและใหกําหนดแบบแผนเพื่อการปฎิบัติตอการเปดเสรีที่ประเทศสมาชิก
สามารถกระทําข้ึนไดดวยตัวเอง (Autonomous Liberalization) ตั้งแตการเจรจาคราวกอน ๆ ตลอดทั้ง
เพื่อการปฎิบัติเปนพิเศษตอประเทศที่พัฒนานอยท่ีสุด และในกระบวนการเปดเสรีแบบกาวหนา
ตามลําดับจะตองมีความคืบหนาในการเจรจาแตละรอบ อาจทําไดโดยการเจรจาแบบทวิภาคีหรือการ
เจรจาแบบพหุภาคีก็ไดเพื่อใหระดับทั่วไปของขอผูกพันเฉพาะท่ีประเทศสมาชิกยอมรับภายใตความ
ตกลงฯ เพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหมีการเจรจาขอผูกพันเฉพาะจะเริ่มตนจากตารางขอผูกพันในปจจุบัน 

                                                           
36 Andreas F. Lowenfeld, supra note 2, p 115. 
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 ในการเจรจาการคาบริการรอบใหมท่ีจัดขึ้นในป 2543 (ค.ศ.2000) ไดมีการกําหนด
แนวทางและวิธีการในการเจรจา (Guidelines and Procedures for the Negotiating on Trade in 
Services) เพื่อเปนแนวทางในการเปดตลาดการคาบริการซ่ึงรวมถึงการคาบริการสาขาประกันภัย 
โดยมีสาระสําคัญ ไดแก การเจรจาจะเปนไปตามหลักของการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ โดย
ลดหรือยกเลิกมาตรการที่มีผลกระทบตอการเปดตลาดการคาบริการเพ่ือใหมีการเปดเสรีที่เพ่ิมข้ึน 
แตยังคงคํานึงถึงการออกกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกท้ังท่ีเปนการออกกฎหมายใหม หรือ
การแกไขปรับปรุงกฎเดิม  การเจรจาจะเพิ่มการมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนาในการคาบริการ
มากข้ึน และใหการปฏิบัติเปนพิเศษแกประเทศพัฒนานอยที่สุด การเจรจาจะใชการเจรจาทั้งแบบ
สองฝายและหลายฝาย โดยแบงการเจรจาออกเปนสามชวง การเจรจาชวงแรกและชวงที่สองเปนการ
เจรจาแบบหลายฝาย การเจรจาชวงที่สามเปนการเจรจาแบบสองฝาย37 โดยวิธีการเจรจาหลัก คือ การ
ทําขอเรียกรองและขอเสนอ (Request/offer) 
 

 (1)   การเจรจาแบบพหุภาคี 
 การเจรจาแบบพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation : MTN) หรือการ

เจรจาแบบหลายฝายนั้น เปนการรวมเจรจากันหลาย ๆ ประเทศไปพรอม ๆ กัน รวมท้ังการเจรจา
แบบทวิภาคีจํานวนมากผสมกันไปดวย ทําใหคูเจรจาที่เปนทวิภาคีมีโอกาสท่ีจะเห็นและตอรองกัน
ของทวิภาคีอ่ืน ๆ ไดดีข้ึนเพราะวามีขอมูลของการเจรจาการคาของคูเจรจาอื่น ๆ เขามาเปน
สวนประกอบของการเจรจาของตนเองดวย ขอตกลงในการลดภาษีและการกีดกันทางการคาซ่ึงกัน
และกันของประเทศคูคาตาง ๆ ก็จะไดรับการรวมไวเปนเอกสารฉบับเดียวกัน ประเทศสมาชิก
จะตองยอมรับเอกสารของทุกผลการเจรจาท่ีเกิดข้ึนนี้ไปพรอม ๆ กันดวย ซ่ึงเปนไปตามหลักการ
ปฎิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) 

 การเจรจาการคาบริการท่ีไดจัดข้ึนรอบใหม เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2543 โดย
ในชวงแรกไดมีการกําหนดแนวทางและวิธีการเจรจาสําหรับการคาบริการเพื่อใชเปนแนวทางในการ
เจรจาเปดตลาดบริการรายสาขา และการเจรจาในชวงท่ีสอง เปนการพิจารณาขอเสนอรายสาขา โดย
ประเทศสมาชิกเสนอรายการสาขายื่นตอคณะมนตรีเพื่อการคาบริการเพื่อเรียกรองหรือโนมนาวให
ประเทศสมาชิกอ่ืนเห็นชอบและนํามาใชเปนพื้นฐานในการจัดทําขอเรียกรองใหประเทศคูเจรจาเปด

                                                           
37 แบงการเจรจาออกเปน 3 ชวง ชวงแรกไดมีการจัดทําแนวทางและวิธีการในการเจรจาสําหรับ

การคาบริการและการเจรจาเก่ียวกบกฎกติกาใหมๆ ที่จะนํามาใชกับการคาบริการ ชวงที่สองเปนการพิจารณาขอ
เรียกรองและขอเสนอเปดเสรีการคาบริการ ชวงที่สามเปนชวงการเจรจาสองฝายโดยแลกเปลี่ยนขอเรียกรองและ
ขอเสนอใหแกกัน ขอมูลจาก http://www.moc.go.th/tai/dbe/ecoco/service.html  
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ตลาดบริการในสาขาตาง ๆ สําหรับขอเสนอการเจรจาทุกฉบับเรียกรองใหมีการเปดตลาดมากขึ้น 
โดยใหขจัดอุปสรรคการคาบริการท่ีสําคัญ เชน อุปสรรคตอการเขาสูตลาด อุปสรรคในเรื่องการใช
กฎระเบียบภายในตองโปรงใสไมเปนไปตามอําเภอใจ 

 นอกจากนี้ การเจรจาระดับหลายฝายในการเจรจารอบใหมยังมีการเจรจาในเรื่อง
สืบเนื่อง (Built-in Agenda) ก็เพื่อจัดทํากฎเกณฑเกี่ยวกับการคาบริการตามความตกลงฯ ไดกําหนด
ไวในบทบัญญัติใหมีการเจรจาในเรื่องสืบเนื่องหลังการจัดตั้งองคการการคาโลก เชน การเจรจาเรื่อง
มาตรการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ38 (Government Procurement) เรื่องมาตรการปองกันฉุกเฉิน39 
(Emergency Safeguards Measures : ESMs) และเรื่องมาตรการอุดหนุน40 (Subsidy) ดานการคา
บริการ โดยไดเริ่มเจรจามาต้ังแตปลายป 2538 แตยังไมสามารถหาขอยุติไดในขณะนี้ ซ่ึงการเจรจาใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับกฎเกณฑในสาขาบริการ หากใชการเจรจาแบบสองฝายแลวจะไมสะดวกและ
เสียเวลา 

(2)   การเจรจาแบบทวภิาคี 
 การเจรจาแบบทวิภาคี เปนกระบวนการเจรจาสองฝายท่ีประเทศสมาชิกท่ีได

เจรจาเพื่อแลกเปล่ียนการเปดตลาดการคาบริการระหวางกัน โดยประเทศสมาชิกใดมีความประสงค
ท่ีจะเสนอผูกพันเปดตลาดเสรีการคาบริการในสาขาบริการและในรูปแบบการใหบริการใดใหแก
ประเทศสมาชิกดวยกัน อาจทําไดโดยการจัดทําขอเสนอเบ้ืองตน (Initial Offer) และประเทศสมาชิก
อ่ืนท่ีสนใจจะขอเจรจากับประเทศท่ีเสนอเปดเสรี หรือเปนการท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศได
จัดทําขอเรียกรอง (Request) ยื่นตอประเทศสมาชิกคูเจรจาใหเปดตลาดสาขาบริการที่ตนสนใจ และ
จัดทําขอเสนอ (offer) ของตนในการเปดตลาดบริการ อยางไรก็ตาม การเจรจาแบบทวิภาคีอํานาจ
ตอรองเปนเรื่องสําคัญ หากตองเจรจากับประเทศมหาอํานาจ กลาวคือ ความกดดันทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศที่พัฒนาแลวอาจทําใหมีผลตอการทําขอเสนอของประเทศกําลังพัฒนาท่ีอาจจะไมพรอมจะ
ทําขอเสนอในเรื่องนั้น41 

 สําหรับการเจรจาการคาบริการรอบใหมป 2543 นี้ในชวงที่สาม เปนการเจรจา
แบบสองฝาย โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศตองจัดทําขอเรียกรอง (Request) ยื่นตอ
ประเทศสมาชิกคูเจรจาเพื่อเปดตลาดสาขาบริการท่ีตนสนใจ และการจัดทําขอเสนอ (offer) ของตน

                                                           
38 Article XIII.2 GATS. 
39 Article X.1  GATS. 
40 Article  XV.1  GATS. 
41 http://www.attac.org/ireland/howtoreadgats.ht  
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ในการเปดตลาดการคาบริการ แตในการเจรจาในชวงนี้ยังตองดําเนินการควบคูไปกับการเจรจา
หลายฝายในประเด็นที่ยังหาขอยุติไมได เชน การเจรจาเรื่องมาตรการปองกันฉุกเฉิน42 

อยางไรก็ตาม ผลการเจรจาแบบทวิภาคีระหวางประเทศคูเจรจาจะเปนอยางไรก็
จะตองขยายประโยชนนั้นใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนดวยตามหลักการปฎิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง (MFN) 43 

การเจรจาการคาบริการรอบใหมป 2543 ขอเรียกรองของประเทศคูเจรจาที่มี
บทบาทสําคัญในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในสาขาประกันภัย44 โดยมีประเด็น
เรียกรองใหไทยผูกพันในการเปดตลาดการคาบริการสาขาประกันภัยมากขึ้นท่ีสําคัญคือ ใหลด
ขอจํากัดในการใหใบอนุญาตเปดบริษัทและสาขาของบริษัทประกันภัย ใหเพิ่มสัดสวนการถือหุน
ของตางชาติในธุรกิจประกันภัยใหมากกวารอยละ 25 และใหอนุญาตใหตางชาติเปนผูถือหุนราย
ใหญ และใหผูกพันท่ีจะเพ่ิมสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติในธุรกิจประกันภัยหลังจากที่ไดแก
กฎหมายที่เกี่ยวของแลว 

สําหรับขอเรียกรองของไทยตอตางประเทศท่ีไดยื่นไวเม่ือเดือนมกราคม 2546 
สวนใหญจะเนนรูปแบบท่ี 4 (Movement of natural persons) คือ ขอใหประเทศสมาชิกอ่ืนขยายการ
เขาสูตลาดของผูใหบริการท่ีเปนบุคคลธรรมดาในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไทยมีศักยภาพ เชน กอสราง 
รานอาหาร นวดแผนโบราณ เปนตน สําหรับสาขาประกันภัยเปนสาขาธุรกิจที่ไทยยังไมมีศักยภาพ 
พอที่จะขยายตลาดในตางประเทศจึงไมไดมีขอเรียกรองตอตางประเทศในเรื่องนี้ ในขณะที่ประเทศ
พัฒนาแลวไดมีการเสนอเปดเสรีสาขาบริการท่ีประเทศกําลังพัฒนายังไมสามารถแขงขันได เชน 
สาขาการเงิน การประกันภัย โทรคมนาคม ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

1.2   ลกัษณะของตารางขอผูกพันที่มีตอการคาบริการสาขาประกันภัย 
ความตกลงฯ ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจัดทําตารางขอผูกพัน 

(Schedule of Specific Commitments) เพื่อเสนอผูกพันในการเปดตลาดบริการสาขาตาง ๆ ใหแก
บริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีจะเขาสูตลาดการคาบริการในประเทศตนตามมาตรา 
16 และเสนอผูกพันท่ีจะปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติของประเทศสมาชิกอ่ืน
เหมือนท่ีปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติของตนตามหลักการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติตาม
มาตรา 17 ในการยื่นขอเสนอผูกพันของประเทศสมาชิกตาง ๆ เปนการเสนอเพื่อเปดตลาดบริการ

                                                           
42 http://www.dtn.moc.go.th/web/567/852/589/index_th.asp?G_id=599  
43 Article II. 1 GATS. 
44 http://www.wtothailand.or.th/document/service.doc  
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ของตนกับประเทศสมาชิกอ่ืนในการเขาไปแขงขันใหบริการ โดยความตกลงฯ ยอมใหประเทศ
สมาชิกกําหนดเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับการเขาสูตลาดและการใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติใน    
ตารางขอผูกพันของตนได และประเทศสมาชิกนั้นตองผูกพันวาจะไมออกกฎระเบียบใด ๆ ท่ีเปน
ขอจํากัดในการเขาสูตลาด และการที่จะไดรับการปฎิบัติท่ีเทาเทียมกับคนชาติของตนมากกวาท่ีระบุ
ไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ 

การกําหนดขอผูกพันในตารางขอผูกพันเฉพาะของแตละประเทศในมาตรา 20 ได
กําหนดใหประเทศสมาชิกระบุขอผูกพันเฉพาะท่ีไดทําข้ึนภายใตหมวดท่ี 3 ของความตกลงฯ ใน
สวนท่ีเกี่ยวกับสาขาบริการท่ีไดผูกพันโดยกําหนดใหตารางขอผูกพันเฉพาะประกอบดวย 

1. ขอกําหนด ขอจํากัด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเขาสูตลาด 
2. เงื่อนไขและคุณสมบัติเกี่ยวกับการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ 
3. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําขอผูกพันเพิ่มเติมจากท่ีไดทําไว 
4. กําหนดเวลาในการปฏิบัติตามขอผูกพันทีไ่ดทําไว 
5. วันที่ขอผูกพันที่ใหไวมีผลบังคับ 
การกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดในตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการอาจ

แบงเปน 2 สวนคือ 
1. Horizontal Commitments คือ ตารางขอผูกพันท่ีระบุขอจํากัดในการเขาสู 

ตลาดและการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ใชกับบริการทุกสาขา โดยระบุขอจํากัดในแตละรูปแบบ
ของการใหบริการ (Mode of Supply) เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงความซํ้าซอนในกรณีที่จะตองระบุ
เงื่อนไขในการเปดเสรีสําหรับบริการสาขาตาง ๆ หลายสาขาท่ีเหมือนกัน 
 2.  Sector-Specific Commitments คือ ตารางขอผูกพันที่ระบุขอจํากัดในการเขาสู
ตลาด และการใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติท่ีใชกับบริการเปนรายเฉพาะสาขาโดยระบุขอจํากัดในแต
ละรูปแบบของการใหบริการ (Mode of Supply) 

รูปแบบของขอผูกพันในการเปดตลาดใชรูปแบบ Positive-list approach คือ การ
เปดตลาดเฉพาะสาขาหรือกิจกรรมท่ีตองการเปดพรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเขาสูตลาดและการ
ปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ และเมื่อผูกพันไวแลวประเทศสมาชิกจะตองไมออกหรือใชมาตรการใด 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางขอผูกพันของตน 

ลักษณะขอผูกพันที่กําหนดในตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาบริการ จะมีลักษณะคือ 
- ขอผูกพันอยางเต็มท่ี (Full Commitment) หมายถึง การเขาสูตลาด และการ

ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติของสาขาบริการท่ีเกี่ยวของจะปราศจากขอจํากัด หรือการใชเงื่อนไขใด ๆ ซ่ึงใน
ตารางจะใชคําวา “none” (ไมมีขอจํากัด) 
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- ขอผูกพันบางสวน (Partial Commitment) หมายถึง การเขาสูตลาด  และการ 
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติของสาขาบริการท่ีเกี่ยวของ จะมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขกําหนดไว ซ่ึงถือเสมือน
เปนขอยกเวนของการเปดเสรีการคาบริการ45 

ในกรณีท่ียังไมไดระบุ ขอผูกพันอยางเต็มที่และขอผูกพันบางสวนไว หมายความวา 
ขอจํากัดในการเขาสูตลาด และการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติอาจถูกกําหนดขึ้นในอนาคตได  ซ่ึง 
ตารางขอผูกพันจะใชคําวา “Unbound” (ยังมิไดกําหนด) แสดงวาไมผูกพันการเขาสูตลาดหรือการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในรูปแบบของการใหบริการนั้น ๆ  

ตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยของไทยมีเงื่อนไขและขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดและการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ ไทยไดเสนอเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัย โดยกําหนด
เงื่อนไขของมาตรการทางกฎหมายภายใตบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับการบริการ
สาขาประกันภัยท่ีมีผลใชบังคับอยูแลวในปจจุบัน โดยไทยผูกพันวาจะใชกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของ
กับการบริการสาขาประกันภัยโดยไมกําหนดกฎเกณฑเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือออกกฎหมายใหมท่ีมี
ลักษณะเปนขอจํากัดการเขาสูตลาดและการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติตอบริการของตางชาติ เพื่อให
สอดคลองกับหลักการตามตารางขอผูกพันเฉพาะของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 

อาจกลาวไดวา ตารางขอผูกพันเฉพาะเปนบทบัญญัติใหประเทศสมาชิกตองเจรจา
จัดทําขอผูกพันเรื่องเขาสูตลาด  การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกกันและกัน  รวมท้ังขอผูกพัน
เพิ่มเติมถามี โดยยึดหลักการของการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ  เพื่อใหประเทศสมาชิกแตละ
ประเทศไดมีการเจรจาเปดตลาดเฉพาะสาขาบริการท่ีเห็นวาสามารถเปดได เพ่ือใหมีความยืดหยุนแก
ประเทศสมาชิก  เพราะประเทศสมาชิกบางประเทศอาจตองใชเวลาในการปรับปรุงกฎหมายภายใน
ของตนตลอดจนคํานึงถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจแตละสาขาบริการของประเทศน้ัน อาจถือไดวา 
มาตรา 20 เปนขอยกเวนในการเปดเสรีการคาบริการของความตกลงฯ ไปในตัว46 เนื่องจากเม่ือเปด
ตลาดการคาบริการสาขาใดไวเทาใดก็จะเปนไปตามนั้นเทานั้น อยางไรก็ตาม ก็ตองมีการเจรจาเพ่ือ
เปดตลาดตามหลักการเปดเสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ 

 (1)   ขอผูกพันในการเขาสูตลาด 
 ขอผูกพันในการเขาสูตลาดเปนการกําหนดพันธกรณีที่อนุญาตใหบริการหรือ

ผูใหบริการตางชาติทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถเขาสูตลาดการคาบริการของประเทศ 
ซึ่งหลักเกณฑในการเขาสูตลาดไดถูกกําหนดไวในมาตรา 16  โดยวิธีการเขาสูตลาดจะอยูใน

                                                           
45 สุรเกียรติ  เสถียรไทย และทัชชมัย  ฤกษะสุต.  “หลักกฎหมายของขอตกลงทั่วไปวาดวยการคา

บริการ”  รพี’ 37. หนา 87. 
46 เร่ืองเดียวกัน , หนา  87. 
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รูปแบบของการใหบริการ (Mode of supply)  ตามมาตรา 1 ซ่ึงสาขาบริการใดจะมีรูปแบบของการ
ใหบริการเปนแบบใดก็สามารถระบุไวในตารางขอผูกพันโดยสามารถกําหนดเงื่อนไข (conditions)  
และขอจํากัด  (Limitations) ตางๆ  เกี่ยวกับการเขาสูตลาดไวได  และประเทศสมาชิกตองใหการ
ปฏิบัติตอบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอื่นไมนอยไปกวาที่ไดกําหนดไวในตารางขอ
ผูกพันของตน อยางไรก็ตาม  การเขาสูตลาดเปนประเด็นที่สําคัญซ่ึงตองอาศัยการเจรจาตอรองกัน
ระหวางประเทศสมาชิก  ดังนั้น จึงตองมีการวางขอหามมิใหมีการแสดงขอจํากัดบางอยางที่ไม
เอื้ออํานวยและเปนอุปสรรคตอการเปดตลาด โดยไดกําหนดไมใหประเทศสมาชิกออกขอกําหนด
หรือเงื่อนไขในการเขาสูตลาดในลักษณะดังตอไปนี้  เวนแตจะไดระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ
ของตน47  คือ 

 1. การวางขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนผูใหบริการ ไมวาจะอยูในรูปแบบใด  เชน  การ
จํากัดจํานวนโควตาการผูกขาด หรือการใหสิทธิแกผู ใหบริการแตเพียงผู เดียว หรือมีการวาง       
ขอจํากัดเพื่อความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

 2. การจํากัดมูลคารวมของกิจการบริการ หรือสินทรัพยในรูปของการกําหนด
โควตาหรือขอกําหนดแหงกฎเกณฑความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

 3. การวางขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนรวมของการคาบริการหรือปริมาณท้ังหมดของ
การบริการในรูปแบบของการกําหนดจํานวนโควตา  หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ  แตไมรวมมาตรการของประเทศสมาชิกซ่ึงจํากัดปจจัยท่ีใชสําหรับการใหบริการ 

 4. การจํากัดจํานวนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่อาจถูกวาจางในสาขา
บริการใดหรือผูใหบริการอาจวาจางมา และเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการประกอบการคา
บริการสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะในรูปของจํานวนโควตา หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

 5. มาตรการใดซึ่งเปนการจํากัดหรือกําหนดประเภทขององคกรทางกฎหมาย 
(Legal Entity)  หรือการรวมลงทุน  ซ่ึงผูใหบริการใหบริการผานองคกรทางกฎหมายดังกลาว 

 6.  การวางขอจํากัดการเขารวมทุนจากประเทศในรูปของการกําหนดสัดสวนอยาง
สูงสุดของการถือหุนตางชาติ หรือจํากัดมูลคารวมของการลงทุนจากตางชาติแตละรายโดยรวม 

 ซ่ึงมาตรการเหลานี้เปนมาตรการที่มีลักษณะเปนการจํากัดการเขาสูตลาดในความ
ตกลงฯ จึงไมอนุญาตใหประเทศสมาชิกนํามาใช  เวนแตจะไดมีการตกลงกับประเทศคูเจรจาและ

                                                           
47 Article XVI GATS. 

DPU



 

 

62
 

 

ไดระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะของประเทศสมาชิกนั้น  ถาหากไมไดระบุไวในตารางขอ
ผูกพันเฉพาะวามีขอจํากัดดังกลาว  ประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกมาตรการนั้นๆ 

 การเขาสูตลาดการคาบริการสาขาประกันภัยของไทยตามที่ไดผูกพันไวในตาราง
ขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัย โดยแบงรูปแบบของการใหบริการ (Mode of Supply)  4   แบบ48 คือ 

 1. Cross-border supply หมายถึง การคาบริการขามพรมแดน โดยผูใหบริการ
และผูรับบริการตางอยูคนละประเทศ  การผูกพันในการเขาสูตลาดในรูปแบบนี้จะเปนการยินยอม
ใหคนชาติของตนซื้อบริการของผูใหบริการที่อยูในอีกประเทศหนึ่งไดโดยการที่ผูใหบริการสง
บริการขามพรมแดนมายังผูบริโภคในประเทศของตน เชน การที่บริษัทประกันภัยในประเทศอื่น
สามารถขายบริการหรือออกกรมธรรมใหผูเอาประกันภัยในประเทศไทยไดโดยไมจําเปนตองมี
สํานักงานในประเทศไทย  อาจทําการซ้ือขายบริการไดโดยผานส่ือ  เชน การซื้อกรมธรรมผานทาง
อินเตอรเน็ต 

 การเขาสูตลาดการคาบริการ การคาบริการขามพรมแดนที่ไทยผูกพันไว คือ ใน
การเขาสูตลาดการประกันชีวิต  บริการที่ปรึกษาดานประกันภัย  ผูประเมินภัยและนักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใดๆ  ในการบริการขามพรมแดน  สวนการประกันวินาศ
ภัยไดผูกพันเฉพาะการประกันภัยวินาศภัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนสงทางเรือและทางอากาศระหวาง
ประเทศและการประกันภัยตอทุกประเภทเหลานั้น  สําหรับบริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย
ไทยไมผูกพัน 

 2. Consumption abroad  หมายถึง  การใหบริการในรูปแบบที่ผูบริโภคหรือ
ผูใชบริการทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากประเทศหนึ่งเขาไปใชบริการในอีกประเทศหนึ่ง  
การเขาสูตลาดในรูปแบบนี้คือ  การที่ประเทศสมาชิกผูกพันวาจะยอมใหคนชาติของตนสามารถ
เขาไปซื้อหรือใชบริการในประเทศสมาชิกอื่นที่ขายบริการได  เชน ประชาชนหรือนิติบุคคลใน
ประเทศไทยผูใชบริการสามารถเขาไปติดตอซื้อบริการประกันภัยจากบริษัทประกันภัยในประเทศ
อ่ืนได 

 การเขาสูตลาดในรูปแบบ Consumption abroad ในสาขาประกันภัยของประเทศ
ไทยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใดๆ  สําหรับการบริการประกันชีวิต  บริการประกันวินาศภัยและ
บริการเสริมของการประกันภัย  คือ บริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย  ที ่ปรึกษาดาน
ประกันภัย ผูประเมินภัยและนักคณิตศาสตรประกันภัย  ผูบริโภคสามารถซ้ือบริการในการคาสาขา 
ประกันภัยในประเทศอ่ืนได 

                                                           
48 โปรดดู Thailand Schedule of Specific Commitment. ในภาคผนวก ก. 
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 3.  Commercial presence   หมายถึง  กรณีที่ผูประกอบการจากประเทศหนึ่งเขา
มาจัดตั้งหนวยธุรกิจประกอบการในอีกประเทศหนึ่ง ขอผูกพันการเขาสูตลาดในรูปแบบนี้เปนการ
ผูกพันวาจะยอมใหบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอื่นเขามาจัดตั้งหนวยธุรกิจใน
ประเทศตนได  อาจจะเปนรูปแบบของหางหุนสวน บริษัทสาขาหรือสํานักงานตัวแทนที่ตางชาติ
เปนเจาของหรือยอมใหตางชาติเขามารวมทุนกับคนในประเทศตน   เชน   บริษัทตางประเทศเขา
มาประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  การจัดต้ังสาขา ตัวแทนและบริษัท  เปนตน 

 ขอผูกพันการเขาสูตลาดของไทยในธุรกิจประกันชีวิต  และธุรกิจประกันวินาศภัย  
ไดผูกพันในการเขามาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขและขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือ
หุนและสัดสวนของจํานวนกรรมการ   คือ ใหตางชาติถือหุนไดไมเกิน 25%   ของทุนจดทะเบียน  
และการประกอบธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัยรายใหมตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 สําหรับบริการเสริมอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันภัย  คือ  บริการนายหนาและ
ตัวแทนประกันภัย  เปดใหตางชาติถือหุนไดไมเกิน 25% สวนบริการใหคําปรึกษาดานประกันภัย  
บริการประเมินภัย และบริการคณิตศาสตรประกันภัย  เปดใหตางชาติถือหุนไดไมเกิน 49% 

 4. Presence of natural persons หมายถึง กรณีที่บุคคลธรรมดาจากประเทศหนึ่ง
เขาไปใหบริการในอีกประเทศหน่ึง เปนการที่ประเทศสมาชิกยอมใหบุคคลธรรมดาที่เปนคน       
ตางชาติของประเทศสมาชิกอื่นเขามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในสาขาบริการดานตาง ๆ  ใน
ประเทศตนไดเปนการชั่วคราว  ซึ่งเปนเรื่องของตัวบุคคลผูมีอาชีพเกี่ยวของกับการบริการที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาไปดําเนินการในประเทศสมาชิกอื่น เชน ธุรกิจประกันภัยที่ไดร ับอนุญาตให
ผูเชี่ยวชาญดานประกันภัยจากตางประเทศเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

 ขอผูกพันสําหรับการคาบริการสาขาประกันภัยของไทยทุกรายการไดผูกพันใหคน
ตางชาติเขาใหบริการในประเทศไทยไดโดยมีเงื ่อนไขและขอจํากัดเฉพาะผู บริหารระดับสูง     
ผูเชี่ยวชาญและผูชวยทางเทคนิคโดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน  โดยใหสิทธิในการเดินทางเขา
ประเทศแกผูที่ประสงคจะเขาดําเนินธุรกิจเปนระยะเวลา 90  วัน และใหสิทธิในการเดินทางเขามา
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวแกแรงงานในระดับผูจัดการและผูเชี่ยวชาญเปนระยะเวลา 3 ป 
สําหรับบริการนายหนาและตัวแทนประกันไทยไมอนุญาตใหตางชาติเปน 

 ท้ังนี้  ตารางขอผูกพันเฉพาะในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยของไทย
กระทําโดยยึดหลักกฎหมายที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจและการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การประก ันภ ัยที ่ม ีอยู ในขณะที ่ได ม ีการกําหนดข อผ ูกพ ันนั ้นได ให อํานาจไว  (standstill 
commitments) การกําหนดขอจํากัดในการเขาสูตลาดจึงระบุภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่บัญญัติ
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ขณะนั้น  กลาวคือ  กฎหมายที่ใชเปนเงื่อนไขในการกําหนดขอผูกพันกรณีการกําหนดสัดสวนการ
ถือหุ นของต างชาต ิ และกําหนดสําหร ับจํานวนผู ถ ือหุ นต างชาต ิในบร ิษ ัทประกันภ ัย  คือ 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  และการ
กําหนดจํานวนผูถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันภัยไดแก  ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218  พ.ศ. 2515  (ปจจุบันไดถูกยกเลิกโดยพระราชการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542) และพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา 
พ.ศ. 2522  กําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดการเขาสูตลาดของคนตางดาวในการคาบริการสาขา
ประกันภัย ขอกําหนดในตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัย  จึงเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ท่ีมีอยูในขณะกําหนดขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยในขณะน้ัน 

  
 (2)   ขอผูกพันในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

 การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) คือ การที่ประเทศสมาชิก
จะตองใหการปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอื่นในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการ
ทั้งปวงที่มีผลตอการคาบริการที่เปนคุณไมนอยไปกวาประเทศสมาชิกนั้นไดใหการปฎิบัติแก
บริการหรือผูใหบริการที่คลายคลึงกันของประเทศตน  ในมาตรา 17 ของความตกลงฯ ได
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองเจรจาเกี่ยวกับการใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติตอประเทศสมาชิกอ่ืนอยาง
เต็มที่ก็ได  คือ จะปฏิบัติตอบริการสาขาตาง ๆ หรือผูใหบริการซ่ึงเปนคนชาติของประเทศสมาชิก
อื่นโดย   เทาเทียมกันกับที่ปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการซึ่งเปนคนชาติของตนทุกประการ แต
หากไมสามารถใหการปฎิบัติที่เทาเทียมกับการปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการซ่ึงเปนคนชาติของ
ตนไดก็ตองระบุเงื่อนไขและขอจํากัดนั้นไวในตารางขอผูกพัน จะเห็นไดวาการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ
เปนเรื่องของพันธกรณีเฉพาะที่ตองเจรจาเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว  ทั้งนี้เนื่องจากความจําเปน
ของแตละประเทศที่ยังไมสามารถใหปฎิบัติเยี่ยงคนชาติไดเต็มที่ในทันที โดยอาจจะระบุขอจํากัด
หรือเงื่อนไขนั้นๆ  ไวในตารางขอผูกพันเฉพาะนั้น  ประเทศสมาชิกผูยื่นตารางขอผูกพันเฉพาะจึง
อาจใหการปฎิบัติที่แตกตางกันระหวางบริการหรือผูใหบริการที่เปนคนชาติของตนกับบริการหรือ
ผูใหบริการจากประเทศสมาชิกอื่นๆ  ได  เชน  เรื่องมาตรการภาษีเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี
ของคนตางชาติ  ก็อาจจะกําหนดอัตราภาษีและหลักเกณฑที่แตกตางจากคนชาติได  ซึ่งหากไม
กําหนดไวโดยเฉพาะแลว ประเทศสมาชิกก็จะเลือกปฏิบัติที่แตกตางจากการใหบริการของคนชาติ
ตน    ไมได  โดยหลักแลว  หากไมมีการกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดในการใหการปฎิบัติเยี่ยงคน
ชาติไว  ประเทศสมาชิกจะตองใหการปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ คือใหการปฎิบัติเสมอดวยคนชาติหรือ
รูปแบบอ่ืนใดท่ีใหกับคนชาติก็ไดแตจะตองไมเปนการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการแขงขันในสาขา
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บริการหรือผูใหบริการนอยไปกวาที่ใหกับคนชาติที่ประกอบกิจการในสาขาบริการที่เหมือนกัน
หรือเปนผูใหบริการในสาขาบริการเดียวกัน 

 การใหการปฎิบัติเยี ่ยงคนชาติในบริการสาขาประกันภัยตามที่ไดกําหนดไวใน   
ตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยมีดังนี้49 

1. การใหบริการในรูปแบบ Cross-border Supply ประเทศไทยระบุวาไมผูกพัน 
(Unbound)  บริการการประกันวินาศภัยและบริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย คือไมผูกพันวา
ตองใหการบริการปฎิบัติตอบริการหรือผูใหบริการของประเทศอื่นๆ เหมือนกับที่ใหการปฏิบัติตอ
บริการหรือผูใหบริการที่เปนคนไทย 

 สวนบริการประกันชีวิต และบริการที่ปรึกษาดานการประกันภัย ผูประเมินภัย 
และนักคณิตศาสตรประกันภัย ไมมีขอจํากัดในการใหปฏิบัติเยี่ยงคนชาติสําหรับการบริการดังกลาว 

 2.  การใหบริการในรูปแบบ consumption abroad มีขอจํากัดในการใหการปฎิบัติ
เยี่ยงคนชาติในบริการประกันชีวิตโดยมีเงื่อนไขวา  ผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิตไทยสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได 
(tax deductible)  ไดจํานวนหน่ึง (ปจจุบันไมเกิน 50,000 บาท)  การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปนไป
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรที่ใหบุคคลที่มีเงินไดที่ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ี
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเทานั้นที่สามารถนําเบี้ยประกันภัยนั้นมาหักลดหยอนภาษีไดและ
ประเทศไทยไมผูกพันในการใหการปฎิบัติเยี ่ยงคนชาติสําหรับบริการนายหนาและตัวแทน
ประกันภัย  สวนบริการประกันวินาศภัย บริการท่ีปรึกษาดานการประกันภัย ผูประเมินภัย และนัก
คณิตศาสตรประกันภัย ไมมีขอจํากัดสําหรับการใหบริการดังกลาว 

 3. รูปแบบ Commercial Presence  สําหรับบริการประกันชีวิตและบริการประกัน
วินาศภัยไทยไมมีขอจํากัดในเรื่องปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ 

 ประเทศไทยผูกพันวาจะใหการปฎิบัต ิต อบริษัทที ่เขามาขายบริการในไทย
เชนเดียวกับที่ใหการปฎิบัติตอบริการและบริษัทที่ขายบริการของไทย  ตอเมื่อบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจดังกลาวมีตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25  สําหรับธุรกิจตัวแทนนายหนาประกันภัย  และรอย
ละ 49  สําหรับการบริการที่ปรึกษาดานการประกันภัย  ผูประเมินภัย และนักคณิตศาสตร 
ประกันภัย 

 4. รูปแบบ Presence of Natural Persons  ไมมีขอจํากัดเรื่องการปฎิบัติเยี่ยงคน
ชาติสําหรับการคาบริการสาขาประกันภัยที่บุคคลธรรมดาเขามาใหบริการในประเทศไทย 

                                                           
49 Ibid. 
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(3)  ขอผูกพันเพิ่มเติม 
  ในความตกลงมาตรา 18  ไดกําหนดเกี่ยวกับการเจรจาขอผูกพันที่เพิ่มเติมจากท่ี

ไดเจรจากําหนดตารางขอผูกพันเฉพาะโดยประเทศสมาชิกสามารถเจรจาขอผูกพันเกี่ยวกับ
มาตรการที่มีผลตอการคาบริการซึ่งไมไดกําหนดไวในตารางขอผูกพันในเรื่องการเขาสูตลาดและ
การ ปฎิบัติเยี่ยงคนตางชาติ รวมทั้งขอผูกพันที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ  มาตรฐานหรือเรื ่องการออก
ใบอนุญาต โดยขอผูกพันเพิ่มเติมน้ันใหระบุไวในตารางขอผูกพันของประเทศสมาชิก 

สําหรับสาขาประกันภัย  ประเทศไทยยังไมไดมีขอผูกพันเพิ่มเติม ขอผูกพันการ
เปดเสรีการคาบริการเกือบทุกสาขาเกือบทุกประเทศผูกพันเปดเสรีเฉพาะเรื่องการเขาสูตลาด และ
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเทานั้น 

 
1.3 ตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยโดยยึดตามความเขาใจวาดวยขอผูกพันใน

การบริการดานการเงิน 
 

 นอกจากหลักในการทําขอผูกพันเพื่อเปดเสรีทางการเงินตามความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการแลว ยังมีตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ตอการทําขอผูกพันการคาบริการ
ทางดานการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประกันภัยดวย คือ บันทึกความเขาใจวาดวยขอผูกพันในการบริการ
ทางการเงิน  (Understanding on Commitments in Financial Services)  ที่ไดถูกรวมเขาในกรรม
สารสุดทาย รวมผลการเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัย ซึ่งพันธกรณีในบันทึกความเขาใจนี้
ขึ้นอยูกับการยอมรับรวมกันของประเทศสมาชิก เพื่อที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะไดทําความ
เขาใจในความหมายของขอผูกพันเฉพาะ ที่เกี่ยวกับการบริการทางการเงินโดยเฉพาะ 

 บันทึกความเขาใจ เปนผลมาจากความตองการของประเทศสมาชิก OECD (The 
Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)  ในการทําขอผูกพันทาง
การเงินเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการเปดเสรีขั้นต่ําและเปนพ้ืนฐานในการเสนอขอผูกพันใน
ระดับเดียวกัน50  และเพื่อไมใหเกิดปญหาแกประเทศนอกกลุม ประเทศในกลุม OECD จึงไดยื่น
เสนอขอผูกพันในบริการดานการเงินโดยยึดตามความเขาใจฯ   และนํามารวมไวเปนสวนหนึ่งของ
ตารางขอผูกพันเพ่ือเปนพื้นฐานในการเสนอขอผูกพัน 

                                                           
50 UNCTAD. The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment Supporting Papers 

to the Trade and Development Report. New York : United National, 1989, p.178. 
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 ความเขาใจวาดวยขอผูกพันในการบริการทางดานการเงินมีผลผูกพันประเทศ
สมาชิกท่ีไดมีการเจรจาจนเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิกผูเขารวมเจรจา โดยประเทศ
สมาชิกท่ีรวมกันเจรจาไดจัดทําขอผูกพันเฉพาะเกี่ยวกับการบริการตามความเขาใจฯ  จะตองไมขัด
ตอบทบัญญัติในความตกลง  และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสิทธิของประเทศสมาชิกนั้นใน
การทําตารางขอผูกพันตามภาค 3 ของความตกลง  และยังกําหนดใหขอผูกพันเฉพาะนี้มีผลใชตาม
หลักการปฎิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง  โดยจะไมมีการต้ังขอสันนิษฐานเกี่ยวกับระดับ
การเปดเสรีซึ่งประเทศสมาชิกกําลังทําขอผูกพันอยูภายใตความตกลง GATS  แลวโดยประเทศ
สมาชิกที่มีผลประโยชนเกี่ยวของไดระบุขอผูกพันเฉพาะในตารางขอผูกพันของตนตามพื้นฐาน
การเจรจา  เงื่อนไขและขอจํากัดที่ระบุไวโดยสอดคลองกับแนวทางตอไปนี้ 

 ก. การคงมาตรการ (Standstill) เงื่อนไขและขอจํากัดใด ๆ  ในขอผูกพันจะจํากัด
เฉพาะที่ระบุไวโดยใหจํากัดเฉพาะมาตรการท่ีไมสอดคลองเทาท่ีเปนอยู 

 ข. การเขาสูตลาด (Market Access) ในเรื่องของการเขาสูตลาดไดกําหนด
รายละเอียดของเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  ดังนี้ 

 - การใชสิทธิผูกขาด (Monopoly Rights)โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรา 8 
ของความตกลง51 โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกที่ตองการจะระบุสิทธิผูกขาดสําหรับการบริการ
ทางการเงินกําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะของตนเอง  และใหพยายามยกเลิกหรือลดขอบเขตลง 

 - การบริการการเงินซึ่งจัดซื้อโดยหนวยงานภาครัฐ (Financial Services 
Purchased by Public Entities) ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศประกันวา ผูใหบริการ
การเงินของประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีตั้งอยูในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นจะไดรับการปฎิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งและการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ เกี่ยวกับการซื้อหรือการไดมาซ่ึงบริการ
การเงินโดยหนวยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกในอาณาเขตของตน 

 - เรื่องการคาขามพรมแดน  (Cross-border Trade) กําหนดให ประเทศสมาชิก
แตละรายตองอนุญาตใหผูใหบริการดานการเงินท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูถาวรในประเทศสมาชิกนั้นเปนผู
ใหบริการหลักไดโดยผานคนกลางหรือเปนคนกลาง  และตองอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขการ
ใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  เชน  การประกันภัยตอ 

  - การจัดตั้งทางพาณิชยแกผูใหบริการชาวตางชาติ (Commercial Presence) 
โดยประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองใหสิทธิในการจัดตั้งหรือขยายการจัดตั้งทางพาณิชย

                                                           
51 ซึ่งเปนเร่ืองของการผูกขาดและผูใหบริการแตเพียงผูเดียว (Monopolies and Exclusive Services 

Suppliers). 
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ภายในประเทศของตนแกผูใหบริการการเงินของประเทศสมาชิกอื่น และยังกําหนดใหประเทศ
สมาชิกจะตองอนุญาตใหบุคลากรของผูใหบริการการเงินของประเทศสมาชิกอื่นที่ไดจัดตั้งทาง
พาณิชยในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นแลว  ใหเขามาประเทศของตนไดเปนการชั่วคราว 
(Temporary Entry of Personnel)  

 - การบริการการเงินใหม (New Financial Services)  ประเทศสมาชิกตองอนุญาต
ใหผูใหบริการการเงินของประเทศสมาชิกอื่นที่ตั้งอยูในอาณาเขตของตนเปดบริการการเงินใหม
ใดๆ ในอาณาเขตของตนได 

 - มาตรการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory Measures) กําหนดใหประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ ตองพยายามขจัดผลกระทบรายแรงใดๆ ตอผูใหบริการการเงินของประเทศ
สมาชิกอื่นอันเนื่องมาจากมาตรการไมเลือกปฎิบัติ ที่ไดหามผูใหบริการการเงินจากการใหบริการ
การเงินทั้งหมด ซึ่งประเทศสมาชิกไดอนุญาตในประเทศตนนั้นในรูปแบบที่ประเทศสมาชิกนั้น
กําหนด และมาตรการไมเลือกปฎิบัติไดจํากัดการขยายกิจกรรมของผูใหบริการ เขามาในดินแดน
ท้ังหมดของประเทศสมาชิก 

 เกี่ยวกับมาตรการที่ไมเลือกปฏิบัตินั้น  ประเทศสมาชิกตองพยายามที่จะไมจํากัด
หรือกําจัดระดับการเปดตลาดในปจจุบัน และไมจํากัดผลประโยชนที่ผู ใหบริการการเงินของ
ประเทศสมาชิกอื่นใดไมรับอยู แลวในฐานะเปนกลุมในอาณาเขตของประเทศสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขวาขอผูกพันนี้  ไมมีผลในการเลือกปฎิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูใหบริการการเงินของประเทศ
สมาชิกท่ีใชมาตรการดังกลาว 

 ค. การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  โดยกําหนดวา  ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใหการ 
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะใหผูใหบริการการเงินของประเทศสมาชิกอื่น
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในอาณาเขตของตน  สามารถที่จะเขาถึงระบบจายเงินและชําระบัญชีที่ดําเนินการ
โดยหนวยงานภาครัฐ และเขาถึงการใหทุนของทางการ  และระบบการกู ยืมตอที่มีอยู ในการ
ดําเนินการทั่วไปของธุรกิจปกติ 

 จากพันธกรณีตางๆ ที่กลาวมาเมื่อเทียบกับพันธกรณีในภาค 3 ของความตกลงฯ  
ในการเจรจาเกี่ยวกับขอผูกพันเฉพาะในการเปดเสรีการคาบริการ จะเห็นวาความเขาใจฯ ดานบรรจุ
พันธกรณีการเปดเสรีมากกวาพันธกรณีในความตกลงฯ  

 
2.   ผลทางกฎหมายของตารางขอผูกพันเฉพาะ 
 

2.1   ผลตามหลักทั่วไปของสนธิสัญญา 
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 เนื่องจากความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการไดกําหนดใหตารางขอผูกพัน
เฉพาะของประเทศสมาชิกแตละประเทศผนวกเปนสวนหนึ่งของความตกลงฯ  และความตกลงฯ นี้
ก็เปนสวนหน่ึงของความตกลงมาราเกซจัดตั้งองคการการคาโลก52  ซึ่งมีผลผูกพันประเทศสมาชิก
ในฐานะที่เปนกฎหมายระหวางประเทศลักษณะสนธิสัญญาที่ทําขึ้นระหวางรัฐโดยทําขึ้นเปนลาย
ลักษณอักษรภายใตกฎหมายระหวางประเทศ  ตามความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969  ดังนั้น  ตารางขอผูกพันเฉพาะจึงมีสถานะทางกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนสนธิสัญญา  ยอมกอใหเกิดผลทางกฎหมายขึ้นในระหวางประเทศสมาชิก 

 ดังนั้น  เมื่อตารางขอผูกพันมีผลใชบังคับแลวยอมกอใหเกิดผลผูกพันแกประเทศ
สมาชิกที่จะตองปฏิบัติตามหรืองดเวนการปฎิบัติใดๆ  ตามที่ขอผูกพันกําหนด  ตามหลักสัญญา
ตองเปนสัญญา (Pacta sunt servanda)  โดยที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดวย
ความสุจริต53  และจะตองไมกระทําการใดๆ  อันเปนการขัดขวางหรือทําลายวัตถุประสงคของ
สนธิสัญญานั้น54  ซ่ึงการไมปฏิบัติตามความผูกพันในตารางขอผูกพันเฉพาะเปนการไมปฏิบัติตาม
สนธิสัญญา  ยอมกอใหเกิดความรับผิดในระหวางประเทศ  (International Responsibility) ของ
ประเทศสมาชิกท่ีไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาน้ันได 

 นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกยังมีพันธกรณีที่จะตองดําเนินการตางๆ  ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในตารางขอผูกพันในระดับภายในประเทศของตนดวย  ถาประเทศสมาชิกไมปฏิบัติ
ตามพันธกรณีในตารางขอผูกพัน  ประเทศสมาชิกนั้นอาจตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศ
ในฐานะที่ไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา  ซึ่งประเทศดังกลาวจะอางกฎหมายภายในของตนมาปฏิเสธ
ความรับผิดหรือปฎิเสธพันธกรณีตามตารางขอผูกพันไมได55 

และเนื่องจากในความตกลงฯ  ไมไดกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามขอผูกพันไว  
ประเทศสมาชิกทุกประเทศจึงตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่ระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะไป
จนกวาจะไดมีการจัดทําขอผูกพันกันใหมและขอผูกพันที่จัดทําขึ้นใหมเริ ่มมีผลใชบังคับแลว
เทาน้ัน 

 การปฏิบัติตามขอผูกพันในตารางขอผูกพันโดยปกติแลว  รัฐอธิปไตยมีอํานาจท่ี
จะออกฎหมายภายในอยางใดก็ได  เปนสิทธิของประเทศนั้น  แตตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศหรือพันธกรณีระหวางประเทศไมได  ตามขอกําหนดของความตกลงที่กําหนดใหประเทศ

                                                           
52  Article II WTO Agreement. 
53 Article 26 of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. 
54 Article 27 of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. 
55 Ibid. 
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สมาชิกจัดทําตารางขอผูกพันเฉพาะซึ่งเปนขอตกลงพิเศษ   ประเทศสมาชิกจึงมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ประเทศสมาชิกจึงตองดําเนินการโดยสุจริต ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ  ประเทศสมาชิกจะกระทําการใดอันเปนการขัดตอเปาหมายหรือวัตถุประสงคของความ
ตกลงนั้นไมได 

นอกจากนี้  หลักของสนธิสัญญาพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่มีตอประเทศสมาชิกนั้น
นอกจากจะเปนพันธกรณีที่รัฐจะตองกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ   ตามที่สนธิสัญญา
กําหนดในความสัมพันธระหวางประเทศแลว  รัฐยังคงตองปฏิบัติการหรือดําเนินการตางๆ ให
เปนไปตามขอกําหนดในสนธิสัญญาในระดับภายในของรัฐนั้นดวย  กลาวคือ  รัฐจะตองเปนผู
พิจารณาเองวา  ตนจะตองบัญญัติกฎหมายภายในของตนอยางไร  เพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญา  
อยางไรก็ดี  รัฐนั ้นอาจจะเห็นวา กฎหมายของตนสอดคลองดีอยู แลวกับขอกําหนดตางๆ ใน
สนธิสัญญา  รัฐนั้นอาจไมดําเนินการใดๆ  เพิ่มเติมอีกก็ได  แตประเทศสมาชิกจะกระทําการใดๆ 
อันเปนการขัดกับวัตถุประสงคของสนธิสัญญาไมได56 

สําหรับพันธกรณีตามตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยของไทย  จึงมีผลผูกพัน
ประเทศไทยที่จะตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่กําหนดไว  โดยจะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการ
ขัดขวางตอวัตถุประสงคของตารางขอผูกพันเฉพาะ   และไทยมีพันธกรณีที่จะตองดําเนินการให
เปนไปตามขอกําหนดในตารางขอผูกพันดวย  อยางไรก็ตาม  ขอกําหนดในตารางขอผูกพันเฉพาะ
สาขาประกันภัยไทยไดผูกพันตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัยที่มีอยูใหอํานาจไวอยู
แลว จึงยังไมมีพันธกรณีท่ีตองแกไข  เนื่องจากกฎหมายท่ีมีอยูยังไมขัดกับขอผูกพันในปจจุบัน 

 
2.2   ผลตามความตกลงโดยชัดแจง 

 ผลตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ เมื่อประเทศสมาชิกเจรจาและจัดทํา
ตารางขอผูกพันเฉพาะแลว มาตรา 20 วรรค 3 กําหนดใหนําตารางขอผูกพันมาผนวกไวกับความตก
ลงฯ และใหถือเปนสวนหนึ่งของความตกลง (integral part)  ผลทางกฎหมาย  คือ ตารางขอผูกพัน  
ดังกลาวยอมมีผลผูกพัน (Binding)  ประเทศสมาชิกตามเงื่อนไขและขอจํากัดตามที่ระบุในตาราง
ขอผูกพันเฉพาะของแตละประเทศใหปฏิบัติตามและยอมผูกพันไมใหประเทศสมาชิกนั้นบิดเบือน
การคาตามอําเภอใจ โดยการใชมาตรการฝายเดียวหรือสองฝายแบบเลือกปฎิบัติ ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิด
ความเทาเทียมกันในระหวางประเทศสมาชิกใหไดรับการประกันผลประโยชนของตน  ประเทศ
สมาชิกจะทําการเปลี่ยนแปลงแกไขตารางขอผูกพันเองโดยพลการไมได  เวนแตจะไดมีการขอ

                                                           
56 Article XVIII of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. 
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เปล่ียนแปลงแกไข  ซ่ึงตองเปนไปตามความตกลงฯ  มาตรา 21   เรื่องการเปล่ียนแปลงแกไขตาราง
ขอผูกพัน  หากประเทศสมาชิกกระทําการอันเปนการฝาฝนละเมิดตอขอผูกพันเฉพาะก็เทากับเปน
การใชสิทธิโดยไมสุจริต 

เมื่อประเทศสมาชิกไดเสนอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการตามตารางขอผูกพัน
ของตนแลว  ประเทศสมาชิกนั้นจะตองอนุญาตใหมีการเขาสูตลาด และตองใหการปฎิบัติเยี่ยงคน
ชาติแกบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอื่นตามที่ไดระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ
ของตน  ซึ่งพันธกรณีดังกลาวมิไดถือวาเปนพันธกรณีทั่วไปที่ประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม
เหมือนกัน  แตเปนขอผูกพันที่เกิดจากการเจรจาระหวางประเทศสมาชิกซึ่งขอผูกพันของแตละ
ประเทศไมจําเปนตองเหมือนกัน  การแสดงเจตนาของประเทศสมาชิกโดยการระบุขอผูกพัน
เฉพาะในการเปดตลาดและการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติไวในตารางขอผูกพันเฉพาะเปนการแสดงเจตนา
ฝายเดียวของประเทศสมาชิกที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันที่ตนระบุไวในตารางขอผูกพัน 

เมื่อประเทศสมาชิกไดทําขอผูกพันไวในสาขาบริการใดแลวตามตารางขอผูกพันก็
ควรที่จะไมใชมาตรการใดๆ เก่ียวกับการคาบริการไปในทางท่ีขัดกับวัตถุประสงคของความตกลงฯ  
หรือเปนการเลือกปฏิบัติ  และความตกลงฯ  ไดวางหลักเกณฑเพื่อที่จะเปนหลักประกันเบื้องตนวา  
ในสาขาบริการท่ีประเทศสมาชิกมีการรับขอผูกพันเฉพาะแลว  ประเทศสมาชิกจะตองใชมาตรการ
ทางกฎหมายในทั้งปวงที่เก่ียวกับการคาบริการนั้นในลักษณะท่ีมีเหตุผล  เปนกลาง และไมลําเอียง57   
ดังนี้ 

1. เมื่อไดรับคํารองขอจากประเทศผูใหบริการที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางฝาย
บริหาร (administrative  decisions)  ที่กระทบตอการคาบริการ  ประเทศสมาชิกจะตองตั้งสถาบัน
ตุลาการหรือจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบโดยเร็ววา  มาตรการใดนั้นที่ขัดตอขอผูกพันเฉพาะท่ี
ไดทําไวหรือไม 

2. ในกรณีที่มีการกําหนดใหมีการอนุญาตสําหรับการใหบริการซึ่งไดมีขอผูกพัน
เฉพาะไว  หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองแจงถึงผลของการขออนุญาตตอผูยื่นคําขอ
อนุญาตภายในเวลาท่ีเหมาะสม  หากผูยื่นคํารองขอทราบความคืบหนาของคําขออนุญาตหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหผูยื่นคําขอทราบโดยไมชักชา 

3. เพื่อเปนประกันวา  มาตรการที่ประเทศสมาชิกนํามาใชเกี่ยวกับขอกําหนดดาน
คุณสมบัติวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและมาตรฐานทางเทคนิค  โดยมาตรการดังกลาว
จะไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาบริการที่ไดผูกพันไวในตารางขอผูกพันเฉพาะโดยไมจําเปน 

                                                           
57  Article VI GATS. 
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และคณะมนตรีวาดวยการคาบริการอาจสรางกฎระเบียบที่จําเปนเพื่อเปนหลักประกันวามาตรการ
ของประเทศสมาชิกนั้นตองยึดหลักความโปรงใส  เชน  ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ใหบริการของผูใหบริการ และไมเปนภาระเกินกวาที่จําเปนเพื่อประกันคุณภาพของการใหบริการ 
และในกรณีวิธีการออกใบอนุญาตจะไมเปนขอจํากัดของการใหบริการในตัวเอง 

4. ในสาขาบริการใดที่ประเทศสมาชิกไดทําขอผูกพันเฉพาะไว  ประเทศสมาชิกจะตอง
ไมใชใบอนุญาตในเรื่องคุณสมบัติ  ขอกําหนดในการขอใบอนุญาตหรือมาตรฐานดานเทคนิคไป
ในทางที่เปนผลลบลางหรือทําใหขอผูกพันเฉพาะเสียหาย  ในการพิจารณาวาประเทศสมาชิกนั้น
ดําเนินการโดยสอดคลองกับพันธกรณีนี้หรือไม  จะตองคํานึงถึงมาตรฐานสากลขององคการ
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเปนหลักในการพิจารณาวาประเทศสมาชิกไดปฎิบัติสอดคลองกับ
มาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปและเปนการปองกันมิใหรัฐกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานโดย
ลําพัง58 

 
3.  ขอยกเวนของการปฏิบัติตามขอผูกพัน 
 

3.1   การขอขอยกเวนจากหลักการปฎิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
 ในเรื่องของการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง เปนหลักการท่ีประเทศ

สมาชิกหนึ่งใหประโยชนทางการคาบริการกับอีกประเทศหนึ่ง  ผลประโยชนนั้นตองตกเปนของ
ประเทศสมาชิกอื่นทุกประเทศในลักษณะอยางเดียวกันและจะตองใหโดยทันทีและโดยไมมี
เงื่อนไขดวย ซึ่งเปนหลักการที่ใหประเทศสมาชิกทุกประเทศตองใหการปฎิบัติตอการบริการจาก
ประเทศสมาชิกอ่ืนทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน 

 หลักของการให MFN  แกประเทศสมาชิกองคการการคาโลกซึ่งไดกําหนดให
ประเทศสมาชิกจะตองใหในทันทีและโดยไมมีเงื ่อนไขแกบริการหรือผูใหบริการของประเทศ
สมาชิกอ่ืนในการปฎิบัติที่ไมนอยไปกวาที่ใหแกบริการของประเทศอ่ืนใด ซึ่งในการใหการปฎิบัติ
แกประเทศสมาชิกอื่นของความตกลงโดยทันทีและไมมีเงื่อนไขนั้น อาจไมสามารถกระทําไดใน
บางสาขาบริการ  ประเทศสมาชิกใดไมสามารถปฏิบัติตามหลัก MFN  ไดดวยเหตุใดๆ  ความตกลง
ฯ ก็ไดอนุญาตใหประเทศสมาชิกนั้นยังคงใชมาตรการที่ไมสอดคลองกับหลักการดังกลาว  โดย
บัญญัติไวในมาตรา 2 วรรค 2  มาตรการที่ไมสอดคลองกับหลัก MFN ตองเปนมาตรการที่กําหนด
ขึ้นกอนที่จะมีการใชความตกลงฯ   ในภาคผนวกวาดวยขอยกเวนจากหลัก MFN (Annex on 

                                                           
58 สุรเกียรติ  เสถียรไทย  และทัทมัย  ฤกษะสุต.  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 85. 
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Article II Exemption) โดยจะตองระบุมาตรการที่จะขอยกเวนจากหลัก MFN  ไวในภาคผนวกวา
ดวยการยกเวนจากหลัก MFN (List of MFN Exemption)  โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกจะตอง
ระบุถึงสาขาบริการท่ีไมอาจใหการปฏิบัติแกประเทศสมาชิกรายใดรายหนึ่งที่ดีกวาท่ีใหแกประเทศ
สมาชิกอื่นๆ  โดยมาตรการที่ไมสอดคลองกับหลัก MFN  ที่จะขอยกเวนนั้น  ไมควรเกิน 10 ป59  
และใหถือวาภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของความตกลงฯ ดวย 

ในกรณีที่หากมีขอยกเวนใหมใดๆ  ที่ใชบังคับภายหลังจากที่ความตกลงจัดตั้งองคการ
การคาโลกมีผลบังคับใชแลวที่ไมสามารถใหการปฏิบัติตามหลัก MFN  ได  มาตรา 2 ของ
ภาคผนวกวาดวยขอยกเวนจากหลัก MFN  ยอมใหประเทศสมาชิกทําไดโดยเปนไปตามมาตรา 9  
วรรค 3  ของความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลก กลาวคือ ประเทศสมาชิกจะขอขอยกเวนจาก
พันธกรณี MFN โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงสนับสนุน 3 ใน 4  ของประเทศสมาชิกเสียงขางมาก 
จึงจะสามารถยกเวนพันธกรณีได และหากขอขอยกเวนเกิน 1  ป ก็จะตองมีการทบทวนขอยกเวน
ทุกปวายังมีเหตุผลสมควรที่จะยังคงขอยกเวนไวตอไปหรือไม หรือจะปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก
ขอยกเวนนั้นไปเลย  

การทบทวนขอยกเวน (Review)  เพื่อไมตองการใหมีการใชขอยกเวนมาเปนเหตุอาง
เพื่อเปนการจํากัดการเปดเสรีทางการคาบริการใหมีอยูตลอดไป  จึงกําหนดใหมีการทบทวนถึง
ความจําเปนในการขอขอยกเวนจากหลัก MFN นี้ โดยกําหนดใหคณะมนตรีเพื่อการคาบริการ
ทบทวนขอยกเวนท่ีใชบังคับมามากกวา  5 ป ซ่ึงโดยหลักแลว การขอขอยกเวนจะกระทําเกิน 10  ป
ไมได และในการทบทวนขอยกเวนนั้นใหมีขึ้นไมเกินกวา 5 ป ภายหลังจากที่ความตกลงจัดตั้ง
องคการการคาโลกมีผลบังคับใช เพื่อใหมีการตรวจสอบดูวา เงื่อนไขที่กอใหเกิดความจําเปนแลวก็
ยังคงมีอยูอีกหรือไมหากไมมีขอยกเวนตองส้ินสุดลง  

ผลทางกฎหมายของการที่ประเทศสมาชิกไดยื่นขอยกเวนจากการปฏิบัติตามหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง  ทําใหประเทศสมาชิกนั้นไมตองใหการบริการหรือผู
ใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนใดในลักษณะท่ีเปนคุณโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไขโดยขึ้นอยู
กับระยะเวลาในการยื่นขอยกเวน  เมื่อครบตามกําหนดระยะเวลาในการขอขอยกเวนจากพันธกรณี
ดังกลาว  ประเทศสมาชิกนั้นๆ จะตองกลับคืนสูสถานะเดิม 

ในการเจรจารอบอุรุกวัย  สาขาการเงินซึ่งรวมถึงการประกันภัยดวย  เปนสาขาท่ี
ประเทศสมาชิกขอขอยกเวนจากหลักการ MFN  มากสาขาหนึ่ง  ซึ่งสวนใหญเปนการขอคงไวซึ่ง

                                                           
59 Article VI Annex on Article II Exemption. 
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มาตรการในการปฏิบัติในลักษณะตางตอบแทน (reciprocity)  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอรอง
ของประเทศสมาชิกอ่ืนในการเปดตลาดใหตนมากขึ้น 

กรณีของการคาบริการสาขาประกันภัยของไทยนั้น  เปนการคาบริการสาขาหนึ่งที่อยู
ภายใตสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511  วาจะใหการปฎิบัติตอคนชาติหรือบริษัทของกันและกันเสมือนคนชาติหรือบริษัทใน
ประเทศตนในมาตรา 4 ของสนธิสัญญานี้ไดกําหนดวา   บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญญาติ
อเมริกัน  จะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไทยในการประกอบธุรกิจตางๆ   ยกเวนธุรกิจบริการ 6 
ประเภท   คือ การสื่อสารคมนาคม  การขนสง การดูแลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น  การ
ธนาคารที่เกี่ยวของกับการรับฝากเงิน  การหาประโยชนจากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ  และ
การคาสินคาเกษตรพื้นเมืองในประเทศไทย  รวมถึงการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่สงวนไว
สําหรับคนไทยโดยเฉพาะและการประกันภัยก็ไมอยูในขอยกเวนนี้ดวย  ดังนั้น ประเทศไทยจึงตอง
ใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติตอคนอเมริกันในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งตามหลัก 
MFN แลวประเทศไทยตองใหสิทธิประโยชนนี้ตอประเทศสมาชิกอื่นดวย  แตในกรณีนี้ไทยยังไม
มีความพรอมที่จะใหการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติใหกับประเทศสมาชิกอื่นจึงไดมีการขอยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามหลัก MFN  ไวในการเจรจารอบอุรุกวัย  โดยขอยกเวนเปนเวลา  10   ป  และจะสิ้นสุด
การขอยกเวนภายในป 2547  และไดมีการทบทวนขอยกเวนจากหลัก MFN  ไปแลวเมื่อกลางป 
2543 

 
3.2   การใชขอจํากัดเพ่ือการรักษาดุลการชําระเงิน 

  เนื่องจากในการจะเปดตลาดเสรีการคาบริการนั้น จะตองมีการลดอุปสรรคตาง ๆ 
ในการท่ีจะเขาสูตลาดการคาบริการของประเทศสมาชิก  การมีขอจํากัดทางดานการเงินจะเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งตอการเปดเสรีทางการคาบริการและในการเปดเสรีการคาบริการจําเปนที่จะตอง
ใหมีความคลองตัวในการโอนเงินและการชําระเงินระหวางประเทศเพื่อใหการคาเสรีเกี่ยวกับการคา
บริการไดผลดี  ประเทศสมาชิกจะตองไมวางขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินในกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการคาบริการน้ัน ดังนั้น ในความตกลงฯ มาตรา 11 จึงไดกําหนดหามประเทศสมาชิกใชขอจํากัด
การโอนเงินและการชําระเงินระหวางประเทศสําหรับธุรกิจที่เก่ียวกับตารางขอผูกพันเฉพาะของตน 
อยางไรก็ตาม ในการประกอบธุรกิจการคาบริการระหวางประเทศ จะตองมีการโอนและการชําระ
เงินระหวางผูประกอบธุรกิจขามประเทศอยูเสมอ แตหากในการเปดตลาดเสรีโดยมิไดคํานึงเรื่องการ
โอนเงินหรือการชําระเงินอันเปนผลตอเนื่องเกี่ยวกับการคาบริการอยางหนึ่งแลวยอมกอใหเกิดผล
เสียหายตอดุลการชําระเงินและเศรษฐกิจของประเทศน้ันได  ทําใหการเปดตลาดการคาบริการเสรี
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ไมไดผลอยางจริงจัง ดังนั้น ในสถานการณท่ีมีความจําเปนดานดุลการคาบริการเสรีไมไดผลอยาง
จริงจัง ดังนั้น ในสถานการณท่ีมีความจําเปนดานดุลการชําระเงินของประเทศสมาชิก ประเทศ
สมาชิกอาจตองกําหนดมาตรการภายในซ่ึงจํากัดในการโอนหรือการชําระเงินของประเทศสมาชิก
อ่ืนท่ีเขามาประกอบธุรกิจการคาบริการในประเทศตน 

 การใชขอจํากัดเพ่ือการรักษาดุลการชําระเงินไดปรากฏอยูในมาตรา 12 ซ่ึงกําหนดวา
ในกรณีที่เกิดปญหาดุลการชําระเงินและปญหาทางการเงินอยางรายแรง ประเทศสมาชิกอาจใชหรือ
คงไวซ่ึงมาตรการจํากัดกับการคาบริการท่ีตนมีพันธตามขอผูกพันเฉพาะไว รวมท้ังการใชขอจํากัด
การชําระเงินหรือการโอนเงินสําหรับธุรกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับขอผูกพันนั้น โดยในการใชขอจํากัด
ดังกลาวจะใชเกินกวาความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดุลการชําระเงินและปญหาทางการเงินภายนอก
ประเทศท่ีรายแรงไมได     และตองใชขอจํากัดดังกลาวนั้นเปนการชั่วคราว และตองคอย ๆ ยกเลิก
มาตรการกีดกันนั้นลงแบบกาวหนาเปนลําดับเม่ือปญหาดังกลาวดีขึ้น  

 เนื่องจาก ความตกลงฯไดยอมรับถึงความกดดันในบางกรณีท่ีมีตอดุลการชําระเงินของ
ประเทศสมาชิกในระหวางชวงการพัฒนาหรือการปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจของประเทศ60  จึงได
กําหนดเงื่อนไขและกระบวนการในการใชขอจํากัดเพื่อการรักษาดุลการชําระเงิน โดยขอจํากัด
ดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฎิบัติระหวางประเทศสมาชิกและตองสอดคลองกับ
มาตรการตาง ๆ ในความตกลงของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เนื่องจาก พันธกรณีเรื่อง
การเงินอยูในความดูแลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  หากประเทศสมาชิกมีพันธกรณีตาม
กฎระเบียบของ IMF และ IMF รองขอหรือเปนเรื่องมาตรการปองกันเกี่ยวกับดุลการชําระเงิน
ประเทศสมาชิกก็สามารถใชมาตรการท่ีเปนขอจํากัดดังกลาวท่ีไมสอดคลองกับขอผูกพันเฉพาะได
แตตองเปนการชั่วคราวเทานั้น โดยขอจํากัดดังกลาวจะตองเปนการหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีไม
จําเปนตอประโยชนทางการคาและการเงินของประเทศสมาชิกอ่ืนใด ในการพิจารณากําหนด
เหตุการณที่จะใชขอจํากัด  ประเทศสมาชิกอาจใหความสําคัญตอการใหบริการท่ีมีความจําเปน
มากกวาตามลําดับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แตการใชขอจํากัดดังกลาวจะตองไมเปนการคุมครอง
สาขาบริการใดเปนการเฉพาะ 

 จะเห็นไดวา การใชขอจํากัดเพื่อการรักษาดุลการชําระเงิน ถือวาเปนขอจํากัดที่ไดรับ
อนุญาตใหทําได  เพื่อกอใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใชความตกลงเกี่ยวกับการคาบริการเพราะ
การขาดดุลการชําระเงินเปนส่ิงที่คุกคามตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ดังนั้น 
ประเทศสมาชิกจะตองมีมาตรการภายในซ่ึงเปนการจํากัดการโอนหรือจายเงินเพื่อรักษาจํานวนหรือ

                                                           
60 Article XLL GATS. 
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ปริมาณเงินตราตางประเทศในตลาดภายในเอาไว ซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐจึงจําเปน
ท่ีจะตองมีการกําหนดขอยกเวนเพื่อเปนการปองกันตลาดการคาบริการเอาไว แตขอจํากัดดังกลาว
จะตองเปนเพียงมาตรการชั่วคราวเทานั้น61  

 สําหรับการใชขอจํากัดเพ่ือการรักษาดุลการชําระเงินในสวนของการคาบริการสาขา
ประกันภัย  อาจกระทําในรูปของการจํากัดการชําระเงิน  หรือการโอนเงินระหวางประเทศ  โดย
จะตองมีการแจงหรือหารือกับประเทศสมาชิกอ่ืน และ IMF    จะมีบทบาทสําคัญในการประกาศใช
มาตรการดังกลาวอยางถูกตอง เพราะความตกลงฯ  กําหนดใหมาตรการท่ีจะนํามาใชตองสอดคลอง
กับมาตรการตาง ๆ ในความตกลงของ IMF โดยจะตองนําขอมูลสถิติและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับ
การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  เงินทุนสํารอง และดุลการชําระเงินมาแสดงเพื่อประเมิน
สถานการณดานดุลการชําระเงิน และสถานการณปจจัยภายนอกดานการเงินของประเทศสมาชิกท่ี
ขอปรึกษาหารือหรือโดย  IMF 
 

3.3  การหลีกเล่ียงภาวะการแขงขันที่มากเกินไป62  
  ในความตกลง  มาตรา  16  วาดวยเรื่องการเขาสูตลาด  กําหนดใหประเทศสมาชิกท่ี
ผูกพันการเขาสูตลาดการคาบริการท่ีจําเปนตองมีการเคล่ือนยายทุน ในกรณีนี้ก็คือการที่ประเทศ
สมาชิกยอมรับขอผูกพันการเปดตลาดที่เกี่ยวกับการใหบริการผานรูปแบบของการใหบริการจาก
ดินแดนประเทศสมาชิกหน่ึงสูดินแดนของประเทศสมาชิกอ่ืน (Cross-border supply) ถาหากการ
เคล่ือนยายทุนเปนสวนจําเปนแลว ประเทศสมาชิกจะตองอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายทุนดังกลาว 
และหากประเทศสมาชิกไดผูกพันการเขาสูตลาดในรูปแบบการใหบริการโดยผูใหบริการของ
ประเทศสมาชิกหนึ่งเขามาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลของประเทศสมาชิกนั้นใน
ดินแดนของประเทศสมาชิกอ่ืน (Commercial presence)  ประเทศสมาชิกนั้นจะตองผูกพันในการ
อนุญาตในการโอนทุนท่ีเกี่ยวของเขามาในดินแดนของตนได63 
 ดังนั้น  การที่ธุรกิจการเงินตางชาติเขามาใหบริการดานการเงินสาขาประกันภัย
ภายในประเทศมากข้ึนอาจมีผลทําใหเกิดภาวะการแขงขันในประเทศท่ีมากเกินไป จนอาจเปนผลเสีย
ตอระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ความตกลงฯจึงอนุญาตใหประเทศสมาชิก
หลีกเล่ียงการเกิดภาวการณดังกลาวได  โดยยอมใสขอจํากัดในเรื่องการกําหนดจํานวนผูใหบริการ

                                                           
61 ชุมพร  ปจจสุานนท.  “การคาบริการภายใตขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ.”  วารสารกฎหมาย

จุฬาลงกรณ.  15  ธันวาคม 2537,   หนา  96. 
62 ประนอมศรี  โสมขันเงิน.  เรื่องเดียวกัน, หนา  13. 
63 Article XVI  footnote  GATS. 
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ทางการเงินตางชาตินั้น  หรือกําหนดมูลคาท้ังหมดของการแลกเปล่ียนบริการหรือสินทรัพยไวใน 
ตารางขอผูกพันเฉพาะได  ตามขอจํากัดในมาตรา 16 วรรค 2 รวมท้ังการใหยังคงใชบางมาตรการท่ี
เอ้ือประโยชนธุรกิจประกันภัยในประเทศมากกวาธุรกิจประกันภัยจากตางประเทศได ซ่ึงเปนการขัด
กับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตามมาตรา 17  โดยจะตองระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะดวย 
 

3.4  การใชมาตรการกํากับควบคุมความม่ันคง 
  ในภาคผนวกวาดวยการบริการดานการเงิน (Annex  on  Financial  Services)  ของ
ความตกลงฯ ซ่ึงเปนเรื่องที่คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสาขาบริการดานการเงิน  ไดยอมใหประเทศ
สมาชิกใชมาตรการกํากับควบคุมเพื่อเหตุผลดานความมั่นคง (Prudential measures of domestic 
regulation) ได  ทั้งนี้เพราะสาขาการเงินเปนสาขาที่เก่ียวของกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความ
ผาสุขของประชาชนในประเทศ แตตองไมใชมาตรการดังกลาวเพื่อเปนขออางในการหลีกเล่ียงไม
ปฏิบัติตามขอผูกพันหรือพันธกรณีที่มีอยูภายใตความตกลงฯ64  
  ภาคผนวกวาดวยการบริการดานการเงิน มาตรา 2 ไดกําหนดเกี่ยวกับการใช
ขอบังคับภายใน (Domestic Regulation) ของประเทศสมาชิกวา ประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการ
ดานการกํากับควบคุมเพ่ือความมั่นคงรวมทั้งเพื่อคุมครองผูลงทุน  ผูฝากเงิน  ผูถือกรมธรรม  หรือ
บุคคลซ่ึงผูใหบริการดานการเงินท่ีมีหนาที่จัดการดานทรัพยสินให หรือเพื่อประกันความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเงิน โดยไมจําเปนตองระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะไมวาจะสอดคลองกับขอ
ผูกพันการเขาสูตลาดหรือการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติหรือไม  อยางไรก็ตาม มาตรการกํากับควบคุมความ
มั่นคงดานการเงินดังกลาวซ่ึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติแหงความตกลงฯ ประเทศสมาชิกจะใช
มาตรการนี้เปนการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามขอผูกพัน  หรือพันธกรณีของตนท่ีมีอยูภายใตความตก
ลงฯไมได และประเทศสมาชิกไมจําตองเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกิจการหรือบัญชีของลูกคา
เฉพาะราย หรือขอมูลท่ีเปนความลับ หรือขอมูลท่ีไดมาจากความเปนเจาของท่ีมีอยูในความ
ครอบครองของหนวยงานภาครัฐ 
 ในกรณีเมื่อมีขอพิพาทเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชมาตรการกํากับควบคุมความม่ันคงและ
เรื่องการเงินอ่ืน ๆ ภาคผนวกไดกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทวาจะตองเปนผูมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะซ่ึงเกี่ยวกับการบริการการเงินเฉพาะเรื่องท่ีเปนกรณีพิพาท 
 
 

                                                           
64 Article III of Annex on financial services of GATS. 
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4.  การแกไขขอผกูพันเฉพาะ 
 

 ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันในตารางขอพันเฉพาะของตน  และไม
สามารถใชมาตรการใด ๆ ท่ีเปนการขัดแยงกับขอผูกพันท่ีไดทําไวแลวได  อยางไรก็ตาม ประเทศ
สมาชิกสามารถแกไขหรือถอนขอผูกพันบางรายการในตารางขอผูกพันเฉพาะของตนได โดยตอง
เจรจาตอรองกับประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการแกไขหรือถอนขอผูกพันดังกลาวซ่ึงอาจจะตองมี
การชดเชยความเสียหาย  (Compensatory adjustment) ใหกับประเทศสมาชิกที่ไดรับความเสียหาย
จากการแกไขขอผูกพันเฉพาะนั้น 
 

4.1  หลักเกณฑในการแกไขตารางขอผูกพันเฉพาะ 
  การเปล่ียนแปลงแกไขตารางขอผูกพันเฉพาะ ไดถูกกําหนดไวในมาตรา 21 โดย
ประเทศสมาชิกท่ีขอเปล่ียนแปลงแกไขตารางขอผูกพัน (modifying member) อาจเปล่ียนแปลงแกไข 
(modify) หรือถอน (withdraw) ตารางขอผูกพันของตนไดในเวลาใด ๆ เม่ือพนระยะเวลา 3 ป 
ภายหลังท่ีขอผูกพันตามตารางขอผูกพันเฉพาะของตนมีผลใชบังคับ และประเทศสมาชิกท่ีขอแกไข
นั้นจะตองแจงตอคณะมนตรีเพื่อการคาบริการดวยไมชากวา 3 เดือน กอนวันท่ีกําหนดไวเพื่อใหมี
การปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงแกไขหรือการถอนขอผูกพันนั้น 
  หากการเปล่ียนแปลงแกไขดังกลาวทําใหประโยชนของประเทศสมาชิกใดตาม
ความตกลงฯ น้ีอาจไดรับผลกระทบ ประเทศที่ตองการเปล่ียนแปลงจะตองเจรจาเพื่อปรับคาชดเชยท่ี
จําเปนใหกับประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตารางขอผูกพันน้ัน  ซ่ึงในการปรับ
คาชดเชยจะตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักการปฎิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ซ่ึงคาสินไหม
ทดแทนนี้อาจจะเปนเงินทดแทน  เงินชวยเหลือ  การถอนสิทธิประโยชนตอบโต  การใหประเทศผู
ขอเปล่ียนแปลงเสนอใหสิทธิประโยชนตอสินคาอ่ืน หรืออาจเปนหลาย ๆ อยางรวมกันก็ได 
  วิธีดําเนินการสําหรับการแกไขใหถูกตองหรือการแกไขตารางขอผูกพัน  ใหคณะ
มนตรีเพื่อการคาบริการเปนผูกําหนด โดยประเทศสมาชิกซ่ึงไดแกไขหรือถอนขอผูกพันในตาราง
จะตองทําการแกไขตารางขอผูกพันของตนตามวิธีการดังกลาว วิธีในการแกไขที่คณะมนตรีเพื่อ
การคาบริการกําหนดนี้ใชกับกรณีที่ประเทศสมาชิกที่ขอแกไข และประเทศสมาชิกท่ีไดรับ
ผลกระทบท่ีไดทําการแกไขตามผลการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 

4.2  สิทธิของประเทศที่มีสวนไดเสีย 
(1) สิทธิตามหลักสัญญาตองเปนสัญญา 

DPU



 

 

79
 

 

  ในการยื่นเสนอผูกพันของประเทศสมาชิกตารางขอผูกพัน เปนการเสนอเปดตลาด
บริการของตนใหกับประเทศสมาชิกอ่ืนเขาไปแขงขันกันใหบริการ โดยกําหนดขอจํากัดหรือ
เงื่อนไขไวในตารางขอผูกพัน ถาพิจารณาถึงลักษณะทางกฎหมายของส่ิงท่ีประเทศสมาชิกกําหนดไว
ในตารางขอผูกพัน ก็คือ การแสดงเจตนาฝายเดียวของประเทศสมาชิกนั่นเอง ซ่ึงเปนวิธีการหน่ึงใน
การเจรจาเพื่อชักจูงใหประเทศคูเจรจาแสดงเจตนารมณของตนออกมาในรูปของขอตกลงเฉพาะและ
ในความตกลงฯ   ยังกําหนดใหตารางขอผูกพันเฉพาะเปนสวนหนึ่งของความตกลงฯ   ดังนั้น ตารางขอ
ผูกพันจึงมีสถานะทางกฎหมายเปนสนธิสัญญา ทําใหประเทศสมาชิกที่ไดยื่นตารางขอผูกพันมี
พันธกรณีในทางระหวางประเทศที่จะกระทําการขัดแยงกับพันธกรณีท่ีตนมีอยูมิได มิฉะนั้นประเทศ
สมาชิกนั้นจะตองมีความรับผิดในทางระหวางประเทศ ประเทศท่ีไดรับผลกระทบก็สามารถ
เรียกรองใหประเทศที่แกไขรับผิดได สําหรับกระบวนการในการเรียกรองนั้นก็ขึ้นอยูกับความตกลง
ท่ีไดกําหนดวิธีการดังกลาว 

 
(2)  สิทธิตามความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 

 หากในการเปล่ียนแปลงแกไขตารางขอผูกพันเฉพาะของประเทศสมาชิกใดทําให
ประเทศสมาชกิอ่ืนไดรับความเสียหาย  ความตกลงฯ ไดกําหนดสิทธิของประเทศที่ไดรับผลกระทบ
จากการท่ีประเทศที่ขอแกไขไดเปล่ียนแปลงแกไขขอผูกพันในตารางขอผูกพัน ดังตอไปน้ี 

 ก.  สิทธิในการรองขอคาชดเชย 
 ความตกลงฯ กําหนดใหประเทศท่ีไดรับผลกระทบจะไดรับคาชดเชยไวใน

มาตรา 21 ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบ (affected Member) จากการเปล่ียนแปลง
แกไขหรือถอนตารางขอผูกพันตามท่ีประเทศสมาชิกที่ไดเสนอขอแกไข ใหประเทศสมาชิกท่ีไดรับ
ผลกระทบรองขอใหประเทศท่ีขอแกไขตารางขอผูกพันเขาทําการเจรจา เพ่ือตกลงเกี่ยวกับคาชดเชย 
(Compensatory adjustment) ท่ีจําเปนใด ๆ ในการเจรจาและในการตกลงน้ัน และใหประเทศสมาชิก
ท่ีเกี่ยวของพยายามรักษาระดับท่ัวไปของขอผูกพันท่ีเปนประโยชนรวมกันที่เปนคุณตอการคาไมยิ่ง
หยอนไปกวาท่ีไดใหไวในตารางขอผูกพันเฉพาะกอนการเจรจา 

 ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดระหวางประเทศที่ขอแกไขและประเทศท่ี
ไดรับผลกระทบกอนส้ินสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไวเพื่อการเจรจา ประเทศสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบ
เชนวานั้นอาจเสนอเรื่องตออนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ดังนั้น กอนท่ีประเทศสมาชิกที่ไดรับ
ผลกระทบจะใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอพิพาท ประเทศที่ไดรับผลกระทบจะตองใชวิธีการ
เจรจากับประเทศที่แกไขขอผูกพันเฉพาะกอน ถาเจรจากันไมไดจึงจะใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา
ขอพิพาทใหได 
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 การเรียกรองคาชดเชยของประเทศท่ีไดรับผลกระทบ ในการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ประเทศใดที่ไดรับผลกระทบและตองการจะบังคับใหเปนไปตามสิทธิท่ีตนอาจมี
ในการไดรับคาชดเชยก็จะตองเขารวมในการอนุญาโตตุลาการน้ัน โดยประเทศสมาชิกที่ขอ
เปล่ียนแปลงแกไขไมอาจจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือถอนตารางขอผูกพันของตนได จนกวาจะไดมี
การชดเชยตามผลของการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ  มิฉะนั้นแลวประเทศสมาชิกท่ีไดรับ
ผลกระทบก็สามารถใชมาตรการตอบโตได  แตถาไมมีประเทศสมาชิกใดท่ีไดรับผลกระทบรอง
ขอใหมีอนุญาโตตุลาการ ประเทศสมาชิกท่ีแกไขมีอิสระท่ีจะดําเนินการตามการแกไขหรือการถอน
ท่ีไดเสนอไว DPU



 
บทที่ 4 

การปฏิบัติตามพันธกรณขีองไทยทางกฎหมาย 
เพ่ือเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัย 

 
1. พันธกรณีในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยตามหลักการเขาสูตลาด 
 
 

1.1 การเขาสูตลาดการคาบริการ สาขาประกันภัย โดยมีเง่ือนไขและขอจํากัด ในการที่  

ตางชาติจะเขามาประกอบธุรกิจประกันภัย ตามท่ีกําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ สาขา

ประกันภัย  ทําใหไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองเปดตลาดการคาบริการ สาขาประกันภัย โดยตองใหการ

ปฎิบัติท่ีเปนคุณประโยชนแกบริการและผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนไมนอยไปกวาท่ีได

กําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ 

 การคาบริการสาขาประกันภัยท่ีไทยผูกพันในการเปดตลาด  ประกอบดวยบริการ

ประกันชีวิต บริการประกันวินาศภัย และบริการท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย คือ บริการนายหนา

และตัวแทนประกันภัย   ท่ีปรึกษาดานประกันภัย  ไมรวมเร่ืองบํานาญ  ผูประเมินภัย  และ                  

นักคณิตศาสตรประกันภัย 

 เม่ือไทยผูกพันท่ีจะเปดตลาดการคาบริการ สาขาประกันภัย จึงมีพันธกรณีท่ีจะตอง

อนุญาตใหตางชาติเขาสูตลาดการคาบริการ สาขาประกันภัยในประเทศไทยได สําหรับหลักเกณฑ

ในการเขาสูตลาดการคาบริการ สาขาประกันภัยในประเทศไทยน้ัน ตองพิจารณากฎหมายท่ีมีผล

กําหนดการคาบริการ สาขาประกันภัย โดยอาจแบงออกเปน 

 1. กฎหมายท่ีมีผลในการกําหนดสิทธิของคนตางดาวในการคาบริการ สาขา

ประกันภัย ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีอนุญาตใหตางชาติเขามาประกอบการในบริการสาขาประกันภัย โดย

กฎหมายไทยไดแยกการทํางานของคนตางดาวออกจากการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในการ

ทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย ตกอยูภายใตพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 

2521 ในขณะ  ท่ีการเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยของตางชาติในประเทศไทยน้ันตกอยูภายใต

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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 ในการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2521 หมายถึง การทํางานของบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  การทํางานนี้อาจจะโดย
ใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงคคาจางหรือประโยชนอ่ืนใดหรือไมก็ตาม65 

และการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทยน้ันหมายถึง การเขามาประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ซ่ึงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวไดกําหนดความหมายของคนตางดาวไวในมาตรา 4 โดยบัญญัติวา “คนตางดาว 
หมายความวา 

1. บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
2. นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
3. นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย  และมีลักษณะดังตอไปนี ้

 
(ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล (1) หรือ 

(2) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนท้ังหมด
ในนิติบุคคลนั้น 

(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน  ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือ
ผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) 

 
4. นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติ

บุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3)  หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมี
มูลคาต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้น” 

 โดยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ีมีลักษณะตามมาตรา 4 ไดมีการจําแนก
ประเภทธุรกิจท่ีคนตางดาวสามารถประกอบไดและไมไดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติฉบับนี้ 3  
บัญชี66  โดยไดมีการแสดงเหตุผลในการกําหนดประเภทบัญชีธุรกิจไว การประกอบธุรกิจตามบัญชี 
1 เปนธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผลพิเศษ  ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสงวนไว
สําหรับคนไทยโดยเฉพาะ  การประกอบธุรกิจในบัญชี 2 เปนธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ความม่ันคงของประเทศและมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  หัตถกรรมพื้นบานหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยหลักแลวหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจเหลานี้  เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และในบัญชี 3  เปนธุรกิจท่ีคน
                                                        

65 มาตรา 5 พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521. 
66 มาตรา 8 และบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว   แมจะเปนธุรกิจท่ีสงวน
ไวสําหรับคนไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

2. กฎหมายท่ีมีผลกําหนดการประกอบการคาบริการสาขาประกันภัย ซ่ึงไดแก 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะโดยมีขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยของตางชาติในประเทศไทยดวย 

สําหรับพันธกรณีทางกฎหมายของไทยท่ีตองเปดตลาดใหคนตางชาติเขาสูตลาดในการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย อาจแบงออกไดตามสาขายอยท่ีไทยไดผูกพันในการเปดตลาดไวในตาราง
ขอผูกพันเฉพาะ คือ 

(1)    การเขาสูตลาดของตางชาติในการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 
 การเขาสูตลาดของตางชาติในการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ตอง

พิจารณาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ีเปนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา         
ซ่ึงหากพิจารณาบัญชีทายพระราชบัญญัติฉบับนี้แลว พบวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีหาม      คน
ตางดาวทํา  ดังน้ัน   คนตางดาวจึงไมสามารถเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได 

 ในการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยซ่ึงหมายถึงธุรกิจประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย  ไดมีกฎหมายท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจประกันภัย 
คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยตรง67  โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ไดกําหนดเกี่ยวกับการเขาสูตลาดธุรกิจ
ประกันภัยของคนตางดาวโดยการที่ผูประกอบการตางชาติสามารถเขามาถือหุนในบริษัทประกันภัย 
และในกรณีท่ีบริษัทตางชาติจะเขามาใหบริการในธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถเขามาประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไดในรูปของการจัดต้ังเปนบริษัทสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ 

 ดังนั้น  การเขาสูตลาดการประกอบการธุรกิจประกันภัยของคนตางดาวใน
ประเทศไทยนั้นผูประกอบการตางชาติท่ีตองการจะเขาสูตลาดธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยอาจ
ทําไดโดยมีเงื่อนไขและขอจํากัด  แมวาในการประกอบธุรกิจประกันภัยของคนตางดาวจะมี
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  ซ่ึงไดกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย  และไดมีการกําหนดธุรกิจท่ีหามมิใหคนตางดาว

                                                        
67 ไมรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดบังคับ

ใหผูซึ่งใชรถหรือมีรถไวใชตองทําประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยทําประกันภัยกับบริษัทประภัย  
ดังน้ัน กฎหมายฉบับน้ี จึงไมใชกฎหมายที่เก่ียวกับการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยตรง 
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ทําไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ท้ังสามบัญชี   แตอยางไรก็ตาม  พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทยและเปนกฎหมายท่ีออกมาภายหลังพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีใช
กับการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยตรงท่ีไดกําหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจประกันภัยของ
คนตางดาวในประเทศไทยแลว และเปนกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ  
ดังนั้น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ีเปนกฎหมายท่ีออกมาภายหลังท่ีมี
ลักษณะเปนกฎหมายท่ัวไปจึงไมเปนการยกเลิกกฎหมายประกันภัยท้ังสองฉบับท่ีออกมากอนและ
เปนกฎหมายเฉพาะได  ดังนั้น การประกอบธุรกิจประกันภัยของคนตางดาวจึงตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใช
เปนการเฉพาะสําหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ก. การเขาสูตลาดของคนตางชาติโดยการถือหุนในบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 การประกอบธุรกิจประกันภัยจะกระทําไดเม่ือไดจัดต้ังข้ึนในรูปของบริษัทจํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด  โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี68   

 การที่ผูประกอบการตางชาติจะเขาตลาดธุรกิจประกันภัยในไทยนั้นทําไดแตมี
เง่ือนไขและขอจํากัด   โดยในการประกอบธุรกิจประกันภัยของผูประกอบการตางชาติจะยังไม
สามารถเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยไดโดยตรง  ผูประกอบการตางชาติอาจทําไดโดยการเขามา
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดโดยการถือหุนในบริษัทประกันภัยเทานั้น  และการเขามาถือหุนใน
บริษัทประกันภัยไมสามารถเขามาถือหุนไดโดยเสรี  ซ่ึงพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 10  และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 9  ไดมีขอจํากัดในการถือหุนโดยวางหลักวา  บริษัท
ประกันภัยตองมีจํานวนหุนท่ีเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลว    ท้ังหมด  เทากับวาคนตางชาติจะสามารถเขามาซ้ือหุนในบริษัทประกันภัยไดไม
เกินหนึ่งในส่ีของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด ซ่ึงคิดเปนสัดสวนในการถือหุนของคน
ตางชาติในการประกอบธุรกิจประกันภัยตองไมเกินรอยละ 25 และสําหรับจํานวนกรรมการตองเปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงเทากับจํานวนกรรมการที่
เปนคนตางชาติตองไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

                                                        
68 มาตรา 7 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2535. 
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การเขามาถือหุนของคนตางดาวในบริษัทประกันภัยไทย อาจทําไดโดยการเขามาถือ
หุนในบริษัทประกันภัยท่ีมีอยูแลวหรือการเขามารวมทุนกับคนไทยเพ่ือกอต้ังบริษัทประกันภัย      
ข้ึนใหม   ซ่ึงในการจัดต้ังบริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  ตองไดรับอนุญาตจาก   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนดุลยพินิจของรัฐมนตรีในการพิจารณาความเหมาะสมกับ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ โดยจะใชประกาศกระทรวงพาณิชยกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตซ่ึงจะมีประกาศเปนคร้ังคราวไปตามความเหมาะสมและความจําเปนสําหรับท่ีผาน
มาต้ังแตประกาศใชพระราชบัญญัติประกันภัยฉบับกอน  คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510  
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510  จนถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันภัย
ฉบับใหม คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535  กระทรวงพาณิชยไมมีนโยบายในการเปดบริษัทประกันภัยเพ่ิมมากข้ึนและแทบมิไดมีการออก
ใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนเลย    ท้ังนี้  โดยเห็นวาจํานวนบริษัทท่ีมีอยูเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแลว69    แต
ในป พ.ศ. 2538 รัฐบาลมีนโยบายใหมีการเปดบริษัทประกันภัยเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนข้ันตอนแรกในการ
เตรียมการเพ่ือเปดตลาดเสรีธุรกิจประกันภัยตามนโยบายการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไป  โดยเริ่ม
จากการอนุญาตใหเปดบริษัทประกันภัยในประเทศเพ่ิมข้ึน  โดยในระยะแรกเปนการอนุญาตใหเปด
บริษัทประกันภัยท่ีเปนของคนไทยเพ่ิมข้ึน  เพื่อเปนมาตรการในการกระตุนตลาดใหมีการปรับตัว  
สําหรับการพิจารณาในการเปดบริษัทประกันภัยเพิ่มมากข้ึน  ทําโดยมีการกําหนดเง่ือนไขในการ   
จัดต้ังบริษัทท่ีเขมงวด  โดยบริษัทตองมีความพรอม มีผูบริหารและบุคลากรท่ีมีความรูในวิชาชีพ     
ท่ีเกี่ยวของ  โดยกําหนดทุนจดทะเบียนและชําระแลวใหมีจํานวนท่ีสูง  ดังนั้นการท่ีชาวตางชาติจะ
เขามารวมทุนกับบริษัทประกันภัยท่ีจัดต้ังข้ึนใหม   จึงอาจตองข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐวาตองการจะ
ใหมีการเปดบริษัทประกันภัยเพ่ิมข้ึนหรือไม 

นโยบายในการอนุญาตใหมีบริษัทประกันภัยในประเทศเพิ่มข้ึน โดยกําหนดให
ดําเนินการเปนระยะๆ  เพื่อเปดเสรีธุรกิจประกันภัยใหมากขึ้นกวาเดิม  และใหกระทรวงพาณิชย
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนคราวๆ  ตามความเหมาะสม  สําหรับในการอนุญาตใหมีบริษัท
ประกันภัยในประเทศเพิ่มข้ึนไดมีการออกประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ือง  การกําหนดเงื่อนไขการ
จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัย 
สําหรับป 2538  ซ่ึงมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ  ตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชนท่ี
มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มไมต่ํากวา 500  ลานบาทสําหรับธุรกิจประกันชีวิต  และ 300 ลานบาท
สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยมีหุนและผูถือหุนตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
                                                        

69 พจนีย ธนวรานิช.  “การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย”  เอกสาร
วิจัยสวนบุคคล  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2542, หนา 64-65. 
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ธุรกิจประกันภัยตองมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด  และสัดสวนของกรรมการผูมีสัญชาติไทยตองไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด  การออกประกาศกระทรวงดังกลาวทําใหมีบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยใหมเพิ่มข้ึน   25  บริษัท  เปนบริษทัประกันชีวิต 12 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 13 
บริษัท 

อยางไรก็ตาม  หลังจากป 2538  ไมปรากฎวาไดมีการอนุญาตใหเปดบริษัทประกันภัย
ในประเทศเพิ่มข้ึนอีกเลย  ดังนั้น การที่คนตางดาวจะเขามาถือหุนในบริษัทประกันภัยไทยใน
ปจจุบันจึงทําไดโดยการเขามาซ้ือหุนในบริษัทประกันภัย  ซ่ึงก็ตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
กลาวคือ กรณีเขามาซ้ือหุนในบริษัทประกันภัยท่ีเปนบริษัทจํากัดเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  และการเขามาซ้ือหุนในบริษัทประกันภัยท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  โดยจํานวนบริษัทประกันภัยในประเทศ
ไทยท่ีเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยในปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 97  บริษัท  เปนบริษัท
ประกันชีวิต 24 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัย 66  บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 5 บริษัท  บริษัท
ประกันภัยตอ (ประกันชีวิต) 1 บริษัท  และบริษัทประกันภัยตอ (ประกันวินาศภัย) 1 บริษัท70 

 
ข. การเขาสูตลาดของบริษัทประกันภัยตางประเทศในการประกอบธุรกิจประกันภัยใน

ประเทศไทยโดยตรง 
 การเขาสูตลาดของบริษัทประกันภัยตางชาติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใน

ไทยเปนกรณีท่ีบริษัทประกันภัยตางชาติจะเขามาใหบริการในธุรกิจประกันภัยโดยตรงโดยไม
ตองการรวมทุนกับบริษัทสัญชาติไทย   เปนการท่ีตางชาติเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยโดยอาศัย
บริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเทานั้น  มาตรา  8  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ. 2535  และมาตรา 7 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหบริษัทประกันภัย
ตางประเทศท่ีตองการจะเขามาประกอบการโดยตรงสามารถเขามาประกอบธุรกิจประกันภัยไดใน
รูปของการจัดต้ังเปนบริษัทสาขาประกันภัยตางประเทศ โดยบริษัทประกันภัยตางประเทศท่ีจะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยมาแลวไมนอย
กวา สามป ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4  (พ.ศ. 2538)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                                                        
70 http://www.doi.go.th/stat_data/num_insurance_comp.htm 

DPU



 87

ปจจุบันมีบริษัทประกันภัยตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยต้ังเปนสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศจํานวน 6  บริษัท  เปนบริษัทประกันชีวิต 1  บริษัท 
บริษัทประกันวินาศภัย 5 บริษัท71   

(2)  การเขาสูตลาดของตางชาติในบริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลววา  กฎหมายไทยไดแยกการทํางานออกจากการประกอบ

ธุรกิจ  ดังนั้นในการเขาสูตลาดของตางชาติในบริการนายหนาและตัวแทนประกันภัย อาจทําไดโดย
การทํางานในอาชีพนายหนาและตัวแทนประกันภัย หรือการประกอบธุรกิจนายหนาและตัวแทน
ประกันภัย 
 การทํางานในอาชีพการเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยของคนตางดาวใน
ประเทศไทย  กฎหมายท่ีใชบังคับตอการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย  คือ พระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับตอการทํางานของบุคคลธรรมดา
ซ่ึงไมมีสัญชาติไทย โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา 
พ.ศ. 2522  แนบทายพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดอาชีพสงวน
ไวสําหรับคนไทยท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวทํามี 39 ประเภท  จากการพิจารณาพบวา ในขอ 28 ไดมี
การกําหนดหามคนตางดาวทํางานนายหนาหรือตัวแทน ยกเวนงานนายหนาหรืองานตัวแทนใน
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  ซ่ึงจะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวไดแบงแยกงานนายหนาหรือตัวแทน
เปนสองประเภท คือ งานนายหนาหรือตัวแทนภายในประเทศกับงานนายหนาหรือตัวแทนในธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ  ซ่ึงงานท่ีเปนอาชีพสงวนไวสําหรับคนไทยท่ีไมอนุญาตใหตางชาติทําไดคือ  
งานนายหนาและตัวแทนภายในประเทศไทย  และงานนายหนาและตัวแทนประกันภัยก็ไมเขาขายท่ี
เปนขอยกเวนท่ีใหคนตางดาวทําได  ดังนั้น งานนายหนาและตัวแทนประกันภัยจึงอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายฉบับนี้ท่ีไมอนุญาตใหนายหนาและตัวแทนตางประเทศประเภทบุคคลธรรมดา
ประกอบอาชีพในประเทศไทยได  ดังนั้น  คนตางดาวจึงไมสามารถเขาสูตลาดการทํางานเปน
นายหนาและตัวแทนประกันภัยในประเทศไทยได 

 แมวา ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535  จะไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยตองไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการประกันภัย  โดยมีคุณสมบัติดังนี้72  

                                                        
71 http://www.doi.go.th/stat_data/num_insurance_comp.htm 
72 คุณสมบัติของตัวแทนประกันภัย ถูกกําหนดในมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต และ

มาตรา 64  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย,  คุณสมบัติของนายหนาที่เปนบุคคลธรรมดา  ถูกกําหนดใน
มาตรา 72  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
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1. บรรลุนิติภาวะ 
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
3. ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
4. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาใหถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดฐานเก่ียวกับ

ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต  เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
6. ไมเปนนายหนาประกันวินาศภัยสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย  และตองไมเปน

นายหนาประกันชีวิตสําหรับตัวแทนประกันชีวิต 
7. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันในระยะเวลาสามป

กอนวันขอรับใบอนุญาต 
8. ไดรับการศึกษาวิชาประกันภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกําหนด

หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันภัยไดตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

แสดงวา  การกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยกฎหมาย
ประกันภัยท้ังสองฉบับไมไดกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติของผูเปนนายหนาและตัวแทน
ประกันภัยไว  กําหนดเพียงผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันภัยจะตองมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย และไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันท่ีนายทะเบียน
ประกาศกําหนด  หรือสอบความรูเกี่ยวกับทางประกันภัยไดตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด  ซ่ึงเปนเง่ือนไขทางคุณสมบัติท่ีสําคัญของการจะประกอบอาชีพนายหนาและ
ตัวแทนประกันภัย 

อยางไรก็ตาม การกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยใน
กฎหมายประกัยภัยดังกลาวเปนการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีสามารถจะขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาและตัวแทนประกันภัยในการกระทําเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัย  แตสําหรับคนตาง
ดาวก็ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว  คือ พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2521  หากตอไปมีการแกไขกฎหมายการทํางานของคนตางดาวโดยเปดใหคนตาง
ดาวสามารถเขามาทํางานในอาชีพการเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยในประเทศไทย  คนตาง
ดาวท่ีตองการจะเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยดังกลาวก็ตองขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

สําหรับการเขาสูตลาดของตางชาติในบริการนายหนาและตัวแทนประกันภัยโดยการเขา
มาประกอบธุรกิจนายหนาและตัวแทนประกันภัยในประเทศไทยตองพิจราณาพระราชบัญญัติการ
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ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว  จากการพิจารณาพบวา  ไดมีการกําหนดใหการทํากิจการนายหนาหรือตัวแทนใหเปน
ธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาวโดยกําหนดไว
ในบัญชีสามทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยไดกําหนดไวในขอ 11  และ
ไดหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจดังกลาว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาวใน
ขอ 11 ของบัญชีสามทายพระราชบัญญัติไดบัญญัติไววา “การทํากิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน 

(ก) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพยหรือบริการที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย
ลวงหนาซ่ึงสินคาเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย 

(ข) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการท่ีจําเปนตอการผลิต
หรือการใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 

(ค) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขาย  จัดซ้ือหรือจัดจําหนายหรือจัดหาตลาดท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเพ่ือการจําหนายซ่ึงสินคาท่ีผลิตในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศอันมี
ลักษณะเปนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ  โดยมีทุนข้ันตํ่าของคนตางดาวต้ังแตหนึ่งรอยลาน
บาทข้ึนไป 

(ง)  การเปนตัวแทนหรือนายหนาประเภทอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 หากพิจารณาธุรกิจนายหนาหรือตัวแทนในบัญชีสามดังกลาวจะพบวา   การประกอบ

ธุรกิจนายหนาหรือตัวแทนประกันภัยไมไดถูกยกเวนไว  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  การประกอบ
ธุรกิจนายหนาหรือตัวแทนประกันภัยเปนธุรกิจท่ีไดหามมิใหคนตางดาวทําเวนแตจะไดรับอนุญาต
จากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ73 

อยางไรก็ตาม คนตางดาวอาจสามารถเขาสูตลาดการประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัย
ท่ีเปนนิติบุคคลในประเทศไทยได  โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีนิติบุคคลที่อาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันได74   เม่ือ 

1. นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
2. กิจการนายหนาประกันภัยอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 

                                                        
73  มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย พ.ศ. 2542. 
74 มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 67, 68 แหง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535. 
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3. นิติบุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันภัยเปน
ผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

4. นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันภัยในระยะเวลา
สามปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

และประกาศนายทะเบียนเร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตใหนิติ
บุคคลท่ีเปนนายหนา ไมวาจะเปนนายหนาประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันชีวิต  ไดกําหนด
จํานวนหุนของบริษัทท่ีเปนนายหนาจะตองมีบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ี และมี
กรรมการที่เปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมด  เทากับ
กฎหมายอนุญาตใหคนตางชาติจะตองไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมดเชนกัน  ซ่ึง
สัดสวนดังกลาวนี้ไมขัดตอพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 2542  ซ่ึงใน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไดใหความหมายของคนตางดาวท่ีเปนนิติบุคคลท่ี
จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกําหนดใหนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีลักษณะ
ตอไปนี้เปนคนตางดาว75 คือ นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
ในประเทศไทย โดยคนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงมีคนตางดาวลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุน
ท้ังหมดของนิติบุคคล  ดังนั้น  นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตางดาวถือหุนอยูตั้งแตรอยละ 50 ของทุนท้ังหมด
ในนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลท่ีมีคนตางดาวมีหุนเปนทุนต้ังแตรอยละ  50  ของหุนท่ีเปนทุนท้ังหมด
จึงมีสถานะเปนคนตางดาวไมสามารถประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยได 

ดังนั้น  การท่ีประกาศนายทะเบียนเร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการออกใบอนุญาตให
นิติบุคคลท่ีเปนนายหนา  ไดอนุญาตใหจํานวนหุนของบริษัทท่ีเปนนายหนามีคนตางชาติเขามาถือ
หุนในบริษัทท่ีเปนนายหนาประกันภัยไดไมเกินหนึ่งในส่ี  และจํานวนกรรมการท่ีเปนคนตางชาติ
จะตองไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมดเชนกัน  จึงไมมีลักษณะเปนนิติบุคคลตางดาว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  จึงไมถูกหามในการประกอบธุรกิจนายหนา      
ประกันภัย  ดังนั้น  คนตางดาวจึงสามารถเขามารวมทุนในธุรกิจนายหนาประกันภัยได  โดยการเขา
สูตลาดของคนตางดาวในการประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยประเภทนิติบุคคลคนตางดาว
สามารถถือหุนในนิติบุคคลนั้นไดไมเกิน  25% 

 
 
 

                                                        
            75 มาตรา 4 (3) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
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(3) การเขาสูตลาดการประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย 
 บริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย  นอกจากบริการนายหนาและตัวแทน

ประกันภัยแลว  ไทยยังผูกพันในการเปดตลาดการคาบริการท่ีปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ือง
บํานาญ  บริการประเมินภัย  และบริการคณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึงเปนบริการท่ียังไมมีกฎหมาย
ควบคุมเกี่ยวกับหลักเกณฑท่ีเปนคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพในบริการเหลานี้
โดยเฉพาะ  ซ่ึงในการเขาสูตลาดของคนตางชาติในการบริการที่เกี่ยวของกับการประกันภัยอาจจะ
โดยการเขามาทํางานในอาชีพหรือโดยการเขามาประกอบธุรกิจในบริการเหลานี้ก็ได  ดังนั้น  การ
พิจารณาการเขาสูตลาดของคนตางชาติในบริการที่เกี่ยวของกับการประกันภัยจึงตองพิจารณาจาก
กฎหมายท่ีใชเปนการท่ัวไปสําหรับการเขามาทํางานและการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใน
ประเทศไทย  เนื่องจากกฎหมายไทยแยกการทํางานของคนตางดาวออกจากเรื่องการประกอบธุรกิจ  
ดังนั้น  การทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยจึงตองตกอยูภายใตพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว  พ.ศ. 2521  และการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทยตองอยูภายใต
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 2542 

 การเขาสูตลาดในการทํางานในอาชีพการบริการที่ปรึกษาดานการประกันภัยไม
รวมเร่ืองบํานาญ  บริการประกันภัย  และบริการคณิตศาสตรประกันภัยของตางชาติ  ตองพิจารณา
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับการทํางานของตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  จะทํางานไดก็ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตในการทํางานจากอธิบดีหรือเจา
พนักงานท่ีอธิบดีมอบหมาย76 แตคนตางดาวไมสามารถทํางานในอาชีพและวิชาชีพและวิชาชีพท่ี
หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 252277  ซ่ึงหากพิจารณาพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ี
หามคนตางดาวทําแลวพบวางานท่ีปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ืองบํานาญ  ผูประเมินภัย  และนัก
คณิตศาสตรประกันภัย  ไมไดถูกกําหนดหามใหคนตางดาวทํา  ดังนั้นคนตางดาวจึงสามารถเขามา
ทํางานท่ีปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ืองบํานาญ  ผูประเมินภัยและนักคณิตศาสตรประกันภัยใน
ประเทศไทยได 

 การทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย  ในมาตรา 7 กําหนดวางานใดท่ีมิไดหาม
ไว ในพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา คนตางดาวสามารถ
กระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงานหรือเจาพนักงานท่ีอธิบดีมอบหมาย  
หมายความวา  งานใดท่ีไมไดถูกหามไว  คนตางดาวจะทํางานไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาต  โดย

                                                        
76 มาตรา  7  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521. 
77 ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม 96  ตอนที่  80   14  พฤษภาคม  2522. 
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ใบอนุญาตทํางานจะออกใหแกคนตางดาวไดก็ตอเม่ือคนตางดาวนั้นไดเดินทางเขามาในประเทศไทย  
ดังนั้น  คนตางดาวสามารถเขาสูตลาดในการทํางานในอาชีพท่ีปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ือง
บํานาญ    ผูประเมินภัย และนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 ในกรณีของการเขาสูตลาดการประกอบอาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึง
หมายถึงผูกําหนดอัตราดอกเบ้ียประกันภัย  การจัดการทางดานการเงินควบคุมสถานการณของ
บริษัทไมใหตกอยูในภาวะวิกฤต  ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ือง  คุณสมบัติและความรูของ
ผูรับรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย  ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ.  
2525  ในขอ  3  ไดกําหนดใหผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย
ท่ีมิไดมีสัญชาติไทยจะรับรองรายงานดังกลาวนี้ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนาย
ทะเบียนประกันชีวิตใหเปนผูรับรองรายงานคํานวณความรับผิดชอบได  ท้ังนี้  การอนุญาตดังกลาว
ใหมีกําหนดระยะเวลาครั้งละไมเกิน  2  ป  ดังนั้น  การท่ีคนตางดาวจะเขามาทํางานเปนนัก
คณิตศาสตรประกันภัยในประเทศไทยนอกจากจะตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงานแลว  หาก
ตองการจะรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยตองไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากนายทะเบียนประกันชีวิตจึงจะเปนผูรับรองรายงานคํานวณความรับผิดชอบได 

 การเขาสูตลาดในการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในบริการท่ีปรึกษาดาน
ประกันภัยไมรวมเร่ืองบํานาญ  บริการประกันภัย  และบริการคณิตศาสตรประกันภัย  ตองพิจารณา
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวของคนตางดาว พ.ศ. 2542  ในการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวไดมีการจําแนกประเภทธุรกิจท่ีคนตางดาวสามารถประกอบไดและไมไดไวในบัญชี
ทายพระราชบัญญัติฉบับนี้ 3  บัญชี78  และหากพิจารณาบัญชีทายพระราชบัญญัติท้ังสามบัญชีแลว
ไมพบวามีธุรกิจในบริการที่ปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ืองบํานาญ บริการประเมินภัย และ
บริการคณิตศาสตรประกันภัย  ดังนั้น  จึงกลาวไดวาคนตางดาวสามารถเขามาประกอบธุรกิจท้ังสาม
นี้ไดโดยไมตองเปนไปตามหลักเกณฑตางๆ ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว  การประกอบธุรกิจท้ังสามธุรกิจของคนตางดาว  มาตรา  17  กําหนดใหคนตางดาวตอง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจ  โดยย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีกรมทะเบียน
การคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                        
78 มาตรา  8  และบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 2542. 
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1.2 เง่ือนไขและผลกระทบทางกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการเขาสูตลาดการคาบริการ
สาขาประกันภัยของไทย 

(1)  เง่ือนไขทางกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดการคาบริการสาขาประกันภัย
ของไทย 

 เ ง่ือนไขทางกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดการคาบริการสาขา
ประกันภัยของไทย ซ่ึงกฎหมายท่ีมีขอจํากัดในการประกอบธุรกิจประกันภัยของคนตางดาวตามท่ีได
กลาวมาแลว  คือ  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 
2535  พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. 2521  และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว  พ.ศ. 2542  โดยมีขอจํากัดในการเขาสูตลาด  ดังนี้ 

- การจํากัดการใหบริการของตางชาติ  การที่ตางชาติจะเขามาประกอบธุรกิจ   
ประกันภัยในประเทศไทย กฎหมายมีขอจํากัดใหตางชาติเขามารวมทุนในบริษัทประกันภัยท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทยโดยถือหุนไดไมเกิน 25%79 และในกรณีท่ีบริษัทตางชาติท่ีจะเขามาประกอบ
ธุรกิจประกันภัยทําไดโดยการจัดต้ังเปนสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเทานั้น80  ซ่ึงเปน
ขอจํากัดท่ีตางชาติไมสามารถที่จะเขามาจัดต้ังบริษัทประกันภัยในประเทศไทยได 

- การจํากัดสัดสวนการถือหุ นของตางชาติ  สัดสวนในการถือหุ นในบริษัท   
ประกันภัยไทย  กฎหมายกําหนดใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ  25 ของทุนจดทะเบียน 

- การจํากัดสัดสวนของกรรมการตางชาติในบริษัท  บริษัทประกันภัยตองมี
จํานวนกรรมการที่เปนคนสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมด81 

- การจํากัดการเขามาทํางานของคนตางชาติ  ท่ีไมอนุญาตใหนายหนาและตัวแทน
ตางชาติประเภทบุคคลธรรมดาประกอบอาชีพในไทย  โดยกําหนดอาชีพนายหนาและตัวแทนสงวน
ไวสําหรับคนไทยเทานั้น82 

                                                        
79 มาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และมาตรา  9 แหงพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย  พ.ศ. 2535. 
80 มาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และมาตรา  7 แหงพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย  พ.ศ. 2535. 
81 มาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และมาตรา  9 แหงพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย  พ.ศ. 2535. 
82 มาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และ ขอ 28 แหงพระราช

กฤษฎีกาการกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา  พ.ศ. 2522. 
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- การจํากัดการนําการเส่ียงภัยในประเทศไปประกันภัยยังตางประเทศ  ซ่ึงไดมีขอ
หามมิใหผูใดชักชวน  แนะนํา  หรือกระทําดวยประการใดๆ  เพื่อใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผู
ประกอบธุรกิจประกันภัยในตางประเทศหรือกับบุคคลใดๆ  นอกจากผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายประกันภัยของไทย83  ซ่ึงเปนขอจํากัดท่ีขัดตอขอผูกพันเฉพาะสาขา
ประกันภัยของไทย ในการเปดตลาดบริการประกันชีวิตวาการเขาสูตลาดจะไมมีขอหามหรือเง่ือนไข
ใดๆ  โดยจะมีการขายกรมธรรมขามพรมแดนหรือคนไทยจะไปซ้ือกรมธรรมนอกประเทศได  สวน
กรณีบริการประกันวินาศภัยการขายกรมธรรมขามพรมแดนนั้นทําไดเฉพาะเก่ียวกับการขนสงทาง
เรือหรือทางอากาศระหวางประเทศ  และการประกันภัยตอเทานั้น 

แมจะมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหคนตางดาวสามารถเขาสูตลาดท่ีเกี่ยวกับบริการสาขา
ประกันภัย  แตเปนการเขาสูตลาดโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัด  ซ่ึงขอจํากัดเหลานี้อาจทําใหเกิดผล
กระทบในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยของไทยตอไปในอนาคตได 

(2)  ผลกระทบทางกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการเขาสูตลาดการคาบริการสาขา
ประกันภัยของไทย 

เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดการคาบริการของคนตางดาวใน
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแกพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535  พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีลักษณะเปนการควบคุมและจํากัดการเขาสูตลาดในการประกอบ
ธุรกิจและการทํางานของคนตางดาวในการคาบริการสาขาประกันภัย  แมวาในการจัดทําขอผูกพัน
การเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัย  ประเทศไทยจะไดระบุขอเสนอผูกพันเพื่อเปดเสรีการคา
บริการในความตกลงฯ ไดกําหนดใหมีการเจรจาระหวางประเทศสมาชิกตามหลักการเปดเสรีแบบ
กาวหนาตามลําดับ  ซ่ึงหมายถึง  ในการเจรจาการคาบริการรอบใหมประเทศสมาชิกทุกประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยดวยจะตองเสนอผูกพันการเปดเสรีสาขาบริการดานตางๆ  ซ่ึงรวมถึงบริการทาง
การเงินสาขาประกันภัยใหมากกวาท่ีไดเสนอผูกพันเปดเสรีการคาบริการไวในรอบกอน  ดังนั้น  ขอ
ผูกพันท่ีไทยไดระบุไวภายใตขอจํากัดทางกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะนั้นแมวาจะยังคงเปนส่ิงท่ีมิได
ขัดแยงตอพันธกรณีของความตกลงฯ ในปจจุบัน แตก็อาจถูกรองขอใหมีการปรับปรุงกฎหมาย  ซ่ึง
หมายถึงประเทศไทยอาจจะตองมีการแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยท่ีเปน
อุปสรรคตอการเปดเสรีในการใหตางชาติเขามาประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับประกันภัย  ซ่ึงการ
ผูกพันเปดเสรีทางการคาบริการสาขาประกันภัยในขณะน้ี  เปนการเปดเสรีโดยมีเง่ือนไขและ
                                                        

83 มาตรา  83 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และมาตรา  78 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535. 
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ขอจํากัด  ดังนั้น  ประเทศไทยอาจถูกเรียกรองใหเสนอผูกพันการเขาสูตลาดและการใหปฎิบัติเยี่ยง
คนชาติในระดับท่ีมากข้ึนกวาระดับปจจุบันก็ได 

อยางไรก็ตาม  รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดมีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูถือหุนตางชาติ
ใหมากข้ึน  โดยใหสามารถถือหุนไดมากกวารอยละ  25  ไดโดยมีการเสนอแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  โดยราง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต และรางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย โดยกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย  ไดมีการเสนอใหแกไขหลักเกณฑท่ีเปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดของคนตางดาว  
โดยเสนอใหเพิ่มสัดสวนของผูถือหุนท่ีเปนคนตางดาวในบริษัทประกันภัยใหเพิ่มเปนไมเกิน 49%  
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และสัดสวนของกรรมการที่เปนคนตางดาวในบริษัท
ประกันภัยใหเพ่ิมเปนไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด แตรางแกไขพระราชบัญญัติ
ดังกลาวก็ไมผานสภาผูแทนราษฎร ขณะน้ีอยูระหวางท่ีกรมการประกันภัยกําลังดําเนินการจัดทําราง
แกไข พระราชบัญญัติประกันภัยฉบับใหม84 ซ่ึงการเพ่ิมสัดสวนผูถือหุน  ตางชาติใหสูงข้ึนจะเปน
การลดความกดดันการเปดเสรีจากตางชาติไดทางหนึ่ง  และเปนการจูงใจใหมีการลงทุนเพิ่มข้ึน  ทํา
ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในธุรกิจประกันภัยในประเทศมีใหความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี  มีมาตรฐานใหบริการที่สูงข้ึน  รวมท้ังเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท
ประกันภัยในประเทศใหสามารถรับความเส่ียงภัยไวในประเทศมากข้ึนดวย 

 
2. พันธกรณีของไทยในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยตามหลักการไมเลือก

ปฏิบัติ 
2.1 การไมเลือกปฏิบัติระหวางบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนของความตกลงตาม

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
 การใหการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN)  หมายถึง  การท่ี

ประเทศไทยใหสิทธิประโยชนทางการคาแกบริการหรือผูใหบริการของประเทศใด  ไทยก็ตองให
สิทธิประโยชนอันเดียวกันนั้นแกบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนโดยทันทีและไมมี
เง่ือนไข 

 ในกรณีของการคาบริการสาขาประกันภัย  ไทยไดทําสนธิสัญญาท่ีจะใหสิทธิ
ประโยชนทางการคาแกประเทศสหรัฐอเมริกา คือ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2511 (Treaty of Amity and Economic 

                                                        
84 ขอมูลจากกรมการประกันภัย. 
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Relations between the Kingdom of Thailand and the United State of American 1968)  ซ่ึงเปน
สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา  ในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ทางการคาบริการสาขาประกันภัย ไดถูกกําหนดไวในขอ  4  ของสนธิสัญญาฯ  ในการที่จะใหการ
ปฎิบัติเยี่ยงคนชาติแกคนชาติของภาคีแตละฝายใหสามารถประกอบกิจการในดินแดนของอีกฝาย
หนึ่งได  โดยกําหนดวาคนชาติและบริษัทของภาคีฝายหน่ึงฝายใดจะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติใน
เร่ืองเกี่ยวกับการจัดต้ังตลอดจนการไดมาซ่ึงผลประโยชนในวิสาหกิจทุกประเภทเพื่อประกอบ
กิจการทางพาณิชย  อุตสาหกรรม  การคลังและธุรกิจอ่ืน  ภายในอาณาเขตของภาคีอีกฝายหน่ึง  แต
ไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพท่ีไดสงวนไวสําหรับคนชาติของภาคีแตละฝาย 

 และในขอ 4 (2)  ไดมีขอยกเวนท่ีจะไมใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในกิจการท่ีได
กําหนดไว  โดยไดกําหนดไววา  ภาคีของแตละฝายสงวนสิทธิท่ีจะหามคนตางดาวมิใหจัดต้ังหรือ
ไดมาซ่ึงผลประโยชนหรือท่ีจะจํากัดขอบเขตท่ีคนตางดาวอาจจัดต้ังหรือไดมาซ่ึงผลประโยชนใน
วิสาหกิจซ่ึงประกอบการภายในอาณาเขตของตน  ในการคมนาคม  การขนสง  การหนาท่ีรับดูแล
ทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน  การธนาคารท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีรับฝากเงิน  การแสวงหาประโยชน
จากท่ีดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  หรือในการคาภายในเกี่ยวกับผลผลทางการเกษตรพื้นเมือง  
โดยมีเง่ือนไขวาภาคีนั้นจะตองประสาทใหผลปฏิบัติในเร่ืองนี้แกคนชาติและบริษัทของภาคีอ่ืนฝาย
หนึ่งท่ีเปนการอนุเคราะหไมนอยกวาท่ีไดประสาทใหแกคนชาติและบริษัทของประเทศท่ีสามใดๆ  
ซ่ึงธุรกิจการประกันภัยไมไดถูกยกเวนไว  ดังนั้น  ประเทศไทยจะตองใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก
บริการหรือผูใหบริการของสหรัฐอเมริกาเชนเดียวกับบริการหรือผูใหบริการในธุรกิจประกันภัยของ
คนไทย 

ดังนั้น โดยผลของหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง สิทธิประโยชน
ในสนธิสัญญานี้ตองขยายใหกับประเทศสมาชิกอ่ืนขององคการการคาโลกดวย  อยางไรก็ตามความ
ตกลงฯ ไดมีการอนุญาตใหประเทศสมาชิกไมตองปฏิบัติตามหลัก  MFN  นี้ไดเปนการช่ัวคราว  โดย
ตองแสดงรายการขอยกเวนจากการปฏิบัติตามหลัก MFN85 (Thailand-Final list 0f Article II  (MFN) 
Exemption)  ไว  โดยขอยกเวนการใชหลัก MFN  กับสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2511  ดังนั้น  ประเทศไทยจึงไมตองให
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกประเทศสมาชิกอ่ืนขององคการการคาโลก  เชนเดียวกับท่ีไดใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนขอยกเวนของหลักการไมเลือกปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกท่ีความตกลงฯ  
ใหทําได 

                                                        
85 โปรดดูภาคผนวก  ข Thailand-Final list 0f Article  II  (MFN) Exemption. 
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อยางไรก็ตาม  การขอยกเวนจากหลักการ  MFN  จะขอยกเวนไดเปนการช่ัวคราวเทานั้น  
สําหรับขอยกเวนจากหลัก MFN  ของไทยไดขอยกเวนเปนเวลา  10  ป  โดยกําหนดส้ินสุดการขอ
ยกเวนภายในป  2547  และในการขอยกเวนนี้ประเทศสมาชิกยังมีพันธกรณีท่ีจะตองทําการทบทวน
ขอยกเวนเพื่อตรวจสอบเง่ือนไขท่ีกอใหเกิดความจําเปนสําหรับขอยกเวนวายังมีอยูหรือไม  โดย
ประเทศสมาชิกจะจัดใหมีการทบทวนขอยกเวนข้ึนไมเกินกวา  5  ป  สําหรับประเทศไทยไดมีการ
ทบทวนขอยกเวนจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่งไปแลวในป  2543  และ
ยังคงใชขอยกเวนท่ีไมตองใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกประเทศสมาชิกอ่ืนขององคการการคาโลก
เชนเดียวกับท่ีไดใหประเทศสหรัฐอเมริกาอยู 

  
2.2  การไมเลือกปฏิบัติตอบริการของตางชาติกับบริการท่ีเปนของคนไทยตามหลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
 การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกตางชาติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใน

ประเทศไทย  หมายถึง การที่ไทยจะตองใหการปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการของประเทศสมาชิก
อ่ืนท้ังในดานกฎหมาย  ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติทางปกครอง  โดยตองเปนคุณไมนอยไปกวาท่ี
ใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เปนหลักท่ีประกันวาการท่ีประเทศสมาชิกยินยอมใหมีการเขาสูตลาด
การคาบริการในประเทศตน ความยินยอมนั้นจะไมเปนการไรผลในการท่ีไดใหมีการเขาสูตลาด86 
เพราะบริการและผูใหบริการจากประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีเขาสูตลาดของประเทศผูรับบริการแลวนั้น  จะ
ไดรับการปฏิบัติท่ีเปนคุณไมยิ่งหยอนไปกวาบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกผูรับบริการ
นั้น  ซ่ึงเปนหลักการไมเลือกปฏิบัติระหวางบริการหรือผูใหบริการของประเทศสมาชิกอ่ืนและบริการ
ท่ีเปนของคนไทยน่ันเอง 

 อยางไรก็ตาม  การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเปนพันธกรณีท่ีเกิดจากการเจรจาใน
การจัดทําขอผูกพันเฉพาะซ่ึงประเทศไทยจะตองผูกพันตามท่ีไดกําหนดไวในตารางขอผูกพัน  โดย
ในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกประเทศสมาชิกในการประกอบธุรกิจการคาบริการสาขา
ประกันภัยไดถูกกําหนดโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดโดยคํานึงถึงความพรอมและความจาํเปนท่ีไทยยงั
ไมสามารถใชหลักการนี้ไดอยางเต็มท่ีในทันที 

 การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกการคาบริการสาขาประกันภัยของประเทศ
สมาชิก  ตามท่ีประเทศไทยไดผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัย  ไดกําหนดท่ีจะใหการปฏิบัติเยี่ยงคน

                                                        
86 Mario Marconini. The Uruguay Round Negotiations on Services : An Overview. In the 

Uruguay Round Services in theWorld Economy.  pp.19-26. Edited by Patrick A messerlin and Karl  P.Sauat 
Washington : The World Bank, 1990, p 21. 
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ชาติตอบริการของตางชาติเทากับธุรกิจประกันภัยท่ีเปนของคนไทยตราบเทาท่ีสัดสวนการถือหุน
ของตางชาติในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตองไมเกิน  25% ของทุนจดทะเบียน  ธุรกิจ
นายหนาประกันภัยมีตางชาติถือหุนไดไมเกิน 25% และธุรกิจบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย
คือ  บริการท่ีปรึกษาดานประกันภัยไมรวมเร่ืองบํานาญ  บริการประเมินภัย  และบริการคณิตศาสตร
ประกันภัย  การถือหุนของตางชาติตองเกินกวา  49%  ดังนั้นนักลงทุนตางชาติของประเทศสมาชิกท่ี
เขามาประกอบธุรกิจบริการสาขาประกันภัยในประเทศไทยโดยการถือหุนในหนวยธุรกิจนั้นตามท่ี
กําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาประกันภัยจะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเชนเดียวกับ
ธุรกิจประกันภัยท่ีเปนคนไทย 

 
(1)   เง่ือนไขทางกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

    ก. เง่ือนไขทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายรัษฎากรในการนําเบ้ียประกันท่ีทํากับ
บริษัทประกันชีวิตท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยไปหักลดหยอนภาษี 

 ประมวลกฎหมายรัษฎากรในมาตรา  47 (1) (ง)  เร่ืองของการหักลดหยอนภาษี
ไดกําหนดใหผูท่ีเอาประกันภัยท่ีเอาประกันไวกับบริษัทประกันภัยท่ีประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ประเทศไทยสามารถนําเบ้ียประกันตามจํานวนที่จายจริงไปแตไมเกิน  10,000  บาท  มาหักลดหยอน
ในการจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เฉพาะการประกันชีวิตท่ีไดเอาประกันไวกับผูรับประกันชีวิต
ในประเทศไทย87 

 นอกจากนี้ ยังมีการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีจายเปนเบ้ียประกันชีวิต
ของผูมีเงินไดตามท่ีไดประกาศในกฎกระทรวงฉบับท่ี  126 (พ.ศ. 2509) ขอ  2 (61)  ซ่ึงถูกแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี  240 (พ.ศ. 2545)88 วาดวยการยกเวนรัษฎากร  กําหนดใหเงินไดท่ีได
จายเปนเบ้ียประกันชีวิตในปภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามจํานวนท่ีจายจริงเฉพาะ
สวนท่ีเกิน 10,000  บาท  แตไมเกิน 40,000  บาท  เฉพาะการประกันชีวิตท่ีผูเอาประกันไวกับผู
รับประกันท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย  ใหเปนเงินไดท่ีไดรับการยกเวนไมตองคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได  ท้ังนี้  สําหรับเบ้ียประกันภัยท่ีไดจายตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2545  เปนตนไป  ท้ังนี้
เปนไปตามหลักเกณฑในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี  112) เรื่อง  
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนเบ้ียประกันชีวิต

                                                        
87 มาตรา  47 (1) (ง) ประมวลกฎหมายรัษฎากร. 
88 ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา.  เลมที่  119  ตอนที่  95  ก. 27  กันยายน  พ.ศ. 2545. 
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ของผูมีเงินไดตามขอ 26 (1)  แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี  126  (พ.ศ. 2509)  ซ่ึงออกตามความใน
ประมวลกฎหมายรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 

 เงื่อนไขในการหักลดหยอนและการยกเวนภาษีดังกลาว  ซ่ึงกําหนดใหผูเอา
ประกันภัยท่ีไดเอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยเทานั้นท่ี
สามารถจะหักลดหยอนเบ้ียประกันชีวิตท่ีไดจายตามจริงแตไมเกิน  10,000  บาท  และไดกําหนดให
เงินไดเทาจํานวนท่ีจายเปนเบ้ียประกันชีวิตของผูเอาประกันภัยเฉพาะสวนท่ีเกิน 10,000  บาท  แตไม
เกิน  40,000  บาท  เปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได  จึง
เปนการใหผูเอาประกันภัยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากเบ้ียประกันชีวิตตามจํานวนท่ีจายจริง  
แตรวมท้ังส้ินไมเกิน 50,000  บาท  โดยผูเอาประกันชีวิตท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวตองเอา
ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเทานั้น  ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวเปน
การขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  เนื่องจากเปนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับผูท่ีเอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเทานั้น 

 
ข. การหามบริษัทสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศจัดตั้งสาขาบริษัทใน

ประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  มาตรา  8  และพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย  พ.ศ. 2535  มาตรา  7  กําหนดใหบริษัทประกันภัยตางประเทศท่ีตองการจะเขามา
ประกอบการโดยตรงเขามาต้ังเปนบริษัทสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ  และบริษัทท่ีเปน
สาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศจะเปดสาขา  ณ  ท่ีใดๆ  มิได  ซ่ึงหมายความรวมถึงสํานักงาน
ท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไมวาจะเรียกช่ืออยางใดและไดรับคาใชจายจากบริษัทไมวา
โดยตรงหรือโดยออม  แตท้ังนี้ไมรวมถึงสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหใชเปน
ท่ีตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล  สถานท่ีเก็บเอกสาร  และสถานท่ีฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับกิจการของบริษัท 

ในขณะท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีเปนคนไทยตามมาตรา  7  แหง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และมาตรา  6  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  
สามารถเปดสาขาได  โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  ซ่ึงขอกําหนดในการหามสาขาของ
บริษัทประกันภัยตางประเทศท่ีเปดสาขาในประเทศไทยเปนการขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

การไมใหบริษัทสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเปดสาขาในประเทศ
ไทยอาจจะเปนเพราะปองกันมิใหบริษัทตางประเทศขยายธุรกิจแขงขันกับคนไทย  อยางไรก็ตาม
เปนท่ีนาสังเกตวาแมวาสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศจะถูกหามมิใหเปดสาขาไดก็ตามก็
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อาจไมทําใหเปนอุปสรรคในการประกอบการ  ดังจะเห็นไดจากกรณีของประกันชีวิตท่ีสาขาของ
บริษัทอเมริกันอินเตอรเนชันแนลแอสชัวรันส A.I.A.  มีสวนแบงการตลาดสูงท่ีสุด  ดังนั้น  หากมี
การเปดเสรีมากข้ึนและอนุญาตใหบริษัทตางประเทศเขามาจัดต้ังบริษัทประกอบธุรกิจประกันภัย
มากข้ึน  อาจจะสงผลกระทบตอบริษัทไทยท่ีมีอยูในขณะน้ี  ซ่ึงสวนใหญยังไมอยูในสภาพท่ีจะ
แขงขันไดเพราะบริษัทประกันภัยในประเทศไทยสวนใหญยังมีขนาดเล็ก  ความสามารถในการรับ
ประกันภัยคอนขางตํ่า  ในขณะท่ีบริษัทตางประเทศมีระบบประกันภัยและเครือขายการบริหารงานท่ี
กวางขวาง  และมีประสบการณท่ีดีกวาทําใหสามารถลดตนทุนได  จึงมักประสบผลกําไรมากกวา
บริษัทในประเทศไทย 

ดังนั้น  แมวามาตรการในการหามสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเปดสาขาใน
ประเทศไทย  จะเปนการขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติก็ตาม  แตในสภาวการณท่ีบริษัท
ประกันภัยยังไมมีความสามารถในการแขงขันกับบริษัทตางประเทศ  จึงจําเปนตองใหความคุมครอง
บริษัทไทยไปอีกระยะหน่ึง  การปฏิบัติตามพันธกรณีในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจึงตองคอยเพิ่มข้ึน
ตามลําดับ  แตตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในตารางขอผูกพันการเปดตลาดเสรีทางการคาบริการ
สาขาประกันภัย 

การท่ีกฎหมายหามมิใหบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเปดสาขาใน
ประเทศไทย  ไดเคยมีปญหาวาจะรวมถึงบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีผูถือหุน
เปนคนตางดาวมากกวากึ่งหนึ่งของหุนท้ังหมดและเปนบริษัทประกันภัยท่ีตั้งข้ึนกอนกฎหมาย
ประกันภัยฉบับป  2535  หรือไม89  ในการขอเปดสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศเคยมีการขอ
อนุญาตเปดสาขาของบริษัทไพศาลประกันภัยในป  พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเปนบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในป  2495  
และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยในป  พ.ศ.  2511  มีผูถือหุนสัญชาติ
ตางประเทศถึงรอยละ  99.84  โดยมีผูถือหุนท่ีเปนสัญชาติไทยเพียงรอยละ  0.16  ของจํานวนหุน
ท้ังหมดของบริษัท จึงมีประเด็นวา บริษัทไพศาลประกันภัยจะเปดสาขาไดหรือไม  ในเร่ืองนี้มีสอง
ความเห็น 

                                                        
89 จิตติ  เจริญฉ่ํา.  “บริษัทประกันภัยเดิมเปดสาขาไมไดหรือ”  วารสารอัยการ.  17  กันยายน 2537,  

หนา 83-84. และบันทึกความเห็นเรื่อง การต้ังสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศถือหุน, เรื่องเสร็จที่  266/2537  โปรดดูภาคผนวก  ค. 
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ความเห็นท่ีหนึ่ง เปนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา90 มีความเห็นวา บริษัท
ไพศาลประกันภัยจะเปดสาขาไดเพียงใดพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ไม
จําเปนตองพิจารณาประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  281  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับธุรกิจของคนตาง
ดาวโดยทั่วไป  โดยใหความเห็นวาบริษัทไพศาลประกันภัยไมเขาลักษณะท่ีจะเปนบริษัทท่ีจด
ทะเบียนตามกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ไดอีกตอไป  เพราะ
องคประกอบของผูถือหุนในการดําเนินกิจการจะทําไดจึงตองเปนไปตามกฎหมายพิเศษท่ีกําหนดไว
ในบทเฉพาะกาลเทานั้น  ซ่ึงบทเฉพาะกาลกําหนดใหบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2510  ซ่ึงมีองคประกอบเกี่ยวกับผูถือหุน
และกรรมการไมเปนไปตามท่ีกฎหมายฉบับใหมกําหนด  คงเปนบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการตอไปไดตามกฎหมายใหม  โดยมีสาขาตางๆ  ตามที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น91  โดยมิไดมี
บทบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  อันจะทําใหอาจต้ังสาขาเพิ่มเติมได  ดังนั้น  บริษัทไพศาล
ประกันภัย  จํากัด  จึงคงมีสิทธิแตตามบทเฉพาะกาล  โดยจะขอต้ังสาขาเพ่ิมเติมไมได  เวนแตจะ
เปล่ียนสภาพบริษัทใหเขาลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา  6  มาตรา  8  และมาตรา  9  นั้น
เสียกอน 

ความเห็นท่ีสอง92  มีความเห็นแตกตางจากความเห็นท่ีหนึ่งวา  บริษัทไพศาลประกันภัย
ท่ีขอเปดสาขาเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  จึงไมใชบริษัทตางประเทศแตเปนบริษัท
ไทยท่ีมีหุนเปนคนตางดาวรอยละ  99.84  และไดตีความมาตรา  112  ท่ีกําหนดใหบริษัทหรือสาขาท่ี
มีอยูแลวตามกฎหมายเกา  ใหยังคงเปนบริษัทหรือสาขาอยางเดิมตอไป  และมาตรา  114  ใหบริษัทท่ี
มีคนตางดาวอยูเดิมนั้นคงมีอยูตอไปโดยไมตองมีการลดหุนหรือเปล่ียนแปลงหุนใหม  โดยเห็นวา
บทบัญญัติดังกลาวเปนบทรับรองวาบริษัทดังกลาวยังคงเปนบริษัทท่ีมีสิทธิอยูเดิมบริหารงานไดโดย
ไมตองมีการเปล่ียนแปลงจํานวนผูถือหุนและกรรมการใหม  ดังนั้น  บริษัทไพศาลประกันภัยท่ีไดจด

                                                        
90 บันทึกความเห็นเรื่อง การต้ังสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศถือหุน 

, หนา 4. 
91 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  มาตรา  112  บัญญัติวา “ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับ

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2510  เปนบริษัทที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติน้ี…ตามเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไวในการ
อนุญาต” และมาตรา 144 บัญญัติวา “บริษัทในมาตรา 112  บริษัทใดมีผูถือหุนหรือกรรมการท่ีเปนบุคคลผูมี
สัญชาติไทย ตํ่ากวาอัตราที่กําหนดไวตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติน้ี  ใหคงมีผูถือหุนหรือกรรมการท่ีเปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทยในอัตราที่เปนอยูไดตอไป”. 

92 จิตติ  เจริญฉ่ํา.  เร่ืองเดียวกัน , หนา 85-89. 
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ทะเบียนในประเทศไทย  ก็ตองถือวามีสิทธิตามเดิมและยังเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนไวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดวย  ท้ังไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เรียบรอยแลวจึงเปนบริษัทท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายใหมอยางถูกตองตามมาตรา 6  ในการเปดสาขา ใน
มาตรา  16  กําหนดวา  บริษัทท่ีไมใชบริษัทท่ีเปนสาขาของตางประเทศยอมขอเปดสาขาได  ซ่ึงการ
จะอนุญาตหรือไมแลวแตนายทะเบียน  ไมใชขอเปดสาขาไมได เม่ือพิจารณาแลวจึงเห็นวา  บริษัท
ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายเกาแลวจะไดสิทธิตามกฎหมายเกาและกฎหมายใหมทุกประการ  และในการ
พิจารณามาตรา  16  และมาตรา  6  เห็นวา  ไมไดมีขอหามท่ีจะใหบริษัทดังกลาวท่ีมีอยูกอนกฎหมาย
ใหมนั้นเปดสาขาไดเลย  เม่ือไมมีกฎหมายหามไวอยางชัดเจนก็ตองถือตามหลักการท่ัวไปวาสามารถ
ขอเปดสาขาไดเหมือนกับสิทธิท่ีมีอยูตามกฎหมายใหมมาตรา  16  มาตรา  6  และมาตรา  112   

สําหรับผูวิจัยมีความเห็นวา  ในขณะท่ีบริษัทไพศาลประกันภัยขอเปดสาขาของบริษัท
ประกันภัยขณะน้ันบริษัทไพศาลประกันภัยมีลักษณะเปนคนตางดาวตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับ
ท่ี 281  พ.ศ. 2515  แมวาลักษณะของการเปนคนตางดาวของบริษัทไพศาลประกันภัยจะเกิดข้ึนกอน
มีคําส่ังคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 281  ก็ตาม  แตขอ  1  ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  281  กําหนดให
บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้  หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้  ใหใชประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน  ดังนั้น  ลักษณะ
ความเปนตางดาวของบริษัทไพศาลประกันภัยจึงตองเปนไปตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้  คือ  
ตามขอ 3 (1)  กําหนดให คนตางดาว  หมายรวมถึง  นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนต้ังแต
กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนตางดาว  หรือนิติบุคคลซ่ึงมีคนตางดาวลงหุนมีมูลคาตั้งแต       
กึ่งหนึ่งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน  เม่ือเปนคนตางดาวจึงตองพิจารณาวา การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยของบริษัทไพศาลประกันภัยจะสามารถกระทําไดหรือไม  และธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจ
ท่ีอยูในบัญชีทายประกาศคณะปฏิวัติท่ีหามคนตางดาวประกอบธุรกิจหรือไม  จากการพิจารณาบัญชี
ทายประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้แลว ผูวิจัยพบวา ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีถูกหามมิใหคนตางดาวทํา  
และในเร่ืองนี้อาจจะมีบางความเห็นท่ีเห็นวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจบริการตามบัญชี ค  หมวด  3  
ทายประกาศคณะปฏิวัติ  ซ่ึงมีผลทําใหคนตางดาวถูกหามประกอบธุรกิจประกันภัย  เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี  ถึงแมในความเห็นของผูวิจัยธุรกิจประกันภัยจะถูกหามในบัญชีทายประกาศคณะ
ปฏิวัตินี้เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไปใชสําหรับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยท่ัวไป  แต
การประกอบธุรกิจประกันภัยไดมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะแลว  สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
ของคนตางดาวในมาตรา 7 กําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศสามารถประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไดโดยจัดตั้งเปนสาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศโดยตองไดรับอนุญาตจาก         
รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  และบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะ
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เปดสาขา ณ ท่ีใดๆ  มิได  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นวาบริษัทไพศาลประกันภัยซ่ึงเปนบริษัทประกันภัย 
ตางชาติ  จึงไมสามารถขอเปดสาขาบริษัทได 

 
 
 

(2) ผลกระทบทางกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
 ในการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยของไทย  อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของ

นักลงทุนไทย  เนื่องจากธุรกิจประกันภัยของไทนเปนธุรกิจท่ียังไมมีศักยภาพพอในการที่จะไป
แขงขันกับตางชาติ  แมวาจะมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มข้ึนในแตละป  จึงควรมีมาตรการใน
การใหความคุมครองแกนักลงทุนท่ีไดทําธุรกิจประกันภัย  การที่ไทยผูกพันในการเปดตลาดเสรี
การคาบริการสาขาประกันภัยเพียงเทานี้ อาจจะเนื่องจากธุรกิจประกันภัยไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะ
แขงขัน  จึงไดมีการสงวนสิทธิบางประการท่ีจะใหการปฏิบัติเฉพาะการประกอบการของคนชาติตน
เทานั้น  เพื่อท่ีจะเปนการคุมครองนักลงทุนไทยในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยท่ีจะมีเวลา
ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่ีจะแขงขันและสามารถท่ีจะเปดตลาดในตางประเทศการเสนอขอ
ผูกพันเพื่อเปดเสรีธุรกิจประกันภัยของไทยจึงเปนการคงสถานะปจจุบัน  ไมไดเปนการเปดตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนแตอยางใด 

 
แมประเทศไทยจะผูกพันการเปดตลาดการคาเสรีประกันภัย  แตก็เปนขอผูกพันในการ

เปดตลาดการคาบริการสาขาประกันภัยเพียงเทาท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีการใชบังคับอยูใน
ขณะน้ันไดใหอํานาจไว  กลาวคือ  ขอผูกพันท่ัวไป (Horizontal sector)  และขอผูกพันเฉพาะ สาขา
ประกันภัยจึงอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะท่ีไดเสนอตารางขอผูกพันเปดเสรี
การคาบริการสาขาประกันภัยนั้น  เนื้อหาของขอผูกพันจึงเปนไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชควบคุมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยในขณะนั้น  หากพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการเปดเสรี
ประกันภัยท่ีเปนขอจํากัดในการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแลว  จะเห็นวาลักษณะของกฎหมาย
ดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติระหวางคนชาติกับคนตางดาวซ่ึงขัดตอหลักการทางกฎหมายของความ
ตกลงฯ  ในเร่ืองการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  แมจะยังไมขัดตอขอผูกพันในการเปดเสรีประกันภัยก็ตาม  
อยางไรก็ตาม  ในอนาคตหากมีการเจรจาการเปดเสรีในระดับท่ีมากข้ึนอาจทําใหไทยมีพันธกรณีท่ี
จะตองแกไขกฎหมายก็ได  ซ่ึงเปนไปตามพันธกรณีในความตกลงฯ ท่ีกําหนดใหมีการเจรจาระหวาง
ประเทศสมาชิกเพื่อใหมีการเปดตลาดการคาบริการระหวางประเทศสมาชิกในระดับท่ีมากข้ึนตาม
หลักการเปดเสรีแบบกาวหนาตามลําดับ  ดังนั้น  ขอจํากัดทางกฎหมายตอการเปดเสรีการคาบริการ 
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สาขาประกันภัยท่ีเปนการขัดตอหลักการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  จึงยังไมเปนส่ิงท่ีขัดตอพันธกรณี
ในความตกลงฯ  เนื่องจากความตกลงฯ ยอมใหมีการจํากัดท่ีจะใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติของ
ประเทศสมาชิกไดโดยใหกําหนดไวในตารางขอผูกพันของตน 

 
(3)   พันธกรณีในการเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยตามหลักการความโปรงใส 

 3.1   การเปดเผยขอมูลทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการคาบริการสาขาประกันภัย 
 หลักความโปรงใสในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ หมายถึง การท่ี

ประเทศไทยจะตองใหความกระจางในขอมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ กฎระเบียบตาง ๆ 
ภายในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคาบริการสาขาประกันภัยท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไปอันเกี่ยวเนื่องกับ
หรือกระทบตอการบังคับใชตามความตกลงน้ี โดยไทยจะตองเปดเผยมาตรการทางกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการคาบริการสาขาประกันภัยอยางชาท่ีสุด หลังจากท่ีความตกลงฯ นี้มี
ผลใชบังคับ รวมถึงการเปดเผยความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการคา
บริการสาขาประกันภัย ซ่ึงวิธีการเปดเผยขอมูลนี้ ความตกลงฯ กําหนดใหประเทศสมาชิกตอง
จัดพิมพ (Publish) หากการจัดพิมพไมสามารถปฏิบัติได ก็ใหทําใหขอมูลเชนวานั้น มีการเปดเผย
ดวยวิธี    อ่ืนใด 

การเปดเผยขอมูลทางกฎหมายไทยไดมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอยูแลว  
นอกจากนั้นยังมีการประกาศลงในอินเตอรเน็ต  สําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยของไทยได
มีการเผยแพรลงใน web site ของกรมการประกันภัย  คือ http://www.doi.go.th ซ่ึงมีขอมูลทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการประกันภัย  ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติคุมครอง     
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงพาณิชย ประกาศนายทะเบียน คําส่ัง
นายทะเบียนและอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ ความตกลงฯ ยังกําหนดพันธกรณีใหประเทศสมาชิกตองแจงตอคณะมนตรี
การคาบริการทันทีหรืออยางนอยปละคร้ังถึงการเปล่ียนแปลงหรือการออกกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารใหมท่ีครอบคลุมถึงขอผูกพันในการเปดเสรีการคาบริการ สาขา
ประกันภัยตามความตกลงฯ 

พันธกรณีท่ีประเทศไทยตองแจงใหคณะมนตรีวาดวยการคาบริการถึงการใชกฎหมาย
ใหมหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมาย  ขอบังคับ (Regulations)  หรือแนวทางปฏิบัติในทางบริหาร 
(Administrative Guidelines) ท่ีบังคับใชในปจจุบันซ่ึงมีผลกระทบตอการคาบริการตามขอผูกพัน
เฉพาะท่ีไดใหไวตามความตกลงฯ   ประเทศไดดํ า เนินการตามพันธกรณีดั งกลาว  โดย
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กระทรวงการคลังไดแจงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปดเสรีสาขาการเงินตามแบบท่ีประเทศสมาชิกได
ตกลงกันแลวและปรากฎเปนเอกสารขององคการการคาโลกท่ี S/C/N/ 7393  อยางไรก็ตาม  อาจมีการ
ตีความในประเด็นกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีตองแจงตางกัน  เนื่องจากการคาบริการเปนภาคการคา
ท่ีมี        กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของมากมายและเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูประกอบการที่จะตองมีความรู
ความเขาใจในกฎระเบียบเหลานั้น  ทําใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละประเทศที่จะพิจารณาแจง  ทํา
ใหการปฏิบัติตามพันธกรณีของแตละประเทศมีความยืดหยุนแตกตางกันจึงควรมีการพิจารณาถึง
ความชัดเจนในการแจงเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตามของประเทศสมาชิกตอไป 

 
3.2   การจัดต้ังศูนยตอบขอซักถาม 

 ความตกลงฯ  กําหนดใหประเทศสมาชิกจัดต้ังศูนยตอบขอซักถาม (Enquiry Point)  
จุดหนึ่งหรือมากกวานั้น  เพื่อตอบสนองตอการรองขอขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับกฎหมาย  ขอบังคับ และ
แนวทางพิจารณาทางการบริหารภายในประเทศรวมทั้งความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
มีผลกระทบตอการคาบริการสาขาประกันภัยแกประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีรองขอ 

 ศูนยตอบขอซักถาม (Enquiry Point)  เปนหนวยกลางท่ีทําหนาท่ีประสานงานดาน
การรวบรวมขอกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
แปลเปนภาษาอังกฤษแสดงเหตุผลของกฎหมายเหลานั้นในแงความจําเปนทางเศรษฐกิจเพือ่เสนอไป
ยังประเทศสมาชิกอ่ืน เพื่อท่ีผูประกอบธุรกิจของประเทศสมาชิกนั้นจะไดสามารถทราบถึงกฎเกณฑ
ของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกไดอยางรวดเร็วและชัดเจน  และศูนยตอบขอซักถามยังทํา
หนาท่ีเปนศูนยขอมูลเพื่อประเทศสมาชิกไดสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ ได94 

 สําหรับการดําเนินพันธกรณีในการจัดต้ังศูนยตอบขอซักถาม (Enquiry point) ของ
ไทย เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางพิจารณาทางการบริหารแกประเทศ
สมาชิกอ่ืนท่ีรองขอ ไทยไดตั้งกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนศูนยตอบขอ
ซักถามของไทย (National Enquire Point) 

 
3.3   การทําใหกฎเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาบริการสาขาประกันภัยมีความโปรงใส 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยจําเปนตองมีความ
โปรงใส  ชัดเจน ไมคลุมเครืออันอาจทําใหเปนอุปสรรคตอการคาบริการสาขานี้ กฎเกณฑทาง

                                                        
93 ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 
94 สุษม  ศุภนิตย.  “การเปดตลาดเสรีดานการคาและการบริการ”   จุฬาลงกรณรีวิว.  7  เมษายน-

มิถุนายน 2538,  หนา 54. 
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กฎหมายท่ีควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีไดกําหนดถึงการเขาสูตลาดของคนตาง
ดาวไว เชน  ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ไดกําหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไว คือ 

1.  การจัดต้ังบริษัทประกันภัยใหม 
 แมวา การจัดต้ังบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยกฎหมายกําหนดให

ตองทําเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และตองไดรับใบอนุญาตใหบุคคลตางดาวสามารถือหุนและเปน
กรรมการไมต่ํากวาหนึ่งในส่ีของจํานวนหุนและกรรมการท้ังหมดก็ตาม  แตการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและในการ
อนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยก็ได  ไมวาจะมีออกกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยและใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยก็ตาม  แต
ในการจัดต้ังบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยตองเปนไปตามเง่ือนไข ตามที่ประกาศกระทรวง
พาณิชย ท่ีผานมาไดมีประกาศกระทรวงพาณิชยกําหนดเง่ือนไขในการจัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัย  ในป 2538  และหลังจากนั้นไมปรากฏวามีการออก
ประกาศกระทรวงอีกเลย  ดังนั้น อาจทําใหเกิดความไมชัดเจนในเง่ือนไข การที่จะขอประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกับบุคคลท่ีมีความพรอมท่ีตองการจะจัดต้ังบริษัทประกันภัย และแมวาธุรกิจประกันภัย 
จะเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงตองข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ท่ีจะอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัย  แตอาจทําใหเกิดความคลุมเครือทางกฎเกณฑในการที่จะ
จัดต้ังบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัยได  ดังนั้น จึงควรตองมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจน  
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
2.  การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับบริการสาขาประกันภัย 
 ไทยไดผูกพันท่ีจะใหคนตางดาวเขามาประกอบอาชีพ การบริการผูประเมินภัย ท่ี

ปรึกษาดานประกันภัย และนักคณิตศาสตรประกันภัย  แตยังไมมีกฎหมายไทยท่ีควบคุมการ
ประกอบอาชีพเหลานี้ไวโดยเฉพาะและยังไมมีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะประกอบอาชีพนี้ แม
อาชีพบริการท้ังสามอาชีพจะไมถูกหามโดยพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว แตการที่คน
ตางดาวจะประกอบอาชีพนี้อาจไมมีความชัดเจน  เชน นักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีมีไดมีประกาศ
กระทรวงพาณิชยเร่ือง คุณสมบัติและความรูของผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตาม
กรมธรรมประกันภัย กําหนดใหผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม
ประกันภัยท่ีมิไดมีสัญชาติไทย จะรับรองรายงานดังกลาวนี้ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
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นายทะเบียนประกันชีวิตใหเปนผูรับรองรายงานคํานวณความรับผิดชอบได แตก็ยังไมมีความ
แนนอนตรงคุณสมบัติอยางไรท่ีนายทะเบียนจะอนุญาตได  ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของคนตางดาวท่ีจะประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยท้ังสามอาชีพนี้ใหมีความชัดเจน 
เพื่อท่ีคน      ตางดาวท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีขออนุญาตประกอบอาชีพ จะสามารถประกอบอาชีพ
เหลานี้ได 

 

ขอวิเคราะหและผลกระทบตอธุรกิจและกฎหมายประกันภัย 
     

การท่ีประเทศไทยจะพิจารณาในเร่ืองการเปดเสรีการคาบริการ  ควรจะไดพิจารณา
แนวโนมทาทีของประเทศไทยในเอเชียดวยกันเปนแนวทาง 

1.  การประชุมของสภาประกันภัยเอเชียตะวันออก 95(East  Asian 
Insurance Congress) ในการประชุมเม่ือป 2542  หัวหนาคณะผูแทนจากประเทศ
สมาชิก 11 ชาติ  ไดแสดงถึงความม่ันใจของความเปนไปไดของการเจริญเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภัยและตางเห็นพองตองกันถึงความตองการของการใหมีการ อบรมมากข้ึน รวมถึงการศึกษา
ท่ีจะทําใหมีความเปนมืออาชีพมากข้ึน 

 ผูรับประกันภัยในกลุมอาเซียน  เร่ิมท่ีจะยอมรับถึงความจําเปนของการยอมรับบริษัท
ประกันภัยตางชาติใหเขามาดําเนินกิจการภายในประเทศ เพื่อใหการเจริญเติบโตทางธุรกิจรวดเร็ว
ข้ึน ส่ิงท่ีผูรับประกันภัยกลุมอาเซียนตองการใหบริษัทตางชาตินําเงินทุนเขามาตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีและชวยขยายตลาดอาเซ่ียน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไตหวัน (Mr. Chien  Shingwang)  กลาววามีเหตุผล
ท่ีเช่ือถือไดหลายประการของการยินยอมใหบริษัทประกันภัยตางชาติเขามาประกอบกิจการในตลาด
ภายในประเทศ  เชน  สามารถเสนอผลิตภัณฑหลากหลายใหผูบริโภค  ทําระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการใหความคุมครองขามประเทศได 

 อยางไรก็ตาม ก็ยังคงตองระมัดระวังโดยการจํากัดใบอนุญาตในแตละปเพื่อท่ีจะ
ปองกันการเขามาในตลาดอยางรวดเร็ว เนื่องจากการมีทุนอยางไมจํากัดซ่ึงอาจกอใหเกิดความไม
ม่ันคงในระบบเศรษฐกิจท้ังหมด  Mr. Wang  ไดกลาวเสริมถึงเหตุท่ีบริษัทประกันตางชาติสนใจ
ตลาดกลุมอาเซ่ียน คือ ตลาดภายในประเทศท่ีพัฒนาแลวกําลังจะถึงจุดอ่ิมตัวของการแขงขันในธุรกิจ
นี้ ในขณะเดียวกันท่ีบริษัทประกันภัยของอเมริกาท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปประกอบธุรกิจในไตหวัน

                                                        
95 Cover Story.   “Asia Insurance Review”  1999,  pp. 13-20. 
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ไดรองเรียนวา ตลาดภายในประเทศของไตหวันคอนขางจะเขมงวดเชนกัน   บริษัทประกันภัยของ
กลุมประเทศตะวันตกกําลังเฝาจับตามองตลาดประกันภัยในอาเซ่ียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  เชน ไตหวัน  เกาหลี และญ่ีปุน จะเปดตลาดใหเสรีและปลอยใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม  โดยมีขอจํากัดเพื่อท่ีจะปกปองตลาดภายในประเทศของตน 

 ผูเขารวมการประชุมจากประเทศไทย  กลาววา  เขามีความเช่ือวาบริษัทประกันภัยไม
วาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ   จะสามารถประกอบธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ  แมวาจะมีการ
ปลอยเสรีและใหมีการแขงขันเกิดข้ึนก็ตาม  แตผูเขารวมประชุมจากบริษัทประกันภัยท้ังของญ่ีปุน
และมาเลเซีย ตางมีความกังวลตอการเขาสูตลาดของบริษัทประกันภัยตางชาติท่ีอาจนํามาซ่ึงความ
เสียหายในรูปแบบของการตัดอัตราเบ้ียประกันภัย อันมีผลมาจากการแขงขันท่ีมากเกินความเปนจริง   
ซ่ึงผูเขารวมประชุมจากประเทศอินเดียไดกลาววาธุรกิจประกันภัยของประเทศกําลังพัฒนายังมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีการปกปองตลาดภายในประเทศ ( Infant  Industry  Protection)   

 Mr.  Richard  Lyon Camp ( Society  in  Sydney) ไดกลาววา  บริษัทประกันภัย
ตางชาติจะถูกบังคับใหการทํากําไรใหกับผูถือหุน  และจะไมรับประกันภัยท่ีไมดี  แตอยางไรก็ตาม
บริษัทประกันภัยตางชาตินี้ก็พรอมท่ีจะปรับปรุงตลาดภายในประเทศ   การโอนเงินทุนเขามาใชใน
การประกอบธุรกิจ  ความรู ความชํานาญรวมถึงการนําประกันภัยแบบใหมเขามาสรางความตองการ
แกผูบริโภคภายในประเทศนั้น ๆ  

 ในท่ีสุดท่ีประชุมไดกลาวสรุปวา  เปนท่ีคาดวาบริษัทประกันภัยของชาติตะวันตก
จะตองเพิ่มแรงกดดันตอประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนิคส  เชน  เกาหลีใต  ไตหวัน  
เพื่อใหเปดตลาดประกันภัยภายในประเทศอยางแนนอนใหแกบริษัทประกันภัยอ่ืน ๆ  มิใชเฉพาะ
เพียงเพื่อบริษัทประกันภัยจากอเมริกาเทานั้น 

2.  ประเทศไตหวัน96 ในป พ.ศ. 2542  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอนุญาตให
บริษัทประกันภัยของอเมริกา  ตั้งสาขาในประเทศไตหวัน 5  บริษัท  อันเปนผลจากการที่รัฐบาล
ไตหวันถูกแรงกดดันจากอเมริกาการเปดตลาดคร้ังนี้ไดเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีตลอดระยะเวลา 30 ปท่ี
ผานมาไตหวันไดหามการเปดธุรกิจประเภทนี้ใหกับบริษัทตางชาติ   โดยท่ีบริษัทท่ีขออนุญาตตองมี
เงินทุนท่ีชําระแลวอยางตํ่า  80 ลานเหรียญสหรัฐ   การอนุญาตดังกลาวจะอนุญาตเฉพาะถือหุนไม
เกิน  บริษัทตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49  โดยผูสนับสนุนจะถือไดไมเกินรอยละ 30 เหตุผลอีก
ประการท่ีไตหวันอนุญาตใหมีการเปดตลาดดังกลาว  ก็เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายท่ี
ไตหวันจะพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาคนี้ 

                                                        
96 Cover Story.  Ibid., pp.15-17. 
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3. ประเทศสิงคโปร ในปจจุบันประเทศสิงคโปรไดพยายามท่ีจะใหบริษัทประกันภัย
ขนาดเล็กรวมตัวกันเพื่อท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ  และเปนประโยชนตอผูถือหุนและประชาชน  
และไดพยายามกระตุนบริษัทประกันภัยภายในประเทศใหพิจารณาถึงความเปนไปไดของการ
ขยายตัวของธุรกิจนี้   การที่ขนาดของบริษัทเล็กเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโต  ขณะเดียกันตอง
ขยายธุรกิจดวยการไปตั้งสํานักงานสาขา  สาขายอย  หรือการมีสวนในการรวมทุน 

ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาบริษัทประกันภัย  คือ  การที่มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง  
ความชํานาญของการบริหาร เตรียมการศึกษาในสวนของตลาดและทรัพยากรบุคคล 

ในประเทศสิงคโปรมีประชากร  3 ลานคน   แตมีบริษัทประกันภัย 52 บริษัทเปน
บริษัทตางชาติ  35 บริษัท   มีเบี้ยประกันภัยรับนอยกวา 900 ลานเหรียญสหรัฐตอป   ซ่ึงไมเหมาะสม
สําหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการธุรกิจประกันภัยหลายราย 
ซ่ึงดําเนินธุรกิจมาหลายปยังคงไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา  ท้ังในรูปของการเติบโต
และการท่ีสามารถทํากําไรได 

4.  ประเทศเกาหลี   ประเทศท่ีใหญเปนอันดับ 8  ของตลาดประกันภัยในโลก   นาย
ทะเบียนประกันภัยไดใหสัมภาษณถึงเร่ืองการเปดเสรีวาเปนส่ิงท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได   หากเกาหลี 
จะถูกบังคับใหเปดตลาดใหตางชาติและเม่ือพิจารณาจากประสบการณแลวเช่ือไดวา  สวนแบง
การตลาดของบริษัทประกันภัยตางชาติในเกาหลีจะไมเกิน  2%  และในป พ.ศ. 2542   บริษัท
ประกันภัยของชาวเกาหลีครองสวนแบงการตลาด 99 %   ท้ังนี้เพราะบริษัทของเกาหลีจะไมสามารถ
ซ้ือ      ประกันภัยจากบริษัทตางชาติ  ซ่ึงประกอบธุรกิจอยูนอกประเทศเกาหลี 

 บริษัทประกันภัยของเกาหลีไดเตรียมมาตรการสําหรับการเปดเสรีดังนั้นจึงไมมี
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจประกันภัย  แมจะมีการเปดเสรีโดยท่ีรัฐบาลไดวางแผนในการผอน
คลายขอกําหนดท่ีจะใหตลาดกําหนดและควบคุมตัวเองในการแขงขันเสรี 

 ในการที่จะแขงขันกันในตลาด บริษัทประกันภัยจะตองกําหนดกลยุทธและพัฒนา 
รูปแบบของประกันภัยตลอดจนการใหบริการท่ีดีเยี่ยม 

5. ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียไดผอนคลายขอกําหนดโดยใหบริษัทตางชาติ
ถือหุนได  80 %  ของบริษัทประกันภัยภายในประเทศอินโดนีเซีย 

6.   ประเทศฟลิปปนส  ในป พ.ศ. 2542  ฟลิปปนสมีบริษัทประกันวินาศภัย 100 บริษัท  
โดยเปนบริษัทตางชาติ 10 บริษัท  และไดมีการลดขีดความสามารถของตลาดในการประกันภัย 
เพราะบริษัทใหญไดพากันถอนตัวออกไปประเทศอ่ืนในที่สุดไดมีการอนุญาตใหบริษัทประกันภัย
ตางชาติเขารวมทุนกับบริษัทในประเทศไดถึง 40 % 
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7. ประเทศญ่ีปุน97 ธุรกิจประกันภัยของญ่ีปุนไดอาศัยความสัมพันธและเครือขายในการ
ดําเนินธุรกิจและมีการควบคุมมาก   ญ่ีปุนอนุญาตใหบริษัทตางชาติเขามาประกอบธุรกิจได    โดยมี
สวนแบงเพียง  3 % อันเปนผลมาจากลักษณะของตลาดภายในประเทศญ่ีปุนและวิธีการทําธุรกิจของ
ญ่ีปุนมีลักษณะพิเศษแตกตางออกไป 

ในปจจุบันมีบริษัทประกันภัยของตางชาติได  เขามาประกอบธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศญ่ีปุนมีจํานวนถึง 35 บริษัท  แบงเปนดังนี้ 
 1.   อังกฤษ                  13      บริษัท 
 2.   สหรัฐอเมริกา     8     บริษัท 
 3.   ฝร่ังเศส    3     บริษัท 
 4.   สวิตเซอรแลนด     2     บริษัท 
 5.    สวีเดน  2     บริษัท 
 6.    นิวซีแลนด  1     บริษัท 
 7.    อินเดีย  1     บริษัท 
 8.    ออสเตรเลีย                   1    บริษัท 
 9.    เยอรมัน  1    บริษัท 
 10.  อิตาลี  1    บริษัท 
 11.  ฟลิปปนส  1    บริษัท 
 12.   เกาหลี  1    บริษัท 

แตประเทศญ่ีปุนแลวมีบริษัทของชาวญ่ีปุนเอง  24 บริษัทเทานั้น  และในการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยในญ่ีปุนจะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังพรอมดวยเงินทุนจดทะเบียน 30 
ลานเยน  และรูปแบบบริษัทตองเปนแบบ   Joint  Stock  หรือ  Mutual  Company  

สําหรับกฎหมาย ท่ีญ่ีปุนใชควบคุมธุรกิจประกันภัยในประเทศนั้นมี 4 ฉบับ คือ 
1. Insurance  Business Law 
2. Law  Concerning  Foreign   Insurance 
3. Law  Concerning  Non-Life  Insurance  Rating  Organizations 
4. Law  Concerning  Control  of  Insurance  Soliciting 
โดยกฎหมาย 4 ฉบับดังกลาวจะมีกระทรวงการคลังเปนผูใชอํานาจในการดูแล 

 

                                                        
97 Cover Story.  Ibid., pp. 19-20. 
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ขอจํากัดของการเปดเสรีการคาบริการธุรกิจประกันภัย 
 ประเทศไทยในปจจุบันไดมีกฎหมายหลายฉบับท่ีควบคุมเกี่ยวกับการคาบริการธุรกิจ
ประกันภัย  ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการในธุรกิจประกันภัยของไทย 
 

1. ขอจํากัดของการเปดเสรีธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ในปจจุบันมีฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 

ท่ีตีกรอบและทําใหสอดคลอง ถาหากประเทศไทยจะดาํเนินการเปดเสรีการคาบริการในสวนนี้คือ 
 1.1)  พระราชบัญญัติประกันวนิาศภยั พ.ศ.2510 มาตรา 7 วรรคแรก บัญญัติวา        

"การประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยัโดยต้ังเปนสาขาของบริษัทประกันวนิาศภยัตางประเทศ จะกระทํา
ไดเม่ือไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได"  ตอมาไดมี
กฎกระทรวงฉบับท่ี 3  พ.ศ.2510 ไดกําหนดใหบริษัทประกัน วนิาศภยัสามารถเปดสาขาในประเทศ
ไทยได จนกระท่ังป พ.ศ. 2521 ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2521 โดยมี
สาระสําคัญวารัฐบาลไมมีนโยบายที่จะใหบริษัทประกันวนิาศภัยของตางประเทศเขามาต้ังสาขาใน
ประเทศไทย และตอมาไดมีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 7 วรรคแรกเชนกนั 
บัญญัติวา          "บริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะต้ังสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย   ตามพระราชบัญญัตินีไ้ดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี" จากบทบัญญัติไดช้ีใหเห็นถึงความเขมงวดของตัวบทกฎหมายท่ีย้าํถึงความม่ันคง
เพราะตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงแตเดิมบัญญัติเพียงวาไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
เทานั้น 
 1.2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 9 บัญญัติวา "บริษัทจะตอง
มีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด" ภายใตมาตรา 9 จะพบวาไดมีขอจํากัดสําหรับจํานวนผูถือหุนและจํานวนกรรมการไมให
เกินกวาจํานวนสามในส่ีท้ังสองกรณี 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 28 นอกจากการประกัน
วินาศภัย บริษทัจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนใดไดเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการนี้รัฐมนตรี
จะกําหนดเง่ือนไขสําหรับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ใหบริษัทปฏิบัติดวยก็ได 

 
2.  รูปแบบของการเปดเสรีธุรกิจประกันวินาศภัย 
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 ในกรณีท่ีจะตองเปดการคาบริการธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะตองยึด
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีคือ คอยเปนคอยไป (Progressive Liberalization) และคํานึงถึงความ
ม่ันคงของชาติและปญหาเศรษฐกิจสังคมท่ีจะเกดิตามมาโดยมีรูปแบบของการเปดเสรี ดังนี ้
 1. รูปแบบท่ี 1 อนุญาตใหเปดสาขาของบริษัทตางประเทศใหประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย  โดยการขอใบอนุญาตแตละประเภทตามท่ีกําหนด โดยยดึกฎเกณฑ ดังนี ้

1.1) ตองมีเงินทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวไมนอยกวา 2,000 ลานบาท  
1.2) บริษัทประกันภัยตางชาติท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจประกันวนิาศภยันัน้  

ตองเปนบริษทัท่ีไดประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัยมาแลวไมนอยกวา 10 ป  และมีผลการประกอบ
ธุรกิจเปนท่ีเช่ือถือได  ในดานความซ่ือสัตยและความม่ันคงรวมถึงประสิทธิภาพในการประกอบการ 

 1.3)  อนุญาตใหประกอบธุรกิจไดทีละประเภท ตามท่ีกาํหนดตอไปนี ้โดยแต
ละประเภทจะขอเปดเพิม่ ตองพิจารณาจากผลการประกอบธุรกิจในประเภทท่ีไดประกอบการไปกอน
หนาแลวนั้นไมนอยกวาสามปวา ไดมีผลกําไรสุทธิจากรับประกันภัยเทานั้นและผลกําไรดังกลาว  
ตองสอดคลองกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีจํานวนผูทรงกรมธรรมเพิ่มข้ึน จํานวน
สินทรัพยเพิ่มข้ึน จึงจะอนญุาตใหเปดประเภทการประกันภยัอ่ืนเพิ่มได ประเภทของการประกันภัย      
ท่ีควรจะเปดเสรีตามลําดับตอไปนี ้
 -  การประกันภยัทางทะเล การประกันภัยประเภทนี้  ผูสงสินคาออก
ภายในประเทศนิยมขายสินคาในราคา F.O.B. หรือ C & F  จึงจะเปนผลใหเบ้ียประกันภัยในสวนนี้
อยูในประเทศ  ดังนั้นจงึเปนการเหมาะสม ถาหากเราจะไดกาํหนดใหการประกนัภัยทางทะเลเปน
ประเภท    ท่ีสองท่ีจะเปดเสรี  เพื่อใหบริษทัประกันภยัตางชาติเขามาประกอบกิจการในประเทศ อยาง
นอยท่ีสุดจะไดกอใหเกดิแหลงของเงินทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงในการเขามาน้ีบริษัทประกันภยัตางชาติก็
จะตองปฏิบัตติาม กฎเกณฑของกรมการประกันภัย และขณะเดียวกนัจะไดลดจํานวนเบ้ียประกนัภัย
ท่ีตองสูญเสียไปนอยลง 

- การประกันภัยรถยนต ในบรรดาประเภทของการประกันวินาศภัยของ
ประเทศไทย  การประกันภัยรถยนตไดสรางปญหาใหแกสังคมจนประชาชนขาดความเช่ือถือ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี บริษทั สินสวัสดิ์ ประกนัภยั  จํากดั  และบริษัท บัวหลวงประกนัภยั จํากดั  ซ่ึง
ไดถูกเพกิถอนใบอนุญาตอันมีผลจากความลมเหลวในการบริหาร ดังนั้นจะเปนการชวยพัฒนาและ
ปรับปรุงการพิจารณารับประกันภยั การปรับปรุงประสิทธิภาพหากวามีการแขงขันใหบริการท่ีดีแก
ประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของการประกอบธุรกิจประกันภัยควรเนนผลกําไรจากการรับ
ประกันภัยมากกวาสวนแบงการตลาด  ซ่ึงเปนการดีท่ีบริษัทประกันวินาศภัยภายในประเทศนาจะ
นํามาใชเปนแนวทางในการบริหาร 
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 - การประกันอัคคีภัย  การประกันภัยไดเขามามีบทบาทตอภาคเอกชน ไมวา
จะเปนรูปของบริษัทหรือบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะปจจบัุนไดมีการกอสรางโรงงานขนาดใหญจํานวน
มาก รวมถึงการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยซ่ึงตองอาศัยเงินทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งการกูเงินจากสถาบัน
เงินทุนซ่ึงในทางปฏิบัติในปจจุบัน  หากมีเงินกูยมืเงินจากสถาบันเงินทุนหรือธนาคาร สถาบันหรือ
ธนาคารเหลานั้นมักจะผลักดันใหผูกูประกันภยัไวกับบริษัทประกันภยัท่ีตนมีหุนสวนหรือบริษัทใน
เครือ  และหากในภาคบริการในอนาคตอันใกล ถามีความจําเปนตองเปดเสรีใหธนาคารตางประเทศ
เขาดําเนินธุรกจิ ก็จะไมสงผลกระทบตอบริษัทประกันวนิาศภัยภายใน  ซ่ึงยังมีเวลาพัฒนาท้ังในดาน
เงินทุนและประสิทธิภาพใหเทียบเทาหรือสามารถแขงขันกับบริษัทประกันภยัตางประเทศได 

 - การประกันภัยตอ เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเราขาดดุลประกันภัยตอ
อยางมหาศาล  โดยในป พ.ศ.2544 ขาดดุลประมาณ 7,350 ลานบาท  แตเก็บเบ้ียประกันตอไดเพยีง 
979 ลานบาท  โดยมีบริษทัประกันภัยรับประกันภัยตอ จํากดั เพยีงแหงเดยีวซ่ึงรับความเส่ียงภยัไว
ภายในประเทศ 5%  จึงเปนการไมเพยีงพอหากเราเปดเสรีในประเภทนี้ ก็จะกอใหเกิดผลดีในแงท่ีวา
เบ้ียประกันภยัจะสามารถดํารงไวในประเทศมากข้ึน  และจํานวนเบ้ียประกนัภยัยังสามารถนํามาใช
ลงทุนภายในประเทศไดอีก  ดังนัน้หากเราถูกกดดนัใหเปดเสรีก็ควรเปดเสรีประเภทประกันภยัตอ
เปนอันดับแรก  และขณะเดยีวกันจะซ้ือเวลาใหกับการประกันภัยอ่ืนในประเทศ  ท่ีจะไดปรับทิศทาง
และปรับปรุงประสิทธิภาพใหสามารถแขงขันกับบริษัทประกันภัยจากตางชาติ และไมกอใหเกดิ
ความเสียหายแกธุรกิจประกนัวินาศภัยภายในประเทศมากนัก 

 ในธุรกิจประกนัภัยตอตามกฎหมายไทยในปจจุบัน  มีแตเพยีง บริษทัไทย
รับประกันตอแตเพยีงแหงเดยีว ภายใต พ.ร.บ.ป พ.ศ.2535  ไดกําหนดการจัดต้ังบริษัทประกนัภยัตอ
ไวในลักษณะเดียวกับการจดัต้ังธุรกิจประกนัชีวิตและประกันวินาศภัย  กลาวคือ ตองจัดต้ังข้ึนใน
รูปแบบบริษัทจํากัด   ตามประมาลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชน 
จํากัด  และโดยไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัภยัตอ  จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  
นอกจากนี้  พ.ร.บ.ป พ.ศ.2535 ไดกําหนดจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามใน
ส่ีของจํานวนหุนจาํหนายท้ังหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลสัญชาติไทยไมต่าํกวาสามในส่ีของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงสมควรแกกฎหมายดังกลาวในลักษณะเดยีวกับธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย  โดยกําหนดวา "บริษัทตองมีจํานวนหุนของผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละ
หาสิบเอ็ดของจํานวนหุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด  และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย  
มากกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด" 

 สําหรับการอนญุาตใหมีการเพิ่มจํานวนบริษัทประกันภยัตอนั้น  เนือ่งจากธุรกจิ
ประกันภยัตางประเทศในปจจุบันมีขนาดเล็ก จึงไมควรเพ่ิมจํานวนบริษัทประกันภัยตอในขณะนี้ 
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และเนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันอยางเต็มท่ีในลักษณะขามพรมแดน (Cross border) กับ
บริษัทประกันภัยตอตางประเทศอยูแลว จงึไมจําเปนตองหามาตรการเพื่อเพ่ิมการแขงขันในประเทศ
ในชวงของการปรับตัว 

 สําหรับประเดน็ทางดานหลักการปฏิบัติเยีย่งคนชาติ ( National Treatment ) มี
ดังนี้ คือ 

 ดวยในปจจุบันการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยตอ ถาจะตองมีการทํา  
ประกันภัยตอกบั บริษัทตางประเทศ บริษัทนั้นจําเปนจะตองมีเงินสํารอง แตในทางกลับกัน ถามีการ
ทําประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอในประเทศไทยก็ไมจําเปนตองมีเงินสํารองแตอยางใด  ซ่ึง
ถามองในหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ( National Treatment ) แลว เห็นวาการกําหนดเงนิสํารอง
ดังกลาวขัดกับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National  Treatment)  ของ GATS อยูพอสมควร  แมจะ
เปนการดีเพราะเพื่อผลประโยชนของผูบริโภค  แตท้ังนีมิ้ใชปญหาใหญ  แตเพื่อเปนการช้ีใหเห็นวา
อาจจะเปนประเด็นปญหาหนึ่งท่ีผูท่ีจะไปเจรจาอาจตองประสบในการเจรจา GATS ก็เปนได 
   

 ในปจจุบันธุรกิจตัวแทนนายหนา ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.2542 เปนอุปสรรคตอการเขามาในธุรกิจนี้ของชาวตางชาติและเนื่องจากธุรกิจ
ตัวแทนนายหนามีความสําคัญในการขยายตลาดธุรกิจประกันภัยเปนอยางยิ่ง  การเพิ่มการแขงขัน
โดยการเปดเสรีในธุรกิจนี ้  จึงนาจะเปนประโยชนตอผูบริโภค ในการทีจ่ะไดรับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพของตัวแทน นายหนาท่ีมีมากข้ึนตามสภาพการแขงขัน  จึงนาจะใหมีการ
แกไขบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 เพื่อใหชาวตางชาติไดมี
โอกาสเขามาประกอบอาชีพตัวแทนนายหนาไดมากย่ิงข้ึน 

 ท้ังนี้ธุรกิจตัวแทนนายหนามีลักษณะแตกตางจากธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย หรือแมแตธุรกิจประกนัตอ  ซ่ึงตองคํานึงถึงเสียงขางมากในการบริหารงานเปน
หลัก แตในสวนของธุรกิจตวัแทนนายหนา  หากจะเปดเสรีอยางเต็มที่ก็นาจะสามารถทําไดเพราะ
เปนเร่ืองของการขายบริการและเพื่อเปนการสงเสริมการขาย ก็สมควรใหมีการแขงขันกันอยางเต็มที ่
อีกทั้งไมเปนการกระทบตอความม่ันคงของระบบการเงิน เพราะวงเงินในธุรกิจประเภทนี้มีจํานวน
ไมสูงมากนัก  แตควรมกีารวางกฎเกณฑในดานคุณภาพของตัวแทนนายหนาใหรัดกมุข้ึน  เชน ทุน
การจดทะเบียน, คุณภาพของผูสอบรับใบอนุญาต สําหรับตัวแทนนายหนาท่ีเปนนิติบุคคล ควร
อนุญาตใหตางชาติมีสัดสวนในการถือหุนมากยิ่งข้ึนกวาในปจจุบัน  ซ่ึงอาจจะเปน 100% 

 นอกจากนั้นแลว ประเดน็ท่ีอยากจะกลาวช้ีไว ณ ท่ีนี้คือ กฎหมายไดหาม
ตัวแทนนายหนาประกันภยักระทําการใดๆ เพื่อใหบุคคลทําสัญญาประกันกับผูประกอบธุรกิจ
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ประกันภัยในตางประเทศหรือกับบุคคลใดๆ นอกจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัภัย
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับ  ดังน้ันตัวแทนนายหนาประกันภัยจึงไมอาจกระทําการกอใหเกิดความ
เสียหายตอธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย  เพราะหากฝาฝนแลวจะมีโทษในทางอาญา  ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  มาตรา 78 และมาตรา  107  

 ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับจากนโยบายการคาเสรีในธุรกิจตัวแทนและ
นายหนา ไดแก 

1) การถายทอดความรู (Transfer  Knowledge) เชน เทคนิคการ Underwriting  
ในการประกันภัย 

2) การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําการประกันภัย (Insurnace  Consultancy)   
3) การเปดโอกาสใหคนไทยได มีโอกาสรวมทุนกับบริษัทประกันภัย

ตางประเทศ 
 เนื่องจากลักษณะของธุรกิจตัวแทน  และนายหนาเปนตัวกลางในการถายทอด

ขอมูลตาง ๆ  ระหวางบริษัทประกันภัยกับผูบริโภค  ซึ่งนําสูการขาดประสิทธิภาพในดานตาง ๆ      
ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถในการเปนตัวแทนและนายหนา จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ธุรกิจประกันภัยเปนอยางมาก 

ขอวิเคราะหและผลกระทบทางผูเอาประกนัภัย 
ผลกระทบของการเปดการคาเสรีในธุรกิจประกันภัย  นาจะเปนผลดตีอผูเอาประกนัภัย  

ซ่ึงเปนผลพวงมาจากการพัฒนาในดานตาง ๆ  ของธุรกิจประกันภยัของไทย อาทิเชน   จากการที่
บริษัทประกันภัยไทยมีโอกาสรวมทุนกับตางชาติมากข้ึน  จะทําใหมีการเรียนรูเทคนคิในการบริหาร
จัดการจากตางชาติ  ซ่ึงจะทําใหบริษัทประกนัภยัของไทยสามารถเสนอบริการประกันภัยท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึน จํานวนรูปแบบท่ีมากข้ึนและในตนทุนท่ีต่าํลง   ซ่ึงอาจหมายถึงคาพรีเม่ียมท่ีต่ําลงดวย 
ในขณะเดยีวกนัการเปดตลาดเสรีนาจะสงผลใหการแขงขันในธุรกิจประกันภัยสูงข้ึนซ่ึงจะสงผลดี
ตอผูเอาประกนัภัยท้ังทางดานราคาและคุณภาพในการบริการ  นอกจากนั้น  การพัฒนาตัวแทน  และ
นายหนา จะชวยใหผูเอาประกันภัยไดขอมูล  สําหรับตัดสินใจในการทําประกันภัยท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

2.  รูปแบบท่ี 2  ขยายสัดสวนของการถือหุนเพิ่มจากเดมิ 25% เปน 49% 
 แตท้ังรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2  กอนท่ีจะออกใบอนุญาต  บริษัทประกันภัย
ตางชาติจะตองยื่นขอเสนออยางชัดแจงวา  จะสามารถชวยพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศ
ใหเจริญข้ึน  ในดานเงินทุน  บุคลากร  ประสิทธิภาพ  รูปแบบตาง ๆ ของกรมธรรม  ตลอดจนวิธีการ
ถายทอดความรูความชํานาญ  เพื่อใหหนวยงานของรัฐคือกรมการประกนัภัยพิจารณาอยางละเอียด 
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ผลของการเปดเสรีตอกฎหมายและธุรกิจประกันภัย 
หากภายหลังประเทศไทยมีความจําเปนไมวาดวยเหตุลผลทางการเมืองหรือทาง

เศรษฐกิจท่ีตองเปดเสรีการคาบริการธุรกิจประกันภัยก็อาจมีผล 2 ประการ 
1. ผลของการเปดเสรีตอกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 
 เพื่อใหสอดคลองกับการเปดเสรี  จําเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศ

ภัย พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาวพ.ศ.2542 เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในสวนท่ีเกีย่วกับ
ธุรกิจประกันภัย 

2. ผลของการเปดเสรีตอธุรกิจประกันภัย 
 2.1)  กรณีเปดเต็มรูปแบบ  100 %  

         -   จะกอใหเกิดปญหาการแขงขันอยางรุนแรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดอัตรา
เบ้ียประกันภยัใหต่ํา  ซ่ึงอาจทําใหบริษัทประกันภัยขนาดเล็กตองหยุดกิจการ 

         - เกิดการพัฒนาแบบประกันภัยใหม ๆ เพื่อสนองความตองการของผูซ้ือ
ประกันภัย 
                         -    บริษัทประกันภัยท่ีมีขนาดเล็ก  จะตองหันมารวมตวักันเพื่อใหประสิทธิภาพ
การรับประกันภัยเพิ่มข้ึน เชน  การรวมตัวกันจะทําใหกองทุนมีขนาดใหญข้ึนรับงานขนาดใหญได
มากข้ึน   

 2.2)  กรณีรูปแบบท่ี 2  โดยการขยายสัดสวนของการถือหุนเพิ่มจาก 25% เปน 49% 
         -  การรวมทุน (Joint Venture) จะนํามาซ่ึงการพัฒนารูปแบบการประกันภัย  

วิธีการบริหาร การจัดการและเงินทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมทุนของบริษัทจากสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ยุโรป  ซ่ึงมีความชํานาญมากในธุรกิจประกัน  จะกอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ท่ี
ผานการปฏิบัติงานและเทคนิคแปลกใหม ท่ีผูรวมทุนนําเขามา 

         -    การรวมทุน  อาจกอใหเกิดปญหาการขัดแยงในการบริหารงาน 
นอกจากผลของการเปดเสรีการคาบริการธุรกิจประกันภัย จะมีผลตอทางดาน

กฎหมายและธุรกิจประกันภัยดังกลาวขางตนแลว  การเปดเสรีการคาบริการธุรกิจประกันภัยยังมี
ประโยชนตอประเทศโดยสวนรวม 3 ประการ คือ 

 1. การท่ีธุรกิจประกันภัยจะไดมีการพัฒนารูปแบบการบริการใหดีข้ึน รูปแบบ
กรมธรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูซ้ือประกันภัย  ตลอดจนทุนท่ีนํามาใชในการประกอบ
ธุรกิจจะสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

DPU



 117

 2. ธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย  เปนธุรกิจที่ตางประเทศสนใจมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาตองการขยายตลาดในประเทศไทย  ประกอบกับประเทศไทยทุก
วันนี้มีปญหาทางดานการสงออกมากกับสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเรา
ควรจะยอมผอนผันเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชนของประเทศในสวนท่ีสําคัญกวา 

 3.ในอนาคตเม่ือธุรกิจประกนัภัยไดพัฒนาจนใกลเคียงกบัประเทศพัฒนาแลวก็
ยังสามารถขยายไปยังตางประเทศได   ดังเชน  ประเทศเกาหลีซ่ึงมีสาขาอยู 9  แหงในตางประเทศ
และมีผลกําไรสุทธิ  809,000  เหรียญสหรัฐ  ดังนั้นการเปดเสรีอาจมีผลกระทบในชวงแรก  แต
ในชวงปลายจะทําใหการพฒันาธุรกิจประกันภัยยังมีท้ังการพัฒนาและเจริญเติบโต 

 
 จากบทสัมภาษณของนางสาวพจนีย  ธนวรานิช  อธิบดีกรมการประกันภัย98  กลาวถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการเปดการคาเสรี หรือ FTA และการเตรียมพรอมรับสถานการณ
ท่ีจะเกิดข้ึนดังกลาววารัฐบาลชุดนี้เนนเร่ืองการเปดเสรีในระดับทวิภาคี (Free Trade Area) และ
รัฐบาลเร่ิมเจรจากับประเทศตางๆ และไดลงนามขอตกลงกับบางประเทศไปแลวในขณะท่ีสวนของ
สาขาประกันภัยซ่ึงเปนหนึ่งในสาขาการเงิน  สาขานี้ยังไมเร่ิมเจรจา  แตมีการยืดระยะเวลาการเร่ิม
เจรจาออกไปอีก 3 ป คงตองยอมรับวาประเทศตางๆนั้นใหความสนใจในเร่ืองของประกันภัยมาก  
โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุนมีความสนใจเขามาดําเนินธุรกิจดานการประกันภัยมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง  
และอีกประเทศหนึ่งก็คือ สหรัฐอเมริกาท่ีสนใจจะเขาลงทุนในสาขาการเงินดวยเชนกัน 
 หลักสําคัญท่ีตางประเทศตองการก็คือ การอยากจะเขามามีบริษัทประกันภัยในประเทศ
ไทยและอยากขอใหตางชาติสามารถถือหุนไดเปนสวนใหญ  แตท้ังนี้ท้ังนั้นพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย  ประกันชีวิต  2535  อนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดเพียงไมเกิน 25%  แตไทยมีการ
แกไขกฎหมายเพ่ือเพิ่มใหเปน  49%  ใหกับตางชาติ  ซ่ึงขณะน้ีผานคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว  
กําลังอยูท่ีกฤษฎีกาตีความ  อยางไรก็ตามการกําหนด  49% นั้นจะมีบทเฉพาะการท่ีกําหนดเอาไววา  
49%  จะใหสิทธิไดเพียง 10 ป  จากนั้นจะเร่ิมพิจารณากันใหม   
 เร่ืองท่ีติดขัดอยูขณะนี้ก็คือ  เร่ืองของการใหใบอนุญาตบริษัทประกันภัย  ในการให    
ใบอนุญาตจะตองข้ึนอยูกับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําท่ีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได  
ทําใหสหรัฐฯกลัวความไมชอบมาพากลของเง่ือนไขนั้น  ในขณะท่ีเง่ือนไขสวนมากจะคํานึงถึงวา
หากเกิดอะไรขึ้น  รัฐบาลสามารถแกไขได  เพื่อคุมครองผูบริโภคท่ีอยูในประเทศไทยเรา 
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 นอกจากนั้น  การออกกฎระเบียบตางๆ  ทางกรรมการประกันภัยเองเปดกวางอยูแลว  
เพราะไมมีอะไรนาหวง  เนื่องจากปจจุบันการแกไขพระราชบัญญัติตางๆท่ีออกมาเปนกฎกระทรวง  
สวนมากจะรับฟงความคิดเห็นมาจากภาคธุรกิจอยูแลวกอนท่ีจะออกไปกําหนดเปนกฎระเบียบตางๆ  
ดังนั้น  การเจรจากับสหรัฐฯ  ภาคเอกชนจะมีบทบาทเปนอยางมากในการตอรอง  จึงไมมีอะไรนา
เปนหวง 
 
 เอกชนรูดีวาอนาคตมีการเปดเสรเีกดิข้ึนอยางแนนอน เพราะฉะน้ันเราตองมีการเตรียมตัว  
เพราะจะมีการเคล่ือนยายเงินทุน  มีการเคล่ือนยายบุคลากร มีการเคล่ือนยายเทคโนโลยีใหมๆอยาง
แนนอน  ตลอดจนการนําโปรดักสใหมๆเขามา  ดังนั้นภาคธุรกิจตองพยายามปรับตัวในเร่ืองบริษทั  
จะตองมีความม่ันคงในฐานะการเงิน  รวมไปถึงการมี Good Governance หรือความโปรงใสในการ
บริหารงาน  เพื่อใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาตอตางชาติและประชาชนท่ัวไป  รวมทั้งปรับเร่ืองการ
บริหารจัดการของตัวเราเอง  อาทิ  การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพื่อเสริมการบริการท่ีดี  เพราะการ
แขงขันท่ีดีท่ีสุดในขณะนีก้็คือ  การแขงขันในคุณภาพของการบริการ  เพื่อใหประชาชนน้ันประทับใจ   
ซ่ึงส่ิงนี้เปนเร่ืองท่ีทุกฝายจะตองเตรียมพรอมและคํานึงถึง 
 

นายสุจินต  หวั่งหลี  นายกสมาคมประกันวินาศภัย  99กลาวถึง  ผลกระทบหลังจากมีการ
เปดการคาเสรีวา  ในอีก 3 ปขางหนาตองเตรียมรับการเปดเสรีทางการคาในธุรกิจนีแ้ลว  ตางชาติเขา
มาพัฒนาธุรกจิของตัวเองจะมีผลอะไรตอธุรกิจประกนัวนิาศภัยในเมืองไทยบาง  นายสุจินตเปดเผย
ถึงเร่ืองนี้วา  จริงๆแลวคิดวาธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจท่ีแขงขันกันคอนขางท่ีจะรุนแรงอยูแลว
ตลอดระยะเวลาหลาย 10ปท่ีผานมา  เนือ่งมาจากปริมาณบริษัทมีจํานวนมาก  และตลาดไมไดใหญ
มาก  ดังนั้นการแขงขันก็จะเปนไปตามสภาพของธุรกิจ 

 “จะเหน็ไดวา  หากเราเอาทนุประกันภยัของ NON MOTOR ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา  
ทุนประกันเพิม่ข้ึนแตเบ้ียประกันลดลง  อันนี้เกดิมาจากการแขงขันของทางธุรกิจ  ฉะนั้นตนคิดวา
การแขงขันในเร่ืองของธุรกิจเปนเร่ืองปกติ  ไมมีอะไรนาเปนหวง  และเราทุกคนในธุรกิจทราบดีอยู
แลววาในอนาคตของการเปดเสรีก็จะมีบริษัทท่ีเขมเข็งและแข็งแรงเขามา  ดังน้ัน  ทุกบริษัทจะตกอยู
ในสถานการณท่ีตองพรอมท่ีจะสูอยูแลว”  นายสุจินต  กลาวและวา 

 ปจจุบันความเคล่ือนไหวดานประกันวินาศภัย มีบริษัทตางชาติท่ีมีสวนรวมอยูใน
บริษัทประเทศไทยเราเกนิ 40% (มาเกต็แชร)  ไมวาจะอยูในรูปแบบของการบริหารจากตางชาติ  
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หรือเขามามีสวนรวมในการลงทุน  หากถามวาเม่ือเปดเสรีแลวจะมีผลกระทบกระเทือนมากนอย
ขนาดไหนน้ัน  มองโดยหลักความเปนจริงแลวบริษัทตางชาติเขามาอยูประกันชีวติเกือบหมดแลว  
จึงไมมีอะไรนาเปนหวง 

 นายอภิรักษ  ไทพัฒนกุล  นายกสมาคมประกันชีวิตไทย100       กลาวถึงวา  อีก 3 ปจะมี
การเปล่ียนแปลง ( เปดเสรีการคา ) จะสงผลกระทบตอธุรกิจประกนัชีวิตอยางไรบางนั้น  ประเด็น
ของการเปดเสรี  หากมองกันจริงๆ  ตอนนี้ยิ่งกวาเสรีอยูแลว  เพราะตางชาติเขามาอยูใน บริษัท
ประกันชีวิตของคนไทยเกิน 80% แลว  เม่ือมองถึงมาเก็ตแชรของบริษัทท่ีมีตางชาติเขามารวมทุน  
นาจะเกิน 80% อีกเชนกนั  เพราะเพียงแคบริษัทเดยีวสวนแบงทางตลาดเกือบ 50% ถารวมผลงาน
ท้ังหมดเขาไป  บริษัทประกันชีวิตของไทยเทากับถูกกลืนโดยชาวตางชาติเรียบรอยแลวเกือบท้ังหมด  
กอปรกับการเปดเสรีจะมีบริษัทเปดใหมๆเขามาเพ่ิมข้ึนกไ็มแตกตางอะไรจากปจจุบัน  เพราะ
เปรียบเสมือนเสรีเต็มท่ีแลว  เพียงแตกฎระเบียบตางๆไมไดเขียนไวชัดเจนเทานั้น  หากมีการเปด
บริษัทใหมข้ึนมาก็จะเปนปญหาได  เพราะธุรกิจประกนัชีวิตไทยยังเล็กอยู  เม่ือเปดข้ึนมาก็จะเกิด
การแยงเคกกนัอยางดุเดือดแนนอน 

 “ปนี้ประเมินกันวาเบ้ียประกันรวมจะอยูท่ีประมาณ 150,000 ลานบาท  มีประมาณ     
24 – 25 บริษัทท่ีหารสวนแบงตรงนี้กันไป  แตถามีบริษัทใหมเกิดข้ึนมาอีก  ก็จะมีปญหาทันที  
เพราะเพียงแคบริษัทประกันใหญๆเพียง 4 – 5 แหงก็กินสวนแบงตลาดไปแลวกวา 90% บริษัทเล็กจึง
มีปญหาแนนอน  โดยเฉพาะบริษัทท่ีมีสวนแบง 1% ลงมา”  นายอภิรักษ กลาวและวาตอ 

 ตอนนี้จะเปดหรือไมเปดเสรี  ในแงของภาคธุรกิจจึงไมไดเสียมากนัก  เพราะตางชาติเขา
มาเกือบหมดแลว  เพียงแตในแงของกฎหมายแลวใหสิทธิ 25% แตอํานาจการบริหารเกินกวาคร่ึง
เปนของชาวตางชาติบริหารงาน  ประเด็นการเปดเสรีจึงนาจะตองยกออกไป  แตประเด็นท่ีนาจะตอง
หยิบยกมาคุยกันตอไปก็คือ  แตละบริษัทจะตองพฒันาศักยภาพของตัวเองใหฐานะทางการเงินท่ี
ม่ันคง  และเนนดานการบริการท่ีดีตอลูกคา  ตลอดจนเนนดานการขยายตลาด  เนนในการสรางคน  
พัฒนาไอที  เพื่อเขาไปสูตลาดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ  สวนนี้มากกวาท่ีจะทําให
บริษัทกาวหนาไปไดดวยด ี

 การเพิ่มบริษัท  นี่คือประเดน็หลักท่ีนากลัว  เพราะฉะน้ันการเพิ่มตองมีเหตุผล  ตองมา
วิเคราะหดูถึงความจําเปนในการเพ่ิมบริษทัในประเทศจะรองรับอยูหรือไม  ถารองรับอยูหากคุณไป
เพิ่มตลาดก็ยิ่งออนแอ  ฉะนัน้จํานวนบริษทัจะตองมองถึงความเหมาะสมตอตลาด  หรือหากไมเพิม่
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บริษัทเล็กก็จะตองรวมทุน  จะไดขยายงานมีโปรดกัสใหมๆเพิ่มข้ึนมา  ประชาชนก็จะไดรับ
ประโยชน 

 
 นายสุรชัย  ศิริวัลลภ กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ จํากดั (มหาชน)101  

กลาวถึงผลกระทบหลังมีการเจรจาการคาเสรี  หรือ  FTA วา   สําหรับการรับประกันภัยตอ  คงจะไม
มีผลกระทบกบั FTA เนื่องจากขณะน้ีเร่ืองของการประกันภัยตอถือวา Free Market อยูแลว  
เนื่องจากไมไดหามอะไรหากใครจะเขามารับประกันภัยตอในประเทศ  ซ่ึงในประเทศตางๆ  อยาง
นอยท่ีสุดการที่จะเขามารับประกันภัยตอในบานของเขาจะตองมีเงินมาวางในขณะท่ีของประเทศ
ไทยไมจําเปนจะตองนํามาวาง  ดังนั้นคิดวาเม่ือ FTA เกิดข้ึน เร่ืองของการรับประกันภยัตอ  จึงไมมี
ผลใดๆเกิดข้ึนท้ังส้ิน  แตอยางไรก็ตามการทํา FTA กลับไปมองถึงภาพรวมมากเกนิไป  โดยไมไดลง
มามอง ภาคประชาชน  โดยเฉพาะในภาคของธุรกิจประกันภัยมุมเดยีว  จริงอยูเร่ือง FTA เปนเร่ือง
ของ   ภาพรวมในแตละรายสาขา  แตหากมองเฉพาะธุรกิจประกนัภยั  “เรามีแตเสียกบัเสีย” 

 ประการแรก  ตองลงมามองถึงเร่ืองการตลาด  มีตลาดไหนบางในประเทศท่ีเราไป
เจรจาท่ีนาสนใจในดานของการทําธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ  ซ่ึงสรุปไมมีประเทศใดท่ีนาสนใจ  เพราะ
ตลาดบานเราเม่ือเทียบกับตลาดตางประเทศ  ตลาดบานเราเปนตลาดที่  “เนื้อหอม”  เปนตลาดท่ีมี
กําไรมากกวา  ขณะเดยีวกันก็ไมมี มหันตภัยเหมือนตางประเทศ  ฉะนั้น  การมองจะตองมองดวูา  
ตลาดท่ีจะแลกเปล่ียนกนันั้น  มีความนาสนใจมากนอยขนาดไหน  เพราะในแงธุรกิจประกันภัยไมมี
อันไหนนาสนใจ  ไมวาจะเปนจีน  อินเดยี  สหรัฐฯ  ญ่ีปุน  ฯลฯ  ไมมีใครเขาไปทําธุรกิจประกนัภยั
ในประเทศนัน้ๆ แลวมีกําไร 
 ประการท่ีสอง  มีการกลาววา  การเจรจากบัตลาดสหรัฐฯ  จะเปนแมแบบของการเจรจา
ตอไป  ตรงนีน้าสนใจ  แตหากมองเร่ืองของการเปดเสรี  ซ่ึงตนเองกไ็มเขาใจเชนเดียวกันวา  คําวา  
เปดเสรี  คืออะไร  เนื่องจากตอนน้ีหากมองดูสภาพตลาดปจจุบันในประเทศแลว  สหรัฐฯเขามาอยู
ในตลาดไทยเหมือนจะครองสวนแบงตลาดไปแลวอยางท่ีหลายฝายไดกลาวมา  ท้ังตลาดในธุรกจิ
ประกันวินาศภัย  ดังนัน้จะนํามากลาวทําไมในเร่ืองของการเปดหรือไมเปดเสรี  เพราะขนาดยังไม
เปดเสรีสหรัฐฯก็มีสวนแบงทางตลาดไปกวาคร่ึงแลว  เม่ือสภาพเปนเชนนีแ้ลวจะตองเจรจากบัสหรัฐฯ
ใหมวา  เขาจะตอบแทนเราอยางไรบาง  หลังจากทันแลวคอยมาเจรจากนัใหมวาจะเปดอะไรบาง 
 “อยาไปเร่ิมตนดวยการเปด  แตใหเร่ิมตนดวยการมองภาพความเปนจริงในปจจุบันกอน  
เพราะสภาพปจจุบันเขาเปนอยางนี้แลว  จะไปกลาวกนัทําไมอีกเร่ืองการเปดเสรีทางการคา  เพราะ
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เช่ือวาอีก 5 ปขางหนา  หลังจากเปดแลวสวนแบงทางตลาดในธุรกิจประกันชีวิตจะตองไปหมดอยาง
แนนอน” 
 ประการท่ีสาม  เรามักจะมองขามธุรกิจประกันภยั  เพราะอยาลืมวา  ธุรกิจนี้เปนการคาท่ี
ไมเหมือนกับการคาสาขาอ่ืน  ท่ีเทรดกันเปนคร่ึงป  หรือ  1ปจบ  แตธุรกิจประกันภัยเปนท่ียอมรับ
กันทุกคนวา  เปนแหลงระดมทุนท่ีใหญท่ีสุดแหลงหนึ่งของประเทศ  ในการใชพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคม  ซ่ึงทุกประเทศใชแหลงนี้เปนแหลงทุนในการท่ีจะพัฒนา 
 “ลองคิดดหูากแหลงทุนนี้ตกเปนของตางชาติควบคุมไปแลว มันหายไปตลอดชีวิต  ชาตินี้
ท้ังชาติจะหายไปหมด  ซ่ึงไมเหมือนกับการคาอ่ืนท่ีเทรดกันปตอป  ซีซ่ันตอซีซ่ัน  ส่ิงนี้เราตองคิด
หนัก  เราอยามองภาพรวมวา  จะเอาภาพตรงน้ีไปเทรดกับธุรกิจสาขาอ่ืน  เพราะเร่ืองประกันเปน
เร่ืองของระยะยาว  และเปนแหลงทุนท่ีอยูในตลาดทุกๆป  หากตลาดยังคงโตอยางท่ีโตอยูทุกวนันี้ก็
จะเปนแหลงทุนท่ีใหญมาก  แตหากเราเจรจาไมดี  ยกแหลงทุนนี้ใหอยูในความควบคุมของตางชาติ
แลว  แหลงทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศก็จะหายไป  จึงอยากฝากไววาการเจรจา  อยามองแต
ภาพรวม  แตขอใหมองแยก  มองไกลและมองยาว  ซ่ึงหากจะมีการเจรจาในอนาคต  ตนคิดวาไม
นาจะมีการเจรจา  คําวาเขตการคาเสรี (Free Trade)   แตขอใหใชคําวา  การแลกเปล่ียนมากกวา  
เพราะเราออกไปหากนิขางนอกไมไดอยูแลว  ดังนัน้การคุยตองคุยแบบแลกเปล่ียน” 
 

 ผูวิจัยมีความเห็นวา  การเปดเสรีการคาบริการสาขาประกันภัยของไทยน้ัน มีท้ังขอดีและ
ขอเสีย  แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ข้ึนอยูกับวา ประเทศไทยมีการเตรียมพรอมและรองรับการแขงขันอยางเสรี
ไวมากนอยเพยีงใด 

DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ  เปนความตกลงที่ถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อขยายการคาบริการภายใตเงื่อนไขของความโปรงใสและการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ  
และเพื่อเปนการวางกรอบหลักการท่ีเปนพื้นฐานในการเปดเสรีการคาบริการของประเทศสมาชิก
องคการการคาโลก  ซ่ึงมีหลักการพื้นฐานสําหรับการเปดเสรีมีท้ังหลักการที่เปนพันธกรณีท่ัวไปที่
ประเทศสมาชิกทุกประเทศตองถือปฏิบัติเหมือนกัน  เชน การใหการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง  การเผยแพรและการทําใหกฎเกณฑท่ีเกี่ยวกับการคาบริการภายในประเทศมีความ
โปรงใส  นอกจากนี้ยังมีพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิกตองเจรจากันเพื่อเปดตลาดการคาบริการสาขา
ตางๆ   การมีพันธผูกพันท่ีจะตองใหตางชาติเขามาลงทุนในการคาบริการและการใหการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติตอบริการของตางประเทศตามท่ีไดผูกพันไวในตารางขอผูกพันของแตละประเทศ  โดยการ
เปดตลาดเสรีการคาบริการตามความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ  ไมไดกําหนดใหตองเปดเสรี
อยางเต็มท่ีในทันที  แตอาจเปดตลาดการคาบริการโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดซ่ึงในการเปดตลาด
การคาบริการโดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจของแตละประเทศ  อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกองคการ
การคาโลกจะตองเพิ่มระดับการเปดเสรีท่ีมากข้ึนในอนาคตโดยผานรอบของการเจรจาการคาบริการ
ตามหลักการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ ประเทศไทยเองก็ไดผูกพันในการเปดตลาดเสรีการคา
บริการโดยระบุขอผูกพันไวในตารางขอผูกพันเฉพาะซ่ึงรวมถึงการเปดเสรีการคาบริการสาขา
ประกันภัยดวย 

สําหรับการคาบริการสาขาประกันภัย  ซ่ึงเปนสาขาบริการหนึ่งท่ีไทยไดผูกพันท่ีจะเปด
ตลาดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะโดยผูกพันท่ีจะเปดตลาดในสาขายอย 6  รายการ คือ บริการ
ประกันชีวิต  บริการประกันวินาศภัย  นายหนาและตัวแทนประกันภัย  บริการปรึกษาดานประกันภัย  
แตไมรวมเร่ืองบํานาญ บริการประเมินภัย ซ่ึงลักษณะของขอผูกพันดังกลาวเปนขอผูกพันเพียงเทาท่ี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคาบริการสาขาประกันภัยในขณะน้ี  อยางไรก็ตาม  ความตกลงท่ัวไปวา
ดวยการคาบริการกําหนดหลักการที่สําคัญคือ  การเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับโดยผานรอบของ
การเจรจาระหวางประเทศสมาชิกองคการการคาโลกอยางตอเนื่องไปเปนระยะๆ  เพื่อใหมีการเปด
ตลาดการคาบริการและลดอุปสรรคทางกฎหมายตางๆ เพ่ือใหมีการเปดตลาดการคาบริการระหวาง
กันในระดับท่ีเพิ่มมากข้ึนจากท่ีไดผูกพันกันไว  ดังนั้น ไทยอาจถูกเรียกรองจากประเทศคูเจรจาให
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เปดตลาดการคาบริการในระดับท่ีมากข้ึนกวาท่ีผูกพันไวในความตกลงฯ จึงอาจจําเปนตองแกไข
กฎหมายบางฉบับท่ีอาจจะขัดกับพันธกรณีท่ีไทยจะผูกพันในอนาคต เชน 

- กฎหมายท่ีเปนขอจํากัดในการถือหุนและจํานวนของกรรมการในบริษัท เชน  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ท่ีจํากัด
จํานวนผูถือหุนท่ีเปนคนตางดาวไมเกินรอยละ 25 และกรรมการท่ีเปนคนตางดาวในบริษัท
ประกันภัยไดไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมด  อาจจะตองมีการแกไขสัดสวนดังกลาว 
โดยอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนและเปนกรรมการไดมากข้ึน 

- กฎหมายท่ีเปนขอจํากัดในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  กลาวคือ  การไม
อนุญาตใหตางชาติเขามาเปดบริษัทประกันภัยในประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แมจะใหบริษัทตางชาติเขามาเปดสาขาของ
บริษัทประกันภัยตางประเทศได  หากมีการเปดตลาดเสรีประกันภัยใหตางชาติเขามาประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไดโดยตรงก็อาจตองแกไขกฎหมายนี้ดวย 

-  กฎหมายท่ีเปนการจํากัดการทํางานของคนตางดาว คือ พระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2521 ท่ีหามคนตางดาวเปนนายหนาและตัวแทนประกันภัย  ซ่ึงกฎหมายไทย
แยกการทํางานออกจากการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  หากตอไปไทยมีการเปดตลาดเสรีการ
เปนนายหนาและตัวแทนประกันภัยก็ตองแกกฎหมายฉบับนี้ 

-  กฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ เชน ประมวลกฎหมายรัษฎากรที่ลดหยอน
และยกเวนภาษีใหกับผูมีรายไดท่ีซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีประกอบการในประเทศ
ไทย  หากมีการเปดเสรีประกันมากข้ึนก็ควรตองยกเลิกกฎหมายท่ีเปนการเลือกปฏิบัติดวย 

       การเปดเสรีในธุรกิจการคาบริการของธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย จะ
กอใหเกิดผลดังนี้คือ 

1.  ผลตอธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ 
1.1)  เปนการกระตุนใหบริษัทประกนัภยัและบริษัทท่ีมีขนาดของบริษัท 

(เงินกองทุน) เล็ก  มารวมตัวกันเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการรับเส่ียงภัย
สูงข้ึน จะนํามาซ่ึงผลกําไร  ท้ังนี้จะตองมีการบริหารงานท่ีดีดวย 

 1.2)   กอใหเกดิการพัฒนาบุคคลกรเพ่ือสามารถรองรับตลาดท่ีจะขยายไดอยาง
ทันทวงที และบุคลากรดังกลาวจะกลายเปนแรงงานท่ีมีฝมือ (Skilled  Labour)  หรือ  ผูเช่ียวชาญ  
(Specialised)  ไปในท่ีสุด 

 1.3)   กอใหเกดิความมั่นคงในสายตาของประชาชน 
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     1.4) ทําใหผูประกอบธุรกิจภายในประเทศเนนผลกําไรมากกวาการเจริญเติบโตใน
รูปของสวนแบงการตลาด 

      1.5) ทําใหสามารถสงวนเงินตราตางประเทศ  เพราะประชาชนมีความเช่ือม่ันใน
กิจการในประเทศมากข้ึน  อันมีผลมาจากผลการดําเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพของบุคลากรและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท  ฯลฯ 

      1.6) การแขงขันจะเปนส่ิงกระตุนใหเกิดการพัฒนารูปแบบใหม ๆ ของการ
ประกันภัย  ซ่ึงจะเปนการเอ้ืออํานวยตอธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

     1.7)  ในอนาคตเม่ือบริษัทประกันภัยภายในประเทศมีความชํานาญมากข้ึน และเปน
ท่ีเช่ือถือเม่ือมีฐานะท่ีม่ันคงแลวก็จะสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศได 

 2.   ผลตอธุรกิจประเภทอ่ืนในฐานะเปนแหลงเงินทุน  นอกเหนือจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน อันจะเปนการสงเสริมใหธุรกิจอ่ืนเติบโตดวย 

3.   ชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่การสงออก 
4. เปนท่ียอมรับและเชื่อถือของผูประกอบการธุรกิจประกันภัยของตางประเทศ 
 5.  กอใหเกิดความม่ันใจสําหรับนักลงทุนจากตางประเทศในเร่ืองความม่ันคงของธุรกิจ

ท่ีจะดําเนินไป 
      

ขอเสนอแนะ 

 
 การเปดเสรีการคาบริการในธุรกิจประกันภัย  โดยภาพรวมแลว ถึงแมจะมีขอดีตาง ๆ 
มากมาย เชน กอใหเกิดความม่ันคง และมีความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการมากข้ึน  ทําใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรดานการประกันภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม และรูปแบบ   
ผลิตภัณฑ  สําหรับการประกันภัยท่ีทันสมัย  แตในลักษณะของธุรกิจประกันภัย  เปนธุรกิจท่ีไม
เหมือนกับธุรกิจการคาบริการสาขาอ่ืน ๆ  เนื่องจากธุรกิจประกันภัย  เปนแหลงระดมเงินทุนท่ีใหญ 
ท่ีสุดแหลงหนึ่งของประเทศ  เพื่อใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น  หากแหลงท่ีใชในการ
ระดมทุนตกอยูในความควบคุมดูแลของตางชาติไปแลว  แหลงทุนนี้ก็จะหายไปเลย  ไมสามารถท่ี
เรียกกลับคืนมาได  เพราะลักษณะของธุรกิจประกันภัย  ไมใชธุรกิจท่ีจะทําการคาบริการกันใน
ระยะเวลาส้ัน ๆ  เพียงปตอปเทานั้น  แตเปนธุรกิจระยะยาวกวานั้น  ประกอบกับศักยภาพของ
ประเทศไทย ไมสามารถที่จะไปแขงขันในธุรกิจประเภทนี้กับตางชาติไดอยูแลว  ฉะนั้นจึงไมนาท่ีจะ
เปนการเปดเสรี  ควรจะเปนการเจรจาตอรอง  เพื่อแลกเปล่ียนจะดีกวา 
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อยางไรก็ตาม  แมความตกลงจะมีวัตถุประสงคเพื่อการเปดเสรีการคาบริการ แตความตก
ลงฯ  ก็มีหลักการในการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ  ข้ึนอยูกับความพรอมและสถานการณทาง
เศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยจะใหความยืดหยุนเปนพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนา และประเทศ
ไทยเองก็เปนประเทศกําลังพัฒนา จึงอาจไดรับความยืดหยุน ในเรื่องระยะเวลาในการเปดเสรี      
ประกันภัย  ดังนั้น  ไทยจึงควรเตรียมความพรอม ในธุรกิจประกันภัยของไทย ในการแขงขันกับ
ตางชาติ  หากตอไปตองเปดตลาดเสรีท่ีมากข้ึน 
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