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กติติกรรมประกาศ 

 

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกิดข้ึนดว้ยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคล

ทั้งหลาย ซ่ึงขอกล่าวนามเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ดงัน้ี ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ์ท่ี

ท่านไดใ้ห้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารยอ์  านวย สุภเวชย ์และรอง

ศาสตราจารยพ์ินิจ ทิพยม์ณี ท่ีท่านทั้งสองใหค้วามกรุณาร่วมแนะน าใหค้  าปรึกษาเพื่อความสมบรรณ์

ถรกตอ้งแห่งเน้ือหาของวิทยานิพนธ์และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณท่าน 

ณ โอกาสน้ี 

ผรช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ ท่ีท่านไดใ้ห้ความกรุณารับหน้าท่ีเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลกัดนัใหข้า้พเจา้มีความกระตือรือร้นต่อการคน้ควา้ศึกษาขอ้มรลอยา่งต่อเน่ือง

และสม ่าเสมอ โดยท่านไดก้รุณาสละเวลาช่วยช้ีแนะ ซกัถาม ใหแ้นวความคิดและค าแนะน าในทาง

วิชาการรวมทั้งดา้นต าราแหล่งขอ้มรลการศึกษาคน้ควา้อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจากการเอาใจใส่ดรแลของท่าน

ท าใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบรรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณบิดามารดาของผรเ้ขียน ท่ีสนับสนุนให้การศึกษาจนผรเ้ขียนมีวนัน้ี

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีให้

ค  าแนะน าและช่วยเหลือผรเ้ขียน “บ๊ะจ่าง” คุณณัฐกมล จิตรตรอง ท่ีคอยเป็นก าลงัใจอนัส าคญัให้

ผรเ้ขียนมาโดยตลอดรวมถึง “เดอะแก๊งคก์าร์มาคลบั” และเพื่อนๆ พี่นอ้งนกัศึกษา รุ่น 51 ท่ีคอยเป็น

ก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือและมอบส่ิงท่ีดีใหต้ลอดมา  

หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถก่อให้เกิดความรร ้และขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อนัควรแก่

การศึกษาหรือปฏิบัติ ขอมอบความดีคร้ังน้ีด้วยความระลึกถึงพระคุณครรบาอาจารย์ทุกท่าน 

ตลอดจนผรแ้ต่งหนังสือต าราทุกท่านท่ีผรเ้ขียนใชอ้า้งอิงในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และผรมี้พระคุณของ

ผรเ้ขียนทุกท่าน แต่หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผรเ้ขียนขอนอ้มรับไว้

แต่เพียงผรเ้ดียว 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ ความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิต 

ช่ือผูเ้ขียน ชูพงศ ์กระแสร์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2554 

 

บทคดัย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเร่ืองการใหค้วามยนิยอมใน

การทาํสญัญาประกนัชีวิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิต ประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิตและ

ปัญหาในการให้ความยินยอม เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์ของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิตและหาแนวทางท่ี

เหมาะสมมาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการนาํหลกัความยินยอมในการทาํ

สญัญาประกนัชีวิตมาบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 

จากการศึกษากฎหมายของไทยพบว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ

ประเทศไทย มาตรา 863 บญัญติัวา่ “อนัสญัญาประกนัภยันั้น ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียใน

เหตุท่ีเอาประกนัภยัไวน้ั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด” หลกัการตาม

มาตราน้ีถือว่าผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยัมิฉะนั้นสัญญาประกนัภยั

ดงักล่าวย่อมไม่มีผลผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างใด ดงันั้นหลกัเกณฑ์ในการทาํสัญญาประกนัชีวิตใน

ประเทศไทยผูเ้อาประกนัชีวิตตอ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวติของบุคคลซ่ึงถูกนาํเอาไปกาํหนดเป็นเง่ือนไข

ในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัชีวิตเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน การท่ีกฎหมายมิไดมี้การบญัญติัไวอ้ย่าง

ชดัเจนว่าบุคคลใดมีส่วนไดเ้สียในชีวิตบุคคลอ่ืนอนัอาจนาํไปทาํสัญญาประกนัชีวิตไดน้ั้น ก็ตอ้ง

อาศยัหลกัเกณฑก์ารตีความตวับทกฎหมายอา้งอิงกบัหลกักฎหมายต่างประเทศ เพื่อกาํหนดวา่บุคคล

ใดจะมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลอ่ืนจนถึงขนาดท่ีจะสามารถนาํชีวิตของบุคคลอ่ืนไปทาํสัญญา

ประกนัชีวิตไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของชีวิต เม่ือบุคคลซ่ึงมีส่วนได้

เสียในชีวิตของบุคคลอ่ืนไดน้าํชีวิตของบุคคลอ่ืนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาประกนัชีวิตโดยท่ี
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เจา้ของชีวิตไม่ทราบมาก่อน ยอ่มถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตของบุคคลนั้นและยงัอาจทาํ

ให้บุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของเขาแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดจ้ากการทาํสัญญาประกนั

ชีวิต 

ผูศึ้กษาจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองการให้ความ

ยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต โดยการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ไทยให้มีการบญัญติัถึงการทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยอาศยัหลกัความยินยอม ปัญหาเร่ืองแบบใน

การใหค้วามยินยอม ผูเ้ขียนเห็นว่าควรกาํหนดแบบในการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตเป็นหนังสือ ปัญหาเก่ียวกบัการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตรวมทั้งการระบุและ

เปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตหรือไม่ ผูเ้ขียนเห็นว่าการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก ส่วนการระบุและเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ตอ้งไดรั้บความยนิยอม

จากบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตก่อน เวน้แต่ได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผูรั้บ

ประโยชน์แลว้และผูรั้บประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัผูรั้บประกนัว่าตนจาํนงท่ีจะถือเอา

ประโยชน์จากสญัญานั้น ส่วนปัญหาการทาํสญัญาประกนัชีวิตกรณีท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็น

ผูเ้ยาว ์ผูเ้ขียนเห็นว่าควรนาํหลกักฎหมายเร่ืองความสามารถของผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยม์าปรับใชเ้พื่อกาํหนดอายขุองผูเ้ยาวท่ี์สามารถใหค้วามยนิยอมไดด้ว้ยตนเองและจะตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหากผูเ้ยาวอ์ายุต ํ่ากว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงหากมีการ

กาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองการให้ความยินยอมในสัญญาประกนัชีวิตไวอ้ยา่งชดัเจนก็จะช่วยลดปัญหา

การก่อใหเ้กิดอาชญากรรมจากการแสวงหาประโยชน์จากชีวิตบุคคลอ่ืนและป้องกนัการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพในชีวิตของบุคคลอ่ืนได ้
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to study the legal problems on giving a consent for 

making a life insurance contract, of which its objectives are to study the consent for making a life 

insurance contract and the history, concept and theory of giving a consent for making a life 

insurance and to study the rules of Thai law, comparing with those of foreign laws, in regard to 

giving a consent for making a life insurance and to search for appropriate measures as suggestion 

for the amendment of Thai law by enforcing the priciple of consent for making a life insurance in 

Thailand.     

According to this thesis, it is found that the Civil and Commercial Code of Thailand, 

Section 863 prescribes that “an insurance contract is not binding on the parties unless the assured 

has an interest in the event insured against”; the principle of this section deems that the assured 

must have the interest in the event insured against, otherwise, the insurance contract shall be not 

binding. Therefore, the principle of the life insurance contract in Thailand stipulates that the 

interest in the event insured of the assured is the condition of payment of the insurer when death 

occurs. However, the law does not clearly prescribe what kind of person has interest in the life of 

person spicified in the life insurance contract. Thus, it shall be interpreted by referring to the 

principle of foreign law to identify a person who has interest in the life of person specified in the 

life insurance contract to such an extent that enable him/her to use life of others as material of life 

insurance contract without that person’s consent. The making of life insurance contract without 

consent of the person specified in that contract is deemed violation of right and liberty in life and 
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may induce the person who has interest in that person’s life to seek for undue benefit from life 

insurance contract. 

The researcher proposes the solution of the legal problems on giving a consent for 

making a life insurance contract by amending the Civil and Commercial Code to prescribe the 

making of life insurance contract with the principle of consent. For the problem on the form of 

consent letter, the researcher opinionates that the form of consent letter for life insurance contract 

should be stipulated in writing. For the problem on transfer of right ensuring from the life 

insurance contract and change of the beneficiary of the life insurance contract need the consent of 

the insured person or not, the researcher opinionates that the right transfer need no consent of the 

insured person and the identification and change of the beneficiary need the consent of the 

insured person except the insurance policy has already been delivered to the beneficiary and the 

beneficiary has sent a notice to declare his/her intention to take the benefit of the contract. For the 

problem on the minor insured person, the researcher opinionates that the rules on capacity of the 

minor in the Civil and Commercial Code should be used to fix the age of the minor who can give 

a consent by himself/herself and the consent of legal representative for the non-age according to 

the law is required. The clear provision of the criteria of giving a consent in the life insurance 

contract shall reduce criminal problem of seeking benefit from life of other persons and prevent 

the violation of right and liberty of others persons. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

      การประกนัชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยัตกลงจะใช้เงินจาํนวนหน่ึงให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัหรือผูสื้บสิทธิของเขา ในเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูท่ี้ถูกเอาประกนัชีวิตไวไ้ดต้ายภายใน

เวลาหรือยงัมีชีวิตอยูจ่นถึงเวลาอนัไดต้กลงกนัไว ้และผูเ้อาประกนัภยัตกลงส่งเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่

ผูรั้บประกนัภยั บุคคลท่ีจะเป็นคู่สญัญาในฝ่ายของผูเ้อาประกนัชีวิตตอ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูท่ี้

ตนทาํประกนัชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทาํประกนัชีวิตตนเองหรือทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนก็ตาม หลกั

ส่วนไดเ้สียในการประกนัชีวิต เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 863 บญัญติัว่า 

“อนัสญัญาประกนัภยันั้นถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยัไวน้ั้นไซร้ ท่าน

ว่าไม่ผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด” กล่าวคือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอา

ประกนัภยัเพื่อหลีกเล่ียงมิให้การประกนัภยัท่ีมีลกัษณะเหมือนการพนนัขนัต่อซ่ึงขดัต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนและเป็นภยัต่อศีลธรรม ป้องกนัการทาํลายชีวิตและทรัพยสิ์นเพื่อหวงัเงิน

ประกนัภยัและป้องกนัความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ กรณีผูเ้อาประกนัภยัทาํสัญญาประกนัภยัโดยไม่

มีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยัสัญญานั้นยอ่มไม่ผกูพนัคู่สัญญาและเป็นการพนนัขนัต่อท่ีผูรั้บ

ประกนัภยัยกเป็นขอ้ต่อสูไ้ด ้ 

     ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยัหมายถึงการท่ีบุคคลใดก็ตามเม่ือมีเหตุการณ์อย่าง

หน่ึงอย่างใดเกิดข้ึนย่อมมีส่วนท่ีจะไดรั้บประโยชน์หรือมีส่วนท่ีจะตอ้งเสียหายจากเหตุการณ์นั้น 

ซ่ึงอาจมีส่วนไดเ้สียทางตรงหรือทางออ้มกไ็ดถื้อวา่บุคคลนั้นเป็นบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย บุคคลทุกคน

ยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของตนเองจึงสามารถทาํประกนัชีวิตของตนเองไดแ้ต่การทาํประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืน ผูท่ี้จะทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไดน้ั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีตนนาํเอาชีวิตของ

เขาไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการทาํสัญญาประกนัชีวิตถึงขนาดมีส่วนไดเ้สียตามกฎหมายในชีวิต

ของบุคคลนั้น ซ่ึงการตายของบุคคลนั้นจะมีผลทาํใหผู้เ้อาประกนัชีวิตไดรั้บผลกระทบกระเทือนต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจ ส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูอ่ื้นอาจพิจารณาจากความสัมพนัธ์ทาง
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ครอบครัว ทางสายโลหิตกล่าวคือ สามีภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย บิดามารดากบับุตร นอกจาก

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวแลว้ยงัมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอีกดว้ย เช่น นายจา้งลูกจา้ง เจา้หน้ี

ลูกหน้ี ลูกหน้ีร่วมและผูถื้อหุน้ 

     การประกนัชีวิตถือเป็นการประกนัภยัรูปแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรเทาความ

สูญเสียด้านการเงินและเศษรฐกิจท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์กนัในดา้นต่างๆ การประกนัชีวิตจึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนในการจดัหาความมัน่คง

ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงให้แก่

บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเสียชีวิตของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนันั้น  

     จากการท่ีหลกัส่วนได้เสียไม่ครอบคลุมถึงประโยชน์ของการทาํสัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนและไม่สามารถสนองตอบขอ้เรียกร้องทางสังคมไดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนในปัจจุบนักฎหมายไม่ได้บญัญติัไวอ้ย่างชัดเจนเหมือนเช่นการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตตนเอง จึงเกิดแนวความคิดและหลกักฎหมายเก่ียวกบัการให้ความยินยอมในการทาํ

สัญญาประกนัชีวิต ซ่ึงในต่างประเทศการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนโดยอาศยัความยินยอม

นับว่าแพร่หลายมากมีหลายประเทศท่ีเห็นประโยชน์และไดน้าํหลกัเร่ืองความยินยอมมาใชแ้ยก

ต่างหากจากหลกัส่วนไดเ้สีย การใหค้วามยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนทาํใหบุ้คคล

ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์จนถึงขั้นมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลอ่ืนสามารถทาํสญัญาประกนัชีวิตใหแ้ก่

บุคคลนั้นได ้รวมถึงการทาํสญัญาประกนัชีวิตของตนเองซ่ึงปกติยอ่มไม่มีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนถา้เป็น

การทาํสัญญาประกนัชีวิตตนเองเพราะบุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของตนเอง ก็สามารถ

ใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตของตนไดเ้ช่นกนั แต่ถา้หากการทาํสัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนปราศจากความยินยอมแล้วย่อมส่งผลให้เกิดอันตรายจากการท่ีผูเ้อาประกันชีวิตจะ

แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบโดยการทาํร้ายบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเพื่อให้ไดเ้งินจาํนวนหน่ึง

จากผูรั้บประกนัชีวิตเม่ือเกิดมรณะภยัข้ึน เกิดเป็นการพนนัขนัต่อและล่วงลํ้าสิทธิส่วนตวัของบุคคล

อ่ืนตามหลกัเร่ืองส่วนไดเ้สีย 

     หลกัความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตกาํหนดไวว้่า การทาํสัญญาประกนัชีวิต

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กนาํเอาชีวิตของตนมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงิน

ของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน ความยินยอมไม่มีแบบฉะนั้นจะทาํเป็นหนงัสือหรือให้ความ

ยนิยอมดว้ยวาจาก็ไดแ้ละจะเป็นการให้ความยินยอมโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายก็ไดเ้ช่นกนัแต่โดย
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ส่วนใหญ่แลว้การให้ความยินยอมนั้นตอ้งทาํเป็นหนังสือเพื่อท่ีจะไดมี้หลกัฐานใชใ้นการพิสูจน ์

หลกัความยนิยอมน้ีแตกต่างจากหลกัส่วนไดเ้สียตรงท่ีวา่ ขอ้กาํหนดในสญัญานั้นตอ้งชดัเจนและไม่

ปิดกั้นการพฒันาและยอมรับคุณประโยชน์ของการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนเป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพกว่าหลกัส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีการกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้ก

เอาประกนัชีวิตเท่ากบัเป็นการแกปั้ญหาการล่วงลํ้าสิทธิส่วนบุคคลของเขาดว้ย การโอนสิทธิท่ีเกิด

จากสัญญาประกนัชีวิต เช่น สิทธิของผูรั้บประโยชน์หรือการโอนสิทธิประโยชน์ในการรับเงิน

จาํนวนหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนก็ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตก่อน ซ่ึงมีบาง

ประเทศเห็นว่าเม่ือสัญญาประกนัชีวิตเกิดข้ึนแลว้การโอนสิทธิประโยชน์หลงัจากนั้นไม่จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก การระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตก่อนเสมอเป็นการป้องกนัภยัหากผูเ้อา

ประกนัชีวิตมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตยอ่มเพิกถอนความ

ยินยอมไดเ้สมอก่อนทาํสัญญานั้นแต่เม่ือเกิดสัญญาข้ึนแลว้จะเพิกถอนความยินยอมซ่ึงจะทาํให้

สญัญาส้ินผลบงัคบัไปนั้นทาํไม่ได ้จะเห็นไดว้่าการนาํหลกัเร่ืองความยนิยอมในการทาํประกนัชีวิต

มาใชย้่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่การประกนัชีวิตของประเทศไทยในปัจจุบนัมากยิ่งข้ึนท่ียอมรับ

เพียงแต่หลกัเร่ืองส่วนไดเ้สียเท่านั้น 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

       1.2.1  เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประกนัชีวิต 

       1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการในทางกฎหมายเก่ียวกบัความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตของประเทศไทยกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

       1.2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในทางกฎหมายเก่ียวกบัความยนิยอมในการทาํ

สญัญาประกนัชีวิตของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

       1.2.4  เพื่อหาขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัความยนิยอมใน

การทาํสญัญาประกนัชีวิต 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

      กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัน้ียงัมีขอ้บกพร่องอนัเป็น

ปัญหาและอุปสรรคสําคญัท่ีตอ้งแกไ้ข ทั้งในปัญหาความไม่ชัดเจนของขอ้กฎหมายและปัญหา

เก่ียวกบัความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตกบัหลกัเร่ืองส่วนไดเ้สียจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ชดัเจนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มี

ความถูกตอ้งเหมาะสม หากได้มีการแก้ไขกฎหมายในเร่ืองของความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตโดยหาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การทาํประกนัชีวิต

มากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

      การวิจยัน้ีจะศึกษาหลกัเกณฑแ์ละบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัความยินยอมในการ

ทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยจะศึกษาหลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวิตรวมถึงศึกษาเปรียบเทียบ

กบัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตของประเทศไทยกบั

ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงมาตรการท่ีเหมาะสมและหาแนวทางท่ีจะนํามาใช้ปรับปรุงแก้ไข

มาตรการต่างๆ ท่ีเห็นวา่ไม่เหมาะสมต่อไป 

 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

      การวิจยัน้ีจะศึกษาเก่ียวกับความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต โดยใช้วิธีการ

คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลแบบการวิจยัเอกสารและใชว้ิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ทางนิติศาสตร์โดย

อาศยั เอกสาร ตาํราวิชาการ บทความ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดถึงระเบียบขอ้บงัคบั

แนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประกนัชีวิตและความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิต 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.6.1  ทาํให้ทราบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิตในการ

นาํมาใชก้บัเร่ืองความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 

       1.6.2  ทาํใหท้ราบผลของการเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความยนิยอมในการทาํ

สญัญาประกนัชีวิตของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 
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       1.6.3  ทาํให้ทราบผลการวิเคราะห์ถึงปัญหาละอุปสรรคในทางกฎหมายเก่ียวกบัความยินยอม

ในการทาํสญัญาประกนัชีวิตของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

       1.6.4  ทาํใหท้ราบแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความยนิยอมใน

การทาํสัญญาประกนัชีวิต เพื่อให้การประกนัชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมัน่คง

ยิง่ข้ึน DPU



 

 

บทที ่2 

ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎขีองการประกนัชีวติ 

 

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิตนั้นเป็นกฎหมายท่ีมีความสาํคญัในสังคมปัจจุบนัอยา่ง

มากเน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ไดเ้สียของคนในสังคม การเสียชิวิตของ

บุคคลคนหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทรัพยสิ์น เศรษฐกิจและความผาสุกของคนใน

ครอบครัวหรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้ นการศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็นท่ีนกักฎหมายจะตอ้งใหค้วามสนใจ 

 

2.1  ความหมายของการประกนัชีวติ 

ก่อนท่ีจะทราบถึงความหมายของสัญญาประกนัชีวิต ควรทราบถึงความหมายของการ

ประกนัภยัก่อน เพื่อให้บงัเกิดความเขา้ใจระหว่างการประกนัชีวิตกบัการประกนัวินาศภยัทัว่ๆ ไป 

วา่จะมีความหมายกวา้งแคบกวา่กนัเพียงใด ดงัน้ี1 

การประกนัภยั เป็นคาํรวม หมายถึง การประกนัชีวิต (Life Insurance) และการประกนั

วินาศภยั (General หรือ Non-life Insurance) และอาจให้ความหมายกวา้งๆไดว้่า “หมายถึงวิธีการ

เฉล่ียความเสียหายของบุคคลหน่ึงไปให้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนนั้น

ให้หมดไปหรือเบาบางลง” ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 861 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั

สัญญาประกันภัยไวว้่า “อนัว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใช้ค่า

สินไหมทดแทน หรือใช้เงินจาํนวนหน่ึงให้ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอย่างอ่ืนใน

อนาคตดั่งได้ระบุไวใ้นสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกว่า เบ้ีย

ประกนัภยั” บทบญัญติัดงักล่าวน้ีเป็นบทบญัญติัว่าดว้ยการประกนัชีวิตและการประกนัวินาศภยั 

ดงันั้น ถา้จะทราบความหมายเฉพาะของการประกนัชีวิตและการประกนัวินาศภยัแลว้จะตอ้งไป

พิจารณาในมาตรา 861 และมาตรา 889 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเฉพาะเร่ืองต่อไป 

                                                 
1  โพธ์ิ จรรยโ์กมล ก (2524).  การพฒันาธุรกจิประกนัชีวติเพือ่ความมั่นคงแห่งชาต.ิ  หนา้ 719.   
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การประกนัวินาศภยั เม่ืออ่านมาตรา 861 ประกอบกบัมาตรา 869 ซ่ึงบญัญติัว่า “อนัคาํ

วา่ “วินาศภยั” ในหมวดน้ีท่านหมายรวมเอาความเสียหายอยา่งใดๆ บรรดาซ่ึงจะพึงประมาณเป็นเงิน

ได”้ แลว้พอจะให้ความหมายไดว้่า การประกนัวินาศภยั คือ การประกนัภยัความเสียหายอนัอาจ

เกิดข้ึน (ไม่แน่นอน) ในอนาคตตามท่ีตกลงกนัไวแ้ละความเสียหายนั้นสามารถประมาณเป็นเงินได ้

การประกนัชีวิต ในประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชยไ์ม่ไดใ้ห้ความหมายไวโ้ดยตรง

เช่นกนัจึงตอ้งอ่านมาตรา 861 ประกอบกบัมาตรา 889 ซ่ึงบญัญติัว่า “ในสัญญาประกนัชีวิตนั้น การ

ใชจ้าํนวนเงินยอ่มอาศยัความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหน่ึง” เม่ืออ่านแลว้อาจใหค้วามหมาย

ของการประกนัชีวิตไวว้่า การประกนัชีวิต คือ การประกนัภยัท่ีบริษทัประกนัภยัจะชดใชเ้งินใหน้ั้น 

อาศยัเหตุแห่งการเสียชีวิต หรือการมีชีวิตรอดอยู ่ภายในกาํหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว ้

กฎหมายประกันภัยในต่างประเทศก็ได้ให้ความหมายของการประกันชีวิตไว้

เช่นเดียวกบัของประเทศไทย ดงัเช่น กฎหมายประกนัภยัของมลรัฐนิวยอร์ค (New York) ไดใ้ห้คาํ

นิยามการประกนัชีวิตไวว้่า หมายถึงการประกนัภยัทุกประเภทท่ีเก่ียวกบัเร่ืองชีวิตของบุคคลและ

รวมถึงการประกนัภยัทุกประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกนัชีวิต2 หรือหมายถึง สัญญาซ่ึงทาํข้ึนเพื่อ

จ่ายผลประโยชน์ใดๆ เม่ือมีการตายของบุคคลซ่ึงไดเ้อาประกนัชีวิตของเขาไว้3 ในประเทศองักฤษ

ไดใ้หค้วามหมายของสัญญาประกนัชีวิตไวว้่า เป็นสัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยัยอมรับเอาส่ิงตอบแทน

อนัไดแ้ก่เบ้ียประกนัภยัจาํนวนหน่ึงซ่ึงจ่ายให้แก่ผูรั้บประกนัภยัตลอดชีวิตของบุคคลท่ีกาํหนดไว้

โดยเฉพาะ เพื่อการจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงใหเ้ม่ือบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หรือทรงชีพอยูต่ามเง่ือนไข

ท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ศาสตราจารยไ์ชยยศ เหมะรัชตะ ไดใ้หค้วามหมายของสญัญาประกนัชีวิต4 ไวด้งัน้ี 

สัญญาประกนัชีวิต คือ สัญญาประกนัภยัประเภทหน่ึงท่ีผูรั้บประกนัภยัตกลงจะใชเ้งิน

จาํนวนหน่ึงซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีแน่นอนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยไม่ได้คาํนึงถึงมูลค่าความ

เสียหายเม่ือเกิดเหตุในอนาคตดงัท่ีระบุไวใ้นสญัญา และบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงท่ีจะส่งเงินท่ีเรียกว่า

เบ้ียประกนัให้แก่ผูรั้บประกนัภยั ซ่ึงจากบทวิเคราะห์ศพัทน้ี์สัญญาประกนัชีวิตมิไดห้มายความถึง

                                                 
2  New York Insurance Law, Article 4, section 46 (1) ซ่ึงบญัญติัวา่ “Life Insurance,” “meaning every 

insurance upon the lives of human and every insurance appertaining…” 

3  Robert E. Keeton a (n.d.).  Insurance Law.  p. 13. 

4  ไชยยศ เหมรัชตะ ก (2551).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกนัภัย.  หนา้ 34.  
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แต่การประกนัชีวิตเพียงประการเดียว แต่หมายความรวมถึงการประกนัภยัท่ีเรียกกนัว่าประกนั

อุบติัเหตุดว้ย กล่าวคือเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนและส่งผลให้บุคคลถึงแก่ความตาย แต่ถา้หากเป็นการ

ประกนัอุบติัเหตุโดยท่ีบุคคลนั้นไดรั้บบาดเจ็บหรือทุพพลภาพผูรั้บประกันภยัจะชดใช้ค่าความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาประกนัชีวิตนั้น 

      2.1.1  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสญัญาประกนัชีวิต5 

2.1.1.1  ผูรั้บประกันชีวิต (The Insurer) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้ตกลงจะชดใช้เงิน

จาํนวนหน่ึง ซ่ึงผูรั้บประกนัชีวิตนั้นกฎหมายบงัคบัไวว้่าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไว้

ในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 มาตรา 7 วรรคแรก ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 8 การประกอบธุรกิจประกนั

ชีวิตจะทาํไดเ้ม่ือจดัตั้งข้ึนในรูปบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือบริษทั

มหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และโดยไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจประกนั

ชีวิตจากรัฐมนตรี โดยอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี” 

จะเห็นไดว้า่บุคคลท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจประกนัชีวิตไดน้ั้น จะตอ้งเป็นนิติ

บุคคลประเภทบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดัเท่านั้น
6 บุคคลธรรมดาไม่อาจประกอบธุรกิจ

เป็นผูรั้บประกนัชีวิตได ้อีกทั้งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชยโ์ดยอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและยงัตอ้งวางหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันายทะเบียน

ตามมูลค่าท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 2 กบัทั้งดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ี

ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตอีก  

ขณะเดียวกนัหุน้ของบริษทัจะตอ้งเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีมูลค่าหุน้ไม่

เกินหุ้นละ 100 บาท และขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้น ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรา 9 บริษทัตอ้งมีจาํนวนหุ้นท่ีบุคคลผูมี้สัญชาติไทยถือรวมกนัเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงและไดจ้าํหน่ายแลว้ทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลผูมี้สัญชาติ

ไทยไม่ตํ่ากวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 10 เป็นตน้ 

                                                 
5  บวัรินทร์ คาํษา.  (2551).  วิเคราะห์ปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย: 

ศึกษากรณีความเป็นโมฆยีกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต.  หนา้ 16.    

6  เพิ่มบุญ แกว้เขียว.  (2540).  คาํบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกนัภัย.  หนา้ 174-175.  
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หากบุคคลใดท่ีมิไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต แต่ไดก้ระทาํ

การฝ่าฝืนรับประกนัชีวิต ยอ่มเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 18 ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํการ

เป็นผูรั้บประกันภัยโดยทาํสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใดๆ เวน้แต่จะเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามพระราชบญัญติัน้ี” และไดก้าํหนดโทษไวใ้นมาตรา 91 ว่า “ผูใ้ดฝ่า

ฝืนมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษจาํคุกสองถึงหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาทหรือทั้ง

จาํทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวนัละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู”่ 

2.1.1.2  ผูเ้อาประกันชีวิต (The Assured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงได้ตกลงจะส่งเบ้ีย

ประกนัชีวิตเป็นการตอบแทนในการท่ีผูรั้บประกนัชีวิตตกลงเขา้รับเส่ียงภยัให ้แต่เน่ืองจากการเขา้

ทาํสัญญาประกนัชีวิตเป็นการทาํนิติกรรมอย่างหน่ึง ดงันั้น ผูท่ี้จะเป็นผูเ้อาประกนัชีวิตไดจึ้งตอ้งมี

ความสามารถตามกฎหมายในการทาํนิติกรรมโดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้

นอกจากน้ีผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีจะเอาประกนัชีวิต 

2.1.1.3  ผูรั้บประโยชน์ (The Beneficiary) หมายถึง บุคคลท่ีจะพึงไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึง 

ในเม่ือผูท่ี้เอาประกนัภยัหรือผูท่ี้เอาประกนัชีวิตไดต้ายภายในเวลาหรือยงัมีชีวิตอยูจ่นถึงเวลาอนัได้

ตกลงกนัไว ้ผูรั้บประโยชน์นั้น จะเป็นผูท้าํสญัญาโดยตรงหรือไม่ใช่คู่สญัญากไ็ด ้แต่เขา้มาเก่ียวขอ้ง

ในสญัญาดว้ยเพียงในฐานะท่ีจะเป็นผูรั้บเงินท่ีผูรั้บประกนัชีวิตใชใ้หเ้ท่านั้น 

ผูรั้บประโยชน์7 กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัวา่จะตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั

ผูเ้อาประกนัภยัหรือวตัถุท่ีเอาประกนัภยั จึงเป็นสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็น

ผูรั้บประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผูรั้บประโยชน์เป็นเพียงบุคคลท่ีผูเ้อาประกันภัย

กาํหนดให้เป็นผูรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกนัชีวิต ผูเ้อาประกนัภยัอาจจะระบุให้ตวัเองเป็น

ผูรั้บประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิตก็ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 862 วรรคทา้ย บญัญติัไวว้่า “อน่ึง ผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหน่ึง

คนเดียวกนัก็ได”้ จึงอาจกล่าวไดว้่าสัญญาประกนัภยั หากมีผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บประกนัภยั 

สญัญากอ็าจสมบูรณ์ไดแ้มจ้ะไม่มีผูรั้บประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดร้ะบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บเงินแทน เช่น กรณีการ

ประกนัชีวิตในเหตุท่ีมรณะ ซ่ึงผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งระบุตวับุคคลไวรั้บเงินในเม่ือผูเ้อาประกนั

ชีวิตถึงแก่กรรมลง บุคคลท่ีผูเ้อาประกนัชีวิตไดร้ะบุตวัก็จะเป็นผูรั้บเงินตามสัญญาประกนัชีวิตนั้น

                                                 
7  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 20.  
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ในฐานะเป็นผูรั้บประโยชน์ สัญญาประกันภัยท่ีระบุบุคคลอ่ืนให้เป็นผูรั้บประโยชน์เช่นน้ี คือ 

บทบญัญติัมาตรา 374-376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ย “สัญญาเพื่อประโยชน์

บุคคลภายนอก” 

ในกรณีสัญญาประกันชีวิตระบุให้บุคคลภายนอกเป็นผูรั้บประโยชน์ เม่ือ

บุคคลภายนอกนั้นไดแ้สดงเจตนาแก่ผูรั้บประกนัชีวิตโดยมีหนังสือบอกกล่าวให้ทราบแลว้ว่า จะ

ถือเอาประโยชน์จากสญัญาประกนัชีวิต สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นยอ่มเกิดมีข้ึนตั้งแต่เวลาท่ีแสดง

เจตนาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 374 วรรคสอง8  

ผูเ้อาประกันชีวิตและผูรั้บประกันชีวิตจะเปล่ียนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นใน

ภายหลงัไม่ได้9 ตอ้งห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 37510 แต่ถา้ยงัไม่ไดแ้สดง

เจตนาท่ีจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต ผูเ้อาประกนัชีวิตและผูรั้บประกนัชีวิตยงัมีสิทธิ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือระงบัสิทธิของผูรั้บประโยชน์นั้นได ้

ถา้ผูเ้อาประกนัชีวิตไดร้ะบุผูรั้บประโยชน์ไวแ้ลว้หากผูรั้บประโยชน์ไดถึ้งแก่

ความตายก่อนผูเ้อาประกนัชีวิต ก็จะตอ้งดูว่าไดมี้การแสดงเจตนาท่ีจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา

ประกนัชีวิตแลว้หรือไม่ หากไดมี้การแสดงเจตนาถือเอาประโยชน์แลว้ สิทธิของผูรั้บประโยชน์นั้น

ยอ่มจะเกิดมีข้ึนตั้งแต่เวลาท่ีแสดงเจตนาและยอ่มจะตกทอดไปยงัทายาทของผูรั้บประโยชน์ 

แต่ถา้ยงัมิไดมี้การแสดงเจตนาจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต สิทธิ

ของผูรั้บประโยชน์นั้นก็ยงัมิไดเ้กิดมีข้ึนและไม่อาจตกทอดไปยงัทายาทของผูรั้บประโยชน์11 ใน

กรณีเช่นน้ีผูเ้อาประกนัชีวิตก็คงจะมีสิทธิเป็นผูรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากสัญญาประกนัชีวิตหรือเป็น

มรดกตกทอดไปยงัทายาทของตนหากผูเ้อาประกนัชีวิตถึงแก่ความตาย 

 

                                                 
8  มาตรา 374 วรรคสอง บญัญติัวา่ “ในกรณีดัง่กล่าวมาในวรรคตน้นั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอ่มเกิด

มีข้ึนตั้งแต่เวลาท่ีแสดงเจตนาแก่ลูกหน้ีวา่จะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น.”  

9  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 35/2551.  

10  มาตรา 375 บญัญติัว่า “เม่ือสิทธิของบุคคลภายนอกไดเ้กิดมีข้ึนตามบทบญัญติัแห่งมาตราก่อนแลว้ 

คู่สัญญาหาอาจจะเปล่ียนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นในภายหลงัไดไ้ม่.”  

11  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 2401/2515.  
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      2.1.2  รูปแบบของการประกนัชีวิต12 

ในธุรกิจประกนัชีวิต อาจแบ่งรูปแบบของการประกนัชีวิต13 ไดด้งัน้ี 

2.1.2.1  การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) จะมีลกัษณะคุม้ครองผู ้

เอาประกันภยัตลอดชีวิต ผูรั้บประกันภยัจะจ่ายเงินท่ีเอาประกันให้กับผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อา

ประกนัภยัถึงแก่มรณกรรม การชาํระเบ้ียประกนัภยัอาจกาํหนดใหช้าํระเพียงคร้ังเดียวในขณะท่ีซ้ือ

ประกนัชีวิต หรือจาํกดัระยะเวลาชาํระเบ้ียประกนั หรือชาํระเบ้ียประกนัเป็นงวดๆ ตลอดชีพ ถา้ผูเ้อา

ประกนัมีอายนุอ้ยเบ้ียประกนัภยัจะตํ่า ถา้มีอายมุากอตัราเบ้ียประกนัภยัก็จะสูง ทั้งน้ี เพราะคนท่ีอายุ

มากมีอตัราการตายสูงกว่าคนอายุน้อย และการคิดเบ้ียประกนัก็พิจารณาตามทุนประกนัภยัท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัตอ้งการดว้ย 

2.1.2.2  การประกันชีวิตแบบกําหนดระยะเวลา (Term Life Insurance) ได้แก่ การ

ประกนัชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 1 ปี 

5 ปี 10 ปี 20 ปี หรือให้ความคุม้ครองจนกว่าผูเ้อาประกนัชีวิตมีอายุครบอายุใดอายุหน่ึงถา้ผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีตกลงไวใ้นกรมธรรม ์ผูรั้บประกนัภยัก็จะจ่ายเงินให้เท่ากบั

จาํนวนทุนประกนัภยัใหก้บัผูรั้บประโยชน์ แต่ถา้ผูเ้อาประกนัภยัยงัคงมีชีวิตอยูเ่ม่ือครบกาํหนดตาม

สัญญา ถือว่าประกนัชีวิตส้ินสุดลง ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดรั้บเงินใดๆ จากบริษทัประกนัภยั การ

ชาํระเบ้ียประกนัภยัสามารภท่ีจะชาํระคร้ังเดียวหรือชาํระเป็นรายปีเท่ากบัระยะเวลาท่ีคุม้ครองก็ได ้

หรือเป็นรายปีแต่นอ้ยกว่าระยะเวลาท่ีคุม้ครองก็ทาํได ้การประกนัชีวิตแบบกาํหนดระยะเวลาจะให้

สิทธิพิเศษในการต่ออายสุญัญา ใหสิ้ทธิท่ีผูเ้อาประกนัภยัทาํการต่ออายสุัญญาประกนัชีวิตแบบน้ีไป

ไดอี้ก นอกจากน้ียงัอาจขอแปลงสัญญา คือ สิทธิท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะขอแปลงสัญญาไปเป็นการ

ประกนัชีวิตแบบอ่ืนๆ  

2.1.2.3  การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์(Endowment Life Insurance) คือ การประกนั

ชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองการเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยัและในขณะเดียวกันก็มีเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินผลประโยชน์ตามการทรงชีพของผูเ้อาประกนัภยั มีกาํหนดระยะเวลาของสัญญาท่ีแน่นอน 

ถา้ผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิตภายในกาํหนดระยะเวลา ผูรั้บประกันก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์เป็น

จาํนวนเท่ากับทุนประกันให้แก่ผูรั้บประโยชน์ แต่ถา้ผูเ้อาประกันภัยยงัคงมีชีวิตอยู่ในวนัครบ

                                                 
12  ธานี วรภทัร์.  (2553).  กฎหมายว่าด้วยประกนัภัย.  หนา้ 84-86. 

13  สิทธิโชค ศรีเจริญ.  (2528).  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัภัย.  หนา้ 12-20.  
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กําหนดของสัญญาประกันชีวิต 14 ผูรั้บประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับจํานวนทุน

ประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัและสญัญากจ็ะส้ินสุดลง 

2.1.2.4  การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจาํหรือแบบบาํนาญ (Annuity Life Insurance) 

คือ การประกนัชีวิตท่ีมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามการทรงชีพแต่เพียงอย่างเดียวถา้ผูเ้อาประกนั

ชีวิตยงัมีชีวิตอยู่ ณ อายุท่ีระบุในกรมธรรม ์ผูรั้บประกนัจะตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตามท่ีกาํหนด

เง่ือนไขในสญัญาใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัเป็นรายเดือนหรือรายปีไปจนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะเสียชีวิต 

การชาํระเบ้ียประกันภยัในแบบน้ีมกัจะชาํระเป็นรายปี โดยเง่ือนไขมกัจะไปหยุดการชาํระเบ้ีย

ประกนัก่อนการรับเงินผลประโยชน์ เช่น ชาํระเบ้ียประกันชีวิตถึงอายุ 60 ปี จากนั้นเร่ิมรับเงิน

ผลประโยชน์ตามการทรงชีพไปจนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะเสียชีวิต 

นอกจากลกัษณะของการประกนัชีวิตทั้ง 4 แบบ ดงักล่าวมาน้ี ยงัมีรูปแบบอ่ืนๆ อีกท่ีมี

การสร้างข้ึนมาเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้บางกลุ่ม เช่น การประกนัชีวิตแบบเพื่อรายไดข้อง

ครอบครัว ซ่ึงจะจ่ายเงินรายเดือนเป็นประจาํต่อเน่ืองไปหรือเป็นรายปีให้กบัผูรั้บประโยชน์หรือ

ทายาท ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมรณะภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้หรือการประกนัชีวิตสาํหรับเด็กและ

เยาวชน หรือเพื่อการศึกษา มีลกัษณะจดัสรรเงินทุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาในระดบัสูงใหแ้ก่

เดก็โดยจ่ายผลประโยชน์ใหเ้ม่ืออายถึุงกาํหนด เป็นตน้15 

ปัจจุบนัยงัมีการประกนัภยัอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงเรียกว่าการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

(Personal Accident Insurance) โดยการประกนัภยัประเภทน้ีเป็นสญัญาท่ีผูรั้บประกนัภยัตกลงว่า ถา้

ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งประสบอุบติัเหตุจนไดรั้บบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ผูเ้อา

ประกนัภยัจะไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงตามความร้ายแรงแห่งผลท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ เช่น ถา้ผูเ้อาประกนัภยั

ถึงแก่ความตายกจ็ะไดรั้บเงินเตม็ตามจาํนวนท่ีตกลงเอาประกนัภยัไว ้แต่ถา้เพียงตกเป็นผูทุ้พพลภาพ

หรือสูญเสียอวยัวะและสายตา ก็จะไดรั้บเงินเป็นรายปีตามอตัราท่ีตกลงกนัไวเ้พื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนดา้นการเงินอนัเน่ืองมาจากความสูญเสียจากอุบติัเหตุนั้น  

 

 

 

                                                 
14  จิตติ ติงศภทิัย ์ก (2539).  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกนัภัย.  หนา้ 141-142. 

15  ธานี วรภทัร์.  เล่มเดิม.  หนา้  85-86.  
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2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 

      2.2.1  ลกัษณะทัว่ไปของการประกนัชีวิต 

2.2.1.1  สัญญาเส่ียงโชค หมายความถึงสัญญาซ่ึงการชาํระหน้ีตามสัญญานั้นจะกระทาํก็

ต่อเม่ือมีเหตุการณ์อนัไม่แน่นอนเกิดข้ึนในอนาคต16 

เหตุท่ีทาํให้สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเส่ียงโชค (Aleatory Contract) นั้ น

เน่ืองมาจากขอ้ตกลงในสัญญาประกันภยั มีลกัษณะเป็นการเส่ียงโชค โดยคู่สัญญาทั้งฝ่ายผูรั้บ

ประกนัภยัและฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัต่างตระหนกัดีว่า ฝ่ายหน่ึงอาจไดรั้บการตอบแทนไม่สมกบัการ

ตอบแทนท่ีเสียไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสหรือความไม่แน่นอนอนัเป็นสาระสาํคญัของการเส่ียงโชค

แมว้่าในธุรกิจประกนัชีวิต ผูรั้บประกนัภยัอาจมีขอ้สันนิษฐานโดยอาศยัทฤษฎีว่าดว้ยความน่าจะ

เป็นไปได้ (Theory of Probability) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการคาํนวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึนไดก่ี้คร้ังในจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไวท้ั้งหมด และกฎว่าดว้ยจาํนวนมาก (Law 

of Large Number) หรือกฎการถวัเฉล่ีย (Law of Average) ซ่ึงเป็นกฎแห่งความจริงท่ีว่าเหตุการณ์ท่ี

ทาํการสงัเกตมีจาํนวนมากเท่าใดโอกาสท่ีน่าจะเป็นไปไดย้ิง่มีความถูกตอ้งมากข้ึนเท่านั้น
17 ว่ามูลค่า

เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บมาในตอนเร่ิมแรกของขอ้ตกลงนั้นเท่ากบัมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า

จะตอ้งชดใชคื้นตามสัญญา ทาํให้การเงินของผูรั้บประกนัภยัมีความมัน่คงกล่าวคือผูรั้บประกนัภยั

อาจคาดไดว้่าเขาคงไม่ขาดทุน แต่อยา่งไรก็ดี ตอ้งระลึกถึงความจริงท่ีปรากฏอยู่ประการหน่ึงว่า ผู ้

ถือกรมธรรมป์ระกนัภยัอาจจ่ายเงินเบ้ียประกนัภยัจาํนวนหน่ึงซ่ึงอาจเป็นจาํนวนเพียงเลก็นอ้ย โดย

ผูรั้บประกนัภยัตอ้งจ่ายเงินตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้

จ่ายเบ้ียประกนัภยัไปแลว้เพียงงวดเดียวเม่ือภยัท่ีรับเส่ียงไวน้ั้นไดเ้กิดข้ึน18 

2.2.1.2  สัญญาฝ่ายเดียว19 แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ สัญญาฝ่ายเดียวกบัสัญญาสอง

ฝ่าย (Bilateral Contract) ถา้คู่สญัญาต่างใหค้าํมัน่สญัญาต่อกนัโดยทั้ง 2 ฝ่ายยงัมิไดป้ฏิบติัตามคาํมัน่

                                                 
16  จิตติ ติงศภทิัย ์ข (2524).  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกนัภัย.  หนา้ 8.  

17  ชัยชนะ พยฆัวิเชียร.  (2523, มกราคม-มีนาคม).  “ภัยเป็นบ่อเกิดแห่งการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

อยา่งไร.”  วารสารสํานักงานประกนัภัย 5.  หนา้ 74-76. 

18  Don M. McGill.  (1959).  Legal Aspects of Life Insurance.  p. 19-20.     
19  โพธ์ิ จรรยโ์กมล ข (2524, มกราคม-มีนาคม).  “หลกักฎหมายท่ีสําคญัเก่ียวกบัสัญญาประกนัภยั.”  

วารสารสํานักงานประกนัภัย 7.  หนา้ 9. 
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สัญญานั้นสัญญาลกัษณะน้ีเป็นสัญญาสองฝ่าย แต่ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดป้ฏิบติัตามคาํมัน่สัญญาแลว้

ก็เป็นหนา้ท่ีตามกฎหมายของอีกฝ่ายหน่ึงแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญา สัญญา

ลกัษณะน้ีเป็นสญัญาฝ่ายเดียว 

เป็นหลกัโดยทัว่ไปว่าสัญญาประกันภยัเป็นสัญญาฝ่ายเดียวนั่นคือ เม่ือผูเ้อา

ประกนัภยัไดช้าํระเบ้ียประกนัภยัแลว้ถือว่าไดป้ฏิบติัตามคาํมัน่สัญญาแลว้ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บ

ประกนัภยัแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญาต่อไป นั่นคือคาํมัน่สัญญาท่ีจะชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคต แต่ถา้ในกรณีท่ีสัญญาประกนัภยัเกิดข้ึนแลว้ แต่ผูเ้อาประกนัภยัยงั

ไม่ไดช้าํระเบ้ียประกนัภยั สญัญาประกนัภยันั้นเป็นสญัญาสองฝ่าย เพราะทั้งสองฝ่ายยงัไม่ไดป้ฏิบติั

ตามคาํมัน่สญัญาท่ีไดใ้หไ้วต่้อกนัเลย 

2.2.1.3  สัญญามีเง่ือนไข (Condition Contract) ขอ้ความใดท่ีกาํหนดไวใ้นนิติกรรมเป็น

ขอ้บงัคบัให้นิติกรรมเป็นผล หรือส้ินผล ต่อเม่ือมีหรือไม่มีเหตุการณ์อนัใดอนัหน่ึงเกิดข้ึนใน

อนาคตและไม่แน่นอน ขอ้ความเช่นนั้นเรียกวา่เง่ือนไข20 

โดยปกติ เง่ือนไขมกัจะแทรกอยู่ในสัญญาเพื่อประโยชน์ของผูต้ ั้งเง่ือนไข ดว้ย

แห่งน้ีผูรั้บเง่ือนไขจึงมกัเป็นผูเ้สียเปรียบและเง่ือนไขใดจะเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อน หรือเง่ือนไข

บงัคบัหลงัข้ึนอยู่กบัเจตนาของคู่สัญญา ถา้เจตนานั้นไม่ชดัแจง้ศาลมีแนวโน้มท่ีจะช้ีขาดให้เป็น

เง่ือนไขบงัคบัก่อนเพื่อป้องกนัการเสียเปล่า21 

ขอ้สัญญาของผูรั้บประกนัภยัในสัญญาประกนัชีวิตเต็มไปดว้ยเง่ือนไข ดงัเช่น 

เง่ือนไขเก่ียวกบัการจ่ายเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีทาํให้สัญญาประกนัชีวิตดาํเนิน

ต่อไปได ้เง่ือนไขในเร่ืองผูเ้อาประกนัภยัตอ้งละเวน้การกระทาํอตัวินิบาตกรรมในช่วงระยะเวลา

หน่ึงอาจจะหน่ึงหรือสองปี หลงัจากไดเ้กิดสัญญาประกนัภยัแลว้ อนัเป็นเง่ือนไขบงัคบัต่อผูเ้อา

ประกนัภยั เง่ือนไขอนัเป็นขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง เช่น การตายจากภยัสงครามจะไม่ไดรั้บความ

คุม้ครองตามสัญญา เง่ือนไขเก่ียวกบัการแจง้การมรณะ ซ่ึงกาํหนดว่าเม่ือเกิดการมรณะของผูเ้อา

ประกนัภยั ฝ่ายผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ให้ผูรั้บประกนัภยัทราบโดยพลนัพร้อมทั้งหลกัฐานแสดง

                                                 
20  เสนีย ์ปราโมช.  (ม.ป.ป.)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิตกิรรมและหนี.  หนา้ 274.  

21  Don M. McGill.  Op.cit.  p. 21-22. 
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การมรณะโดยครบถว้นถูกตอ้ง ดงันั้น ถา้ยงัไม่มีการแสดงหลกัฐานการมรณะตามท่ีกาํหนดเป็น

เง่ือนไข บริษทักไ็ม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามสญัญา22 เป็นตน้ 

2.2.1.4  สั ญ ญ า สํา เ ร็ จ รู ป  (Contract of Ahesion) ต า ม ค ว า ม ห ม า ย ใ น  Black Law 

Dictionary คือแบบสัญญามาตรฐานท่ีเสนอต่อลูกคา้ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการมีสาระสําคญัให้ลูกคา้

เลือกว่าจะทาํสัญญาหรือจะปฏิเสธไม่ทาํสัญญา โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดเ้จรจาต่อรอง และมี

เง่ือนไขว่าลูกคา้ไม่อาจไดรั้บส่ิงของหรือบริการใดๆ ตามท่ีตอ้งการได ้เวน้เสียแต่จะไดรั้บความ

ยินยอมตามสัญญานั้น กล่าวอย่างง่ายๆ สัญญาสําเร็จรูปเป็นสัญญาท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไม่มีโอกาส

เลือกใชถ้อ้ยคาํในสญัญาได ้ทั้งน้ีโดยเขียนไวว้า่ 

Standarlized contract form offered to consumers of goods and services on 

essentially “take it or leave it” basis without affording consumer reslistic opportunity to bargain 

and under such conditions that consumer cannot oftain desired product or services except by 

acquiescing in form contract. Distictive feature of adhesion contract is that weaker party has no 

realistic choice as to its terms.23 

โดยทัว่ไป สัญญาประกนัภยั หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัประกนัภยัเสนอ

ขายในตลาด บริษทัประกนัภยัเป็นผูร่้างข้ึนโดยกาํหนดขอบเขตความคุม้ครอง เง่ือนไข ขอ้ยกเวน้ 

หน้าท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งปฏิบติัและขอ้ความอ่ืนๆ ทั้งหมดไวส้ําเร็จรูปแลว้ ผูจ้ะซ้ือประกนัภยั

เพียงแต่ยอมรับ หรือไม่ยอมรับสัญญาเท่านั้น มิไดมี้ส่วนรู้เห็นในการร่างสัญญาประกนัภยันั้นเลย 

จะขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมในสญัญาเหล่านั้น เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของคนแต่ละบุคคล

ก็ไม่สามารถทาํได้ แม้ว่าในเกือบทุกประเทศรวมทั้ งประเทศไทยจะได้มีกฎหมายกําหนดให้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูค้วบคุมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบกรมธรรมป์ระกนัภยั

ก่อนนาํออกไปขายและให้มีอาํนาจท่ีจะสั่งบริษทัประกนัภยัให้เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ

ต่างๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัไดก้็ตาม ก็มิไดห้มายความว่า ผูซ้ื้อประกนัภยัไดมี้ส่วนรู้เห็นในการ

ร่างสญัญาประกนัภยันั้น
24 

                                                 
22  โพธ์ิ จรรยโ์กมล ข เล่มเดิม.  หนา้ 8. 
23  Henry Campbell Black.  (1979).  Black’s Law Dictionary.  p. 38. 

24  โพธ์ิ จรรยโ์กมล ข เล่มเดิม.  หนา้ 9. 
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ในบางกรณีของการทาํสัญญาประกนัชีวิต ผูข้อทาํสัญญาประกนัชีวิต อาจมีขอ้

ต่อรองในการทาํสัญญาประกนัชีวิต โดยเป็นขอ้ต่อรองซ่ึงมีมาก่อนเกิดสัญญา ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีว่าจะ

เขา้ทาํสญัญาหรือไม่ โครงการ และจาํนวนเบ้ียประกนัภยัในสญัญาจะกาํหนดเท่าไรและบางคร้ังอาจ

มีขอ้กาํหนดว่าดว้ยการส้ินสุดของสัญญา ซ่ึงโดยปกติแลว้ขอ้กาํหนดน้ีผูรั้บประกนัภยัจะเป็นผูร่้าง

ข้ึนมาเอง จะเห็นไดว้า่ขอ้ต่อรองท่ีผูข้อทาํสญัญาประกนัชีวิตอาจทาํการต่อรองกบัผูรั้บประกนัภยัได้

นั้นเป็นขอ้ต่อรองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ี และการจาํกดัความรับผิดของผูรั้บประกนัภยั

เม่ือมีการทาํสญัญาแลว้แต่อยา่งใด25 

2.2.1.5  สัญญาท่ีตอ้งจ่ายเงินตามท่ีกาํหนดไว ้สัญญาประกนัชีวิตไม่ใช่สัญญาชดใชค้่า

สินไหมทดแทนเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง (ผูรั้บ

ประกนัภยั) ตอ้งจ่ายเงินจาํนวนแน่นนอนใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) เม่ือความตาย

ท่ีไดรั้บประกนัภยัไวไ้ดเ้กิดข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษยไ์ม่มีจาํกดั ดงันั้น จึงไม่มี

เงินจาํนวนใดมากพอท่ีจะชดเชยการตายท่ีเกิดข้ึนได ้แมว้่าผูเ้อาประกนัภยัจะมีอายถึุงช่วงท่ีชีวิตของ

เขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแลว้ก็ตาม แต่ผูรั้บประกนัภยัก็ยงัตอ้งชดใชเ้งินเป็นจาํนวนท่ีแน่นอน

ตามท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญาประกนัชีวิตนั้น
26 

ในประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ มาตรา 889 ได้บญัญติัหลักของสัญญา

ประกนัชีวิตไวว้่า “ในสัญญาประกนัชีวิตนั้น การใชจ้าํนวนเงินยอ่มอาศยัความทรงชีพ หรือมรณะ

ของบุคคลคนหน่ึง” และมีคาํพิพากษาฎีกาท่ี 64/2516 อนัเป็นคดีระหวา่ง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กิจเจริญ 

ทรานสปอร์ต โจทก์ กบั บริษทั การ์เดียน แอสชวัรันท ์จาํกดั สาขาในประเทศไทยโดยนายเดวิด 

แวนเดอร์ ผูจ้ดัการ จาํเลย ซ่ึงศาลฎีกาไดต้ดัสินคดีน้ีโดยท่ีประชุมใหญ่ และไดพิ้จารณาถึงประเด็นน้ี

ไวด้ว้ยโดยไดมี้คาํวินิจฉยัไวต้อนหน่ึงสนบัสนุนหลกักฎหมายขา้งตน้ ดงัน้ี 

“ปัญหาคงเหลือว่า ในสัญญาเอาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนนั้น ผูเ้อาประกนัภยัจะมี

สิทธิรียกร้องให้ผูรั้บประกันภัยใช้เงินจาํนวนท่ีเอาประกันภัยไวเ้ต็มตามสัญญาโดยไม่จาํต้อง

พิจารณาถึงมูลค่าแห่งส่วนไดเ้สียท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีต่อเจา้ของชีวิต ซ่ึงกาํหนดเป็นเง่ือนไขการใช้

เงินหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติท่ีประชุมเห็นว่า ถา้สัญญาประกนัภยัรายพิพาทเป็นสัญญาประกนัวินาศ

ภยัแลว้ จาํเลยผูรั้บประกนัภยัยอ่มมีสิทธิท่ีจะพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผดิในจาํนวนวินาศภยั

                                                 
25  Dan M. McGill.  Op.cit.  p. 23.  

26  Ibid.  p. 23-24.   
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อนัแทจ้ริงตามมาตรา 877 ทั้งน้ีเพราะสัญญาประกันวินาศภยัเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ผูเ้อา

ประกนัภยัจะคา้กาํไรจากสัญญาประกนัวินาศภยัหาไดไ้ม่ แต่ถา้สัญญาประกนัภยัรายพิพาทเป็น

สัญญาประกนัชีวิตแลว้ บทบญัญติัดงักล่าวหาไดน้าํมาใชแ้ก่สัญญาประกนัชีวิตไม่เพราะสัญญา

ประกนัชีวิตมิใช่สญัญาชดใชค้วามเสียหาย…” 

      2.2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต 

การทาํสัญญาประกนัชีวิตส่ิงท่ีเราจะตอ้งพิจารณาในเบ้ืองตน้ก็คือ นิติกรรม ซ่ึงอาจทาํ

ความเขา้ใจในภาษากฎหมายไดว้่า “นิติกรรม” หมายถึง “นิติ” ซ่ึงก็คือ กฎหมาย ส่วน “กรรม” กระ

คือการกระทาํ เพราะฉะนั้นเม่ือพิจารณาความหมายโดยรวมแลว้ นิติกรรม จึงหมายถึง การกระทาํ

ในทางกฎหมาย หรือการกระทาํก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในทางกฎหมายหรือก่อใหเ้กิดผลในทาง

กฎหมายนั้นเอง 

การทาํสญัญาประกนัชีวิตก็เช่นกนัยอ่มก่อใหเ้กิดผลในทางกฎหมาย การกระทาํท่ีทาํให้

เกิดผลในทางกฎหมายมีอยูม่ากมายหลากหลายจนนบัไม่ถว้นทีเดียว ดว้ยเหตุน้ี กฎหมายจึงกาํหนด

เพียงหลกัเกณฑห์รือลกัษณะกวา้งๆ ของนิติกรรมไวเ้ท่านั้น โดยเนน้ท่ีหลกัอิสระในทางแพ่งหรือ

หลกัเสรีภาพในการทาํนิติกรรมท่ีกฎหมายรับรองใหปั้จเจกชนทั้งหลายสามารถท่ีจะใชเ้สรีภาพของ

ตนจดัการเก่ียวกบัผลประโยชน์ของตนเองในลกัษณะท่ีถือว่าสะดวกท่ีสุดสาํหรับเขาและเสรีภาพท่ี

จะผกูพนัตนเองของปัจเจกชนคนหน่ึงหรือหลายคนในการจดัการผลประโยชน์ของตน 

2.2.2.1  หลกัอิสระในทางแพ่ง27 (Private Autonomy) หมายถึง อาํนาจของเอกชนในการ

ตดัสินใจเก่ียวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วยตนเองด้วยตนเองทั้งในทางส่วนตวัและ

ในทางทรัพยสิ์น ในทางส่วนตวัอาจเป็นเร่ืองการสมรส การหยา่ ในทางทรัพยสิ์นอาจจดัการโดยใช้

นิติกรรมสญัญา28 

ในการศึกษาเร่ืองนิติกรรมนั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้จากหลกัอิสระ

ในทางแพ่งเพราะถือเป็นหลกัการพื้นฐานของการทาํนิติกรรมทุกชนิด หลกัน้ีพยายามท่ีจะบอกเรา

ว่า เราทุกคนในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชนมีความเป็นอิสระหรือมีเสรีภาพท่ีจะกาํหนดขอบเขตในทาง

กฎหมายของเราเองอย่างไรก็ไดต้ามแต่ท่ีเราตอ้งการหรือตามแต่ท่ีเราเห็นสมควร และเม่ือเราใช้

อิสระหรือเสรีภาพน้ีแลว้ กฎหมายกจ็ะมารับรองในส่ิงท่ีเราทาํบงัเกิดผลในทางกฎหมายได ้

                                                 
27  จาํปี โสตถิพนัธ์ุ.  (2549).  คาํอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรม-สัญญา.  หนา้ 25.  

28  Scognamiglio R a (1961).  Contratti in Generale: Trattato di Diritto Civile.  p. 9. 
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จากความหมายท่ีเราไดก้ล่าวมา หลกัอิสระในทางแพง่จึงเป็นหลกัการท่ีค่อนขา้ง

กวา้งๆ และมีความหมายทัว่ไปอยา่งมาก จนถึงขนาดมีผูก้ล่าวว่าเป็นหลกัท่ีกวา้งเกินไป และมีความ

เป็นทัว่ไปมากเกินไป29 แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งเขา้ใจคือ หลกัอิสระในทางแพง่น้ีมิใช่แต่เพียงเสรีภาพในการ

ตดัสินใจอนัผกูติดกบัทฤษฎีของเจตนาภายในเท่านั้น
30 หลกัอิสระในทางแพ่งมีอะไรท่ีมากไปกว่า

นั้น 

หลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการทาํนิติกรรมนั้นดูจะไปดว้ยกนั

เสมอจนเกือบจะแยกไม่ออก อยา่งไรก็ตาม หลกัอิสระในทางแพ่งน้ีไม่อาจแสดงออกมาในรูปของ

อาํเภอใจได ้หลกัอิสระในทางแพง่อาจจะพบขอ้จาํกดัหรือกรอบบางประการได้31 ไดแ้ก่ 

1)  การเคารพขอบเขตในทางกฎหมายของบุคคลอ่ืน กล่าวคือ การใช้อิสระ

ในทางแพ่งของเราเปผน้การแสดงออกซ่ึงพลงัทางร่างกายและสติปัญญาเพ่ือตอบสนองต่อคาม

จาํเป็นและผลประโยชน์เฉพาะของชีวิตเราเอง โดยปราศจากการท่ีจะเขา้ไปก้าวก่ายหรือรุกลํ้ า

ขอบเขตทางกฎหมายของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าต่อสถานะหรือต่อเสรีภาพในการจาํหน่ายจ่ายโอนของ

บุคคลอ่ืนกต็าม 

2)  การเคารพกฎเกณฑท่ี์มาจากเหตุผลในสาํนึกของเราเอง อนัหมายถึงว่า อิสระ

ในทางแพง่จะตอ้งอยูใ่นกรอบของศีลธรรม หรือของกฎหมายทางธรรมชาติดว้ย 

3)  การเคารพบทบญัญติัของกฎหมาย เพราะแมก้ารใช้อิสระในทางแพ่งจะ

ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายได ้หรือเรียกว่าเป็นบ่อเกิดแห่งผลของกฎหมาย เพราะกฎหมายมา

รับรองใหเ้ป็นเช่นนั้น แต่ผลท่ีเกิดจากอิสระในทางแพ่งก็อาจถูกจาํกดัหรือเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

จากบทบญัญติัของกฎหมายได ้ดงัเช่น ในกรณีท่ีมิไดมี้การกาํหนดราคาในการซ้ือขายไวร้าคาก็อาจ

ถูกกาํหนดจากกฎหมาย หรือกาํหนดราคาไวแ้ลว้แต่ต่างจากท่ีกฎหมายกาํหนดราคาตามกฎหมายก็

อาจเขา้มาแทนท่ีราคาท่ีเกิดจากการใชห้ลกัอิสระในทางแพง่กไ็ด ้

                                                 
29  Scognamiglio R b (n.d.).  voce “Negozio Giuridico” in Enciclopedia Giuridica Istituto della 

Enciclopedia Italiana Fondata da Giovvani Treccani.  p. 6. 

30  Ibid.  p. 9. 

31  Ibid.  p. 6. 
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ส่ิงสาํคญัท่ีการจาํกดัเสรีภาพไม่ทาํลายรากฐานความคิดของหลกัอิสระทางแพ่ง

กเ็พราะการจาํกดันั้นอาจเกิดข้ึนเพียงบางโอกาสหรือเพียงบางส่วนสาํหรับการกาํหนดผลประโยชน์

ของเอกชนดว้ยตวัเอกชนเอง32 

ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของหลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการทาํนิติ

กรรม 

1)  อิสระหรือเสรีภาพท่ีจะคิดและตดัสินใจวา่จะกระทาํนิติกรรมนั้นหรือไม่ 

2)  อิสระหรือเสรีภาพท่ีจะกระทํานิติกรรมนั้ นด้วยตัวของเราเองหรือจะ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนไปกระทาํนิติกรรมนั้นแทน 

3)  อิสระหรือเสรีภาพในการท่ีจะกาํหนดเน้ือหาในนิติกรรมนั้นอยา่งไรก็ได ้แม้

ในบางคร้ังเน้ือหาท่ีกาํหนดอาจแตกต่างจากท่ีกฎหมายกาํหนดก็ได้ หากกฎหมายดังกล่าวมิใช่

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรีบยร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน กใ็ชไ้ด ้

4)  อิสระหรือเสรีภาพท่ีจะทาํนิติกรรมในประเภทท่ีแตกต่างจากท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

5)  อิสระหรือเสรีภาพท่ีจะแสดงเจตนาทาํนิติกรรมดว้ยวิธีการใดๆกไ็ด ้

6)  อิสระหรือเสรีภาพท่ีจะใหเ้หตุผลส่วนตวัในการทาํนิติกรรมนั้น 

อิสระและเสรีภาพท่ีเรามีในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชนนั้น แมจ้ะกวา้งขวางเพียงใด 

แต่มิใช่ไร้ขอบเขต อิสระและเสรีภาพน้ีตอ้งอยูภ่ายในกรอบ และกรอบน้ีก็คือ กฎหมาย ความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึงเป็นกรอบท่ีเราในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชนไม่อาจกา้ว

ล่วงออกมาได ้เพราะเม่ือไหรท่ีเรากา้วล่วงออกมา ยอ่มหมายความว่า เราไดใ้ชเ้สรีภาพของเรากา้ว

ก่าย รุกลํ้าเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือของประชาชนโดยส่วนรวมแลว้ ฉะนั้นเม่ือถึงจุดน้ี กฎหมายจึง

ไม่อาจยอมรับนิติกรรมท่ีเราทาํใหมี้ผลในทางกฎหมายตามท่ีบุคคลนั้นตอ้งการได ้

ฐานะในทางกฎหมายของหลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการทาํนิติ

กรรมในระบบกฎหมายไทย เราไดท้าํความเขา้ใจกบัหลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการ

ทาํนิติกรรมมาแลว้ขา้งตน้และก็คงจะเห็นไดว้่า หลกัเสรีภาพในการทาํนิติกรรมดงักล่าวนั้นเป็น

พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการทาํนิติกรรมซ่ึงรวมอยู่กบัหลกัอิสระในทางแพ่ง เพราะเขา้มามีบทบาทอยู่

เสมอไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการกาํหนดองคป์ระกอบต่างๆ ของนิติกรรม อาทิ เสรีภาพในการกาํหนด

                                                 
32  Ibid.  p. 12. 
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แบบของนิติกรรม เสรีภาพในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องนิติกรรม เป็นตน้ หรือแมแ้ต่เสรีภาพใน

การกาํหนดเน้ือหาของนิติกรรม หรือการกาํหนดผลของนิติกกรรมก็ตาม และแมแ้ต่ในแนวคาํ

พิพากษาฎีกาต่างๆ ของไทย ศาลกม็กันาํหลกัเสรีภาพเขา้มาใชใ้นการตดัสินคดีอยูเ่สมอ 

ส่ิงท่ีน่าพิจารณาก็คือ หลักเสรีภาพอยู่ในฐานะใดในระบบกฎหมายไทย 

กล่าวคือ หลกัเสรีภาพมีฐานะเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปหรือไม่ เพราะหากหลกัเสรีภาพมีฐานะเป็น

เพียงหลกักฎหมายทัว่ไปแลว้ การท่ีเราใช้หลกัเสรีภาพก่อน แมใ้นเร่ืองนั้นจะมีบทบญัญติัของ

กฎหมายบญัญติัไวเ้ราจะอธิบายได้อย่างไร ในเม่ือตามบทบญัญติัแห่งมาตรา 4 ในเร่ืองการใช้

กฎหมายนั้น บญัญติัไวว้า่ 

“กฎหมายนั้น ตอ้งใช้ในบรรดากรณีซ่ึงตอ้งดว้ยบทบญัญติัใดๆแห่งกฎหมาย

ตามตวัอกัษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบญัญติันั้นๆ 

เม่ือไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับแก่คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้ นตามจารีต

ประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ถา้ไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียง

อยา่งยิง่ และถา้บทกฎหมายเช่นนั้นกไ็ม่มีดว้ย ใหว้ินิจฉยัตามหลกักฎหมายทัว่ไป” 

กล่าวคือเราตอ้งใช้กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรก่อน ถา้ไม่มีบญัญติัไวจึ้งไปใช้

จารีตประเพณี ถา้ไม่มีจึงใชเ้ทียบเคียงกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่ ถา้ไม่มีจึงใชห้ลกักฎหมายทัว่ไป 

เม่ือไดพ้ิจารณาบทบญัญติัในประมวลกฎมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้จึงเห็นว่า ไดมี้การบญัญติันาํหลกั

เสรีภาพมาบญัญติัไวใ้นมาตรา 151 ดงัน้ี “การใดเป็นการอนัแตกต่างกบับทบญัญติัแห่งกฎหมาย ถา้

มิใช่กฎหมายอนัเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ” 

จากบทบญัญติัดงักล่าวหมายความว่า นิติกรรมใดก็ตามเม่ือทาํแลว้แตกต่างกบัท่ีกฎหมายบญัญติัไว้

มีผลสมบูรณ์ เวน้แต่นิติกรรมท่ีทาํนั้นไดท้าํแตกต่างจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายอนัเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน นิติกรรมนั้นกจ็ะไม่สมบูรณ์คือตกเป็นโมฆะไป 

สําหรับการทาํนิติกรรมท่ี “แตกต่าง” จากบทบญัญติัของกฎหมายนั้น มาตรา 

151 มิไดร้ะบุว่าเป็นส่วนใด ยอ่มหมายความว่า ผูท้าํนิติกรรมย่อมสามารถทาํนิติกรรมแตกต่างจาก

กฎหมายไดไ้ม่ว่าในส่วนใดๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืององคป์ระกอบของนิติกรรม คือเร่ืองบุคคล 

วตัถุประสงค ์แบบ เจตนา ย่อมใชห้ลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการทาํนิติกรรมได้
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ทั้งส้ิน แต่หลกัดงักล่าวก็มีกรอบหรือขอบเขตท่ีไม่อาจกา้วล่วงได ้อาทิ กรอบของวตัถุประสงคคื์อ

มาตรา 15033 กรอบของแบบคือมาตรา 15234 เป็นตน้ 

2.2.2.2  หลกัเสรีภาพในการทาํสัญญา 35 เสรีภาพในการทาํสัญญามีอยู่ 2 ความหมาย 

ความหมายแรกคือ เสรีภาพท่ีจะเขา้มาตกลงทาํสัญญา ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึงเสรีภาพท่ีจะ

ไม่ถูกแทรกแซงเม่ือสญัญาเกิดแลว้ 

สําหรับเสรีภาพท่ีจะเขา้มาตกลงทาํสัญญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเร่ิมตน้

ดาํเนินต่อไป หรือระงบักระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา ซ่ึงในความหมายน้ีอาจพิจารณาได ้2 

ดา้น คือ ดา้นการกระทาํ (Positive Sense) อนัหมายถึง การเร่ิมตน้ ดาํเนินต่อไปและการตกลงเขา้ทาํ

สัญญา และด้านไม่กระทํา  (Negative Sense) อันหมายถึง การไม่เข้าทําสัญญาหรือระงับ

กระบวนการในการเจรจา ดว้ยการถอนคาํเสนอหรือยกเลิกการเจรจาเป็นตน้ 

สาํหรับการไม่เขา้ทาํสัญญาของผูรั้บคาํเสนอก็ดี หรือการยกเลิกหรือระงบัการ

เจรจาของคู่เจรจากดี็ มกัไม่มีปัญหาเพราะเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นการใชเ้สรีภาพดงักล่าว แต่ในส่วนท่ีผู ้

เสนอเปล่ียนใจไม่เขา้ทาํสัญญาดว้ยการถอนคาํเสนอนั้นอาจมีปัญหาในระบบกฎหมายของบาง

ประเทศกไ็ดว้า่ผูท้าํคาํเสนออาจไม่มีเสรีภาพท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้

ส่วนเสรีภาพท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงภายหลังจากท่ีสัญญาเกิดแล้วนั้ น น่าจะ

หมายความถึงเสรีภาพท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจกชนนิยม36 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรัฐ

ไดรั้บรองเสรีภาพท่ีปัจเจกชนมีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดสัญญาแลว้ ดงันั้นเม่ือสัญญาเกิดข้ึนแลว้รัฐจะ

เขา้ไปแทรกแซงเพื่อใหส่ิ้งท่ีคู่สัญญาไดก้าํหนดไวโ้ดยหลกัเสรีภาพเปล่ียนแปลงไปเป็นประการอ่ืน

ไม่ได ้เพราะหากปล่อยใหท้าํเช่นนั้นได ้เสรีภาพของปัจเจกชนกจ็ะถูกทาํลายไป 

เสรีภาพในการทาํสัญญาเร่ิมตั้ งแต่เสรีภาพในการคิดท่ีจะทาํสัญญา เม่ือคิด

รอบคอบแลว้กม็าสู่เสรีภาพในการตดัสินใจวา่จะทาํสญัญาหรือไม่ ถา้ตดัสินใจว่าจะทาํก็มีเสรีภาพท่ี

                                                 
33  มาตรา 150 บญัญติัว่า “การใดมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งห้ามชดัแจง้โดยกฎหมายเป็นการพน้วิสัย

หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนการ นั้นเป็นโมฆะ.”  
34  มาตรา 152 บญัญติัวา่ “การใดมิไดท้าํใหถ้กูตอ้งตามแบบท่ีกฎหมายบงัคบัไว ้การนั้นเป็นโมฆะ.”  

35  จาํปี โสตถิพนัธ์ุ.  เล่มเดิม.  หนา้  238.  

36  ดาราพร ถิระวฒัน์.  (2542).  กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาในปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญา

ทีไ่ม่เป็นธรรม.  หนา้ 15-16.  
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จะเลือกทาํสัญญากับใคร ทาํสัญญาอะไร มีวตัถุประสงค์หรือมีเน้ือหาของสัญญาอย่างไร เม่ือ

ตัดสินใจแล้ว ก็มีเสรีภาพท่ีจะแสดงเจตนาออกมาด้วยวิธีการท่ีต้องการ และมีเสรีภาพท่ีจะ

กาํหนดให้เจตนาท่ีแสดงออกนั้นก่อให้เกิดผลตามท่ีตนประสงค ์ซ่ึงเสรีภาพทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บ

การรองรับจากบทบญัญติัมาตรา 151 

ดงันั้นตามทฤษฎีว่าดว้ย “เสรีภาพในการทาํสัญญา” จึงถือหลกัว่าตวัท่ีก่อใหเ้กิด

หน้ีในเร่ืองเก่ียวกบัสญัญากคื็อ “ความสมคัรใจ” หรือ “เจตนา” (La Volonte) บุคคลทุกคนมีเสรีภาพ

ท่ีจะทาํสัญญาผกูพนัตนหรือไม่ก็ไดห้รือพูดง่ายๆ ว่าจะก่อหน้ีหรือไม่ก็แลว้แต่ความสมคัรใจ ดว้ย

เหตุน้ีในเร่ืองสัญญาจึงเกิดข้ึนโดยอาํนาจของการกระทาํโดยสมคัรใจของบุคคลนั้น มิใช่เกิดโดย

อาํนาจภายนอกอ่ืนใด สัญญามิไดมี้สภาพบงัคบัโดยอาํนาจแห่งกฎหมายแต่เกิดข้ึนโดยอาํนาจแห่ง

ความสมคัรใจท่ีคู่สัญญายนิยอมผกูพนักนั กฎหมายเป็นแต่เพียงผูก้าํหนดบทลงโทษในเม่ือมีการไม่

ปฏิบติัตามหน้ีนั้นเท่านั้น 

นอกจากน้ีหลักเสรีภาพในการทาํสัญญาเป็นหลกัท่ีอธิบายว่า หน้ีท่ีเกิดจาก

สัญญาถือเป็นหน้ีท่ีมีความยุติธรรมแลว้สําหรับคู่สัญญาเพราะคู่สัญญาต่างมีอิสระในการท่ีจะทาํ

สัญญาต่อกนั หากคู่สัญญาเห็นว่าเสียเปรียบก็ไม่จาํตอ้งเขา้ทาํสัญญากบัอีกฝ่ายก็ได ้ดงันั้นภายหลงั

จากท่ีไดมี้การก่อหน้ีกนัแลว้ลูกหน้ีจึงไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ไดรั้บความยติุธรรม เน่ืองจากไม่มีบท

กฎหมายใดท่ีบงัคบัใหลู้กหน้ีเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว 

2.2.2.3  หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา37 (Principle of Autonomy of the Will) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันย่อมเป็นไปตามหลัก “อิสระในทางแพ่ง” 

(Privatautonomie) ซ่ึงหมายความว่า บุคคลย่อมสามารถก่อตั้งความสัมพนัธ์แห่งชีวิตในทางแพ่ง

ของเขาไดต้ามชอบใจและโดยเสรี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดใ้ห้เคร่ืองมือเพ่ือให้บุคคล

บรรลุจุดประสงคด์งักล่าวได ้เคร่ืองมือน้ีไดแ้ก่ “นิติกรรม” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “สญัญา” ซ่ึงไดแ้ก่นิติ

กรรมสองฝ่ายและโดยเหตุน้ีจึงมีหลัก “อิสระในการทาํสัญญา” (Vertragsfreiheit) เกิดข้ึนซ่ึง

หมายความว่า คู่สัญญามีเสรีภาพท่ีจะทาํสัญญาหรือไม่และมีเสรีภาพท่ีจะตกลงกนัว่าจะให้สัญญา

ของตนมีขอ้ความอย่างไร หลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัอิสระในการทาํสัญญาน้ีแมป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะไม่ไดบ้ญัญติัไวแ้ต่ก็พอจะมองเห็นหลกัเกณฑท์ั้งสองน้ีได ้ทั้งน้ีแสดง

                                                 
37  ไชยยศ เหมะรัชตะ ข (2527).  กฎหมายว่าด้วยสัญญา.  หนา้ 68.  
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ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยย์อมให้บุคคลกระทาํนิติกรรมไดต้ามชอบใจ แมจ้ะมีขอ้ความ

แยง้หรือขดักบักฎหมายกท็าํไดแ้ต่กฎหมายนั้นตอ้งไม่ใช่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หลกัอิสระในทางแพ่งและหลกัอิสระในการทาํสัญญานั้นตรงกบั

หลกั “ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา” (Autonomie de la Volente) ซ่ึงหมายความถึงบุคคลมี

เสรีท่ีจะแสดงเจตนาทาํนิติกรรมไดต้ามใจชอบ38 

“ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา” หรือ “Autonomy of the Will” น้ีเป็น

หลกัเกณฑท่ี์ทาํใหเ้อกชนสามารถกาํหนดนิติสมัพนัธ์ระหวา่งตนโดยอิสระดว้ยการแสดงเจตนาจึงมี

ความหมายคลา้ยคลึงกบัหลกัเร่ือง “เสรีภาพในการทาํสัญญา” (Freedom of Contract) จนดูเสมือน

วา่มีความหมายอยา่งเดียวกนั แต่กมี็นกันิติศาสตร์บางท่านพิจารณาแยกกนั39 

หลกัเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนาเป็นเคร่ืองมือในการก่อให้เกิด

สัญญาท่ีมีผลบงัคบัในระหว่างคู่กรณีโดยการแสดงเจตนาของคู่กรณีนั้นเอง เพราะกฎหมายท่ีมีอยู่

อาจไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในอนัท่ีจะปรับกับปัญหาหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั 

นอกจากเหตุผลท่ีว่า ควรปล่อยใหเ้อกชนมีความคิดริเร่ิมในการกาํหนดและการบงัคบัตามสิทธิของ

พวกเขาแลว้ก็ยงัมีเหตุผลท่ีว่า วิถีทางเยียวยาท่ีมีอยู่ในกฎหมายในเร่ืองสัญญานั้นยงัไม่เป็นการ

เพียงพอ 

หลกัเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนาเป็นทฤษฎีท่ีพบในระบบประมวล

กฎหมายมากกว่าในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ระบบประมวลกฎหมายยอมรับทฤษฎีเร่ืองความ

ยนิยอมในสญัญา ดงัจะเห็นไดจ้ากภาษิตกฎหมายท่ีว่า “สัญญาท่ีทาํข้ึนโดยสมบูรณ์ยอ่มมีผลบงัคบั” 

(Pacta Sunt Servanda) ความเห็นน้ีตรงกบัหลกัท่ีว่า “สัญญาท่ีจะก่อให้เกิดหน้ีทางกฎหมายไดต้อ้ง

มาจากความยินยอมของคู่กรณีและกฎหมายก็มีหน้าท่ีในอนัท่ีจะบงัคบัให้เป็นไปตามเจตนาของ

คู่กรณี” 

ทฤษฎีว่าด้วยความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนาน้ีเป็นทฤษฎีท่ีนักปรัชญา

กฎหมายในตอนสมยั ค.ศ. ท่ี 18 ให้ความสนบัสนุนในทฤษฎีน้ีไดพ้ฒันาไปพร้อมกบัเสรีภาพทาง

เศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีมากข้ึนในสมยั ค.ศ. ท่ี 19 ในสมยั ค.ศ. ท่ี 18 น้ี นกัปรัชญากฎหมายมีความประสงค์

ท่ีจะใหบุ้คคลมีเสรีภาพหลุดพน้จากขอ้บงัคบัทางสงัคม รวมทั้งขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว้

                                                 
38  หยดุ แสงอุทยั.  (2517).  กฎหมายแพ่งลกัษณะมูลหนี.้  หนา้ 33. 

39  Von Mehren.  (1957).  The Civil Law System.  p. 470.  
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โดยตอ้งการท่ีจะให้กฎขอ้บงัคบัเป็นเร่ืองของขอ้ยกเวน้เท่านั้น กล่าวคือ โดยหลกัแลว้บุคคลทุกคน

จะตอ้งมีเสรีภาพ เวน้แต่ในบางเร่ืองท่ีเห็นสมควรจึงจะมีการวางขอ้บงัคบัจาํกดัเสรีภาพนั้นไว ้ยงัมี

ความเห็นต่อไปว่า เสรีภาพของบุคคลน้ีจะถูกจาํกดัลงไดก้็แต่โดยความสมคัรใจของตนเองเท่านั้น 

ทั้งน้ีเพราะเห็นกนัว่ากฎเกณฑท่ี์ดีท่ีสุดท่ีจะใชบ้งัคบัแก่สัญญานั้นคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากฎเกณฑ์

ท่ีคู่สญัญามีความทดัเทียมกนัเป็นผูต้กลงกนัเอาไวโ้ดยถือวา่ กฎเกณฑท่ี์ตกลงกนัไวน้ั้นเป็นกฎหมาย

อนัหน่ึงท่ีคู่สัญญาเจตนาจะให้ใช้บงัคบัแก่กรณีของตนโดยเฉพาะจึงน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะก่อ

ความยติุธรรมใหแ้ก่เอกชนไดอ้ยา่งมาก จากแนวความคิดน้ีจึงนาํไปสู่ “หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการ

แสดงเจตนา” กล่าวคือ ใหคู่้กรณีมีเสรีภาพอยา่งเตม็ท่ีในการทาํสัญญา รัฐจะไม่บญัญติักฎหมายไป

บีบบงัคบัการทาํสญัญาของเอกชนโดยปล่อยใหเ้อกชนสามารถวางกฎเกณฑใ์ชบ้งัคบัแก่สัญญาของ

ตนไดต้ามลาํพงั กฎหมายจะยืน่มือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกแ็ต่เฉพาะในกรณีท่ีเห็นสมควรเป็นพิเศษเท่านั้น 

นอกจากนั้นการท่ีเราพูดถึง “ความศกัด์ิสิทธ์ิ” แห่งการแสดงเจตนาน้ี ก็ย่อมหมายความว่าเจตนา

เอกชนนั้ นมีค่าเหนือกว่าสังคม (La Primante de l Individu sur la Societe) หรืออีกนัยหน่ึง การ

แสดงเจตนาของเอกชนเป็นตวัใหเ้กิดหน้ีข้ึน หน้ีนั้นไม่ไดเ้กิดจากอาํนาจภายนอกอ่ืนใด (อาํนาจทาง

สงัคม)40 

กล่าวโดยสรุป หลกัท่ีว่าบุคคลมีอิสระในการทาํสัญญาตามท่ีเขาตอ้งการโดย

ปราศจากการแทรกแซงหรือขอ้จาํกดัของกฎหมายน้ีถือเป็นหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ทั้งในระบบประมวล

กฎหมายและระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

ในระบบประมวลกฎหมาย หลกัน้ีไม่เพียงแต่แสดงถึงนโยบายของรัฐท่ีจะไม่

แทรกแซงในกิจการระหว่างเอกชน แต่ยงัแสดงถึงหลกัเกณฑ์พื้นฐานทางกฎหมายในทางทฤษฎี

ของสัญญาอีกดว้ย จึงถือไดว้่าทฤษฎีว่าดว้ยความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา (L’ Autonomie de 

la Volonte Privec) เป็นเร่ืองของกฎหมายไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายเหมือนกบัหลกัเกณฑข์องระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้กาํหนดท่ีว่ามูลหน้ีตามกฎหมายท่ีมีบ่อเกิดจากนิติกรรม

นั้นอาจตอ้งคน้หาว่า บุคคลมีเจตนาท่ีจะเขา้ทาํนิติกรรมนั้นหรือไม่ นอกจากนั้นระบบประมวล

กฎหมายถือว่าทั้ งเจตนาร่วมกันอย่างแท้จริง (Consensus Ad Idem) และเจตนาท่ีแสดงออก 

(External Manifestation of the Will) เป็นสาระสําคญัซ่ึงในแต่ละยุคก็มีความเห็นแตกต่างกันว่า

                                                 
40  สุธาบดี สัตตบุศย.์  (2523).  คาํอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทยีบ 1.  หนา้ 1-2. 

DPU



25 

เจตนาท่ีแทจ้ริงหรือเจตนาท่ีแสดงออกควรจะสาํคญัยิง่หยอ่นกว่ากนั ต่อมาในทวีปยโุรปทฤษฎีน้ีได้

มีการเปล่ียนแปลงโดยเน้นแนวคิดเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าเจตนาของ

บุคคลซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธิทางสัญญา แต่ในประเทศทางทวีปเอเชียท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย

ยงัคงยดึมัน่ในหลกัเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา41 

ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้นให้ความสําคญักับหลกัเร่ืองการต่อรอง 

(Bargain) มากกว่าหลกัเร่ืองความยินยอมร่วมกนั (Consensus) และถือว่าการต่อรองเกิดข้ึนจากการ

กระทาํโดยการแสดงออกของคู่สัญญาไม่ใช่จากเจตนาภายใน ดงันั้น เม่ือเกิดกรณีพิพาทกนัศาลจึง

มกัจะตีความสัญญาตามท่ีปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นสําคญั แมจ้ะไม่ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั

เจตนาท่ีแทจ้ริงของคู่กรณีแต่ละฝ่ายกต็าม42 

ความแตกต่างระหวา่งระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบประมวลกฎหมาย 

คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีให้ความสําคญักับหลกัเร่ืองการต่อรอง ส่วนระบบประมวล

กฎหมายถือความสาํคญัของเจตนาท่ีแทจ้ริงของคู่กรณี นกักฎหมายในระบบกฎหมายจารีตประเพณี

จะยอมรับวิธีการพิสูจน์เร่ืองการต่อรองและปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลกัฐานท่ีแสดงถึงเจตนาอนั

แทจ้ริงของคู่กรณีแต่ละฝ่าย แต่ในทางตรงกนัขา้มนกักฎหมายในระบบประมวลกฎหมายยอมรับ

ความสําคัญของหลักเร่ืองการแสดงออกซ่ึงเจตนา (Declaration of Wills) เฉพาะในกรณีท่ีไม่

สามารถท่ีจะพิสูจน์ถึงเจตนาท่ีแทจ้ริง (Real Will) ไดเ้ท่านั้น
43 

2.2.2.4  หลกัเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา 44 การทาํสัญญาทั่วไป 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิท่ีจะต่อรองในการตกลงให้เกิดผลดีท่ีสุดแก่ตน แมจ้ะตอ้งห้ามมิให้

กล่าวเทจ็ก็ไม่จาํตอ้งช้ีช่องใหคู่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเห็นขอ้เสียเปรียบ เป็นหนา้ท่ีของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ท่ีจะตอ้งสืบสวนใคร่ครวญส่วนไดเ้สียของตนเอาเองเหตุเช่นว่าน้ีจะเป็นธรรมก็ต่อเม่ือคู่สัญญามี

โอกาสเท่าเทียมกนัในอนัท่ีจะไดรู้้ถึงรายละเอียดต่างๆ ในเร่ืองท่ีจะทาํสัญญานั้น
45 สัญญาประกนั

                                                 
41  ไชยยศ เหมะรัชตะ ค (2519, พฤษภาคม).  “ทฤษฎีว่าดว้ยความเก่ียวพนัระหว่างเจตนาท่ีแทจ้ริงกบั

เจตนาท่ีปรากฏ.”  วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ 2.  หนา้ 174.  

42  Williston Samuel W.  (1957).  Williston on The Law of Contract.  p. 95.  

43  Allan David E.  (1969).  Asian Contract Law.  p. 106.  

44  ไชยยศ เหมรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 393. 

45  จิตติ ติงศภทิัย ์ข เล่มเดิม.  หนา้ 31.  
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ชีวิตมีลกัษณะเป็นสัญญาท่ีเส่ียงโชคดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ขอ้เทจ็จริงท่ีใชใ้นการคาํนวนโอกาสของ

การเส่ียงภยัท่ีไม่แน่นอนเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีอยูใ่นความรู้ของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมในการทาํสัญญาผูรั้บประกนัภยัจริงควรไดรู้้ขอ้เทจ็จริงต่างๆ เก่ียวกบัผูเ้อาประกนัภยั เพื่อ

นํามาเป็นขอ้พิจารณาในการรับประกันชีวิตและเพ่ือมิให้การพิจารณารับประกันชีวิตผิดพลาด 

ขอ้เทจ็จริงท่ีผูรั้บประกนัภยัจะไดม้าในระหว่างเจรจาตกลงน้ีตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง46 ดงันั้น 

จึงกล่าวไดว้่า สัญญาประกนัชีวิตเป็นสัญญาท่ีตอ้งการความสุจริต หรือความไวว้างใจหระหว่างกนั

เป็นอยา่งยิง่ (Contract of Most Good Faith หรือ Contract Uberrimae Fidei) ซ่ึงมีคาํพิพากษาวินิจฉยั

รับรองไว้47 ในคดีของ London Assurance v. Mansel ซ่ึง Jessel, M.R. ไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวว้่า “ปัญหา

แรกท่ีต้องวินิจฉัย คือ หลักเกณฑ์อะไรท่ีซ่ึงศาลใช้ไปตามสัญญาประกันภัย หากพิจารณาใน

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปแลว้ ขา้พเจา้ไม่ไดก้าํหนดกฎหมายโดยทาํให้เกิดความแตกต่างในเน้ือหาสาระ

ระหว่างสัญญาประกนัภยัสัญญาหน่ึงและสัญญาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกนัชีวิตหรือสัญญา

ประกันอคัคีภยั หรือสัญญาประกันภยัทางทะเล ขา้พเจ้านําหลกัเร่ืองความสุจริตอย่างยิ่งน้ีเป็น

หลกัเกณฑท่ี์ทุกคดีตอ้งมี...” 

ใน คดี  Brownlie v. Campbell Lord Blackburn กล่าวไ ว้ตอน ห น่ึงว่ า  “ใ น

กรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่ว่าจะเป็นการประกนัภยัทางทะเลหรือประกนัชีวิตก็ตาม ตอ้งเขา้ใจว่าเป็น

สญัญาท่ีอาศยัความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งยิง่ (Uberrimae Fidei)…” 

ผูพ้ิพากษาชาวอเมริกนั Scrutton L.J ไดก้ล่าวถึงเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งยิง่ 

โดยสรุปไวใ้นคดี 2 คดี คือ คดี Greenhill v. Federal Insurance Co., Ltd. ว่าปัจจุบนัการประกนัภยั

เป็นสัญญาท่ีตอ้งอาศยัความซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างยิ่ง และเป็นประเด็นสาํคญัในการพาณิชย ์เพราะว่า

การทาํให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสัญญา และในคดี Rozsnes v. Bowen ว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษ

ในประเทศองักฤษท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการประกนัภยัทางทะเล 

การประกนัอคัคีภยั การประกนัชีวิต การประกันภยัความเช่ือถือและการประกนัภยัทุกประเภท 

กาํหนดให้ผูเ้อาประกนัภยัเปิดเผยขอ้ความจริงท่ีตนทราบต่อผูรั้บประกนัภยันั้น แสดงไดว้่าสัญญา

ประกนัภยัต่างๆ เหล่านั้นเป็นสญัญาท่ีอาศยัความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งยิง่ 

                                                 
46  E.R. Hardy Ivamy.  (1970).  General Principles of  Insurance Law.  p. 170. 

47  Ibid.  p.107. 
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จะเห็นไดว้่า หลกัเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างยิ่ง นั้นเป็นหลกัสําคญัและ

จาํเป็นตอ้งมีในสัญญาประกนัชีวิต เพราะเป็นหลกัท่ีสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา 

โดยทาํให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการทาํสัญญา ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยได้

ยอมรับหลักน้ีโดยบัญญัติไวใ้น มาตรา 865 วรรคหน่ึง 48 ทั้ งท่ีในมาตรา 16249 ก็ได้บัญญัติให้

คู่สัญญาเปิดเผยขอ้ความจริงในการทาํสัญญาไวแ้ลว้ แต่ก็ยงันาํมาบญัญติัเนน้ไวโ้ดยเฉพาะในเร่ือง

ประกันภยัอีกด้วยและคาํพิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันตลอดมา เช่น คาํ

พิพากษาศาลฎีกา 355/2505 คาํพิพากษาศาลฎีกา 858/2515 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1219/2515 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระนิติการณ์ประสม ได้หมายเหตุไวต้อนหน่ึงท้ายคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

560/2477 เพื่ออธิบายและยนืยนัหลกัน้ีวา่ 

สัญญาประกนัชีวิตนับอยู่ในสัญญาจาํพวกท่ีตอ้งมีความสุจริตต่อกนัอย่างยิ่ง 

(Uberrimae Fidei) ในการท่ีผูรั้บประกนัภยัเขา้ทาํสญัญาจะใชเ้งินโดยอาศยัความทรงชีพ หรือมรณะ

ของบุคคลใดนั้นฐานะอนามยัและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็นสาระสําคญัอย่างยิ่ง ถา้มีโรค

ประจาํตวัอยูน่บัวนัจะตาย เรียกวา่ธรรมดา ผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งเรียกเอาเบ้ียประกนัสูงข้ึนกว่าปกติ

เพราะเป็นการเส่ียงภยัท่ีจะตอ้งใชเ้งินให้เป็นแน่นอนและเร็ววนัดว้ยและบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมทาํ

สญัญาดว้ยเลยกไ็ด ้โดยท่ีว่าถา้รับทาํสัญญาดว้ยไดรั้บเบ้ียประกนัภยัเพียงเดือนหน่ึงหรือสองเดือนก็

ตายลง ผูรั้บประกนัภยัตอ้งใชเ้งินให้มากกว่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับมาก็คงไม่ประสงคท่ี์จะทาํสัญญา

ดว้ยเป็นแน่ การรับทาํสัญญาจึงอาศยัความหวงัท่ีว่าบุคคลท่ีถูกกาํหนดถือเอาความทรงชีพหรือ

มรณะจะมีชีวิตอยู่ใช้เบ้ียประกนัภยัไปนานพอท่ีจะเป็นจาํนวนเท่าเทียมกบัเงินท่ีผูรั้บประกนัภยั

จะตอ้งชดใชใ้ห้เม่ือเขาตายลง ดว้ยเหตุน้ีผูรั้บประกนัภยัจึงตอ้งการรู้รายละเอียดทั้งหลายเก่ียวกบั

สุขภาพอนามยัของบุคคลนั้นและเม่ือเก่ียวดว้ยสุขภาพอนามยัของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้

                                                 
48  มาตรา 865 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ถา้ในเวลาทาํสัญญาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัก็ดีหรือในกรณี

ประกนัชีวิต บุคคลอนัการใชเ้งินยอ่มอาศยัความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยูแ่ลว้ละเวน้เสียไม่เปิดเผย

ขอ้ความจริงซ่ึงอาจจะไดจู้งใจผูรั้บประกนัภยัให้เรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทาํสัญญา 

หรือวา่รู้อยูแ่ลว้แถลงขอ้ความนั้นเป็นความเทจ็ไซร้ ท่านวา่สัญญานั้นเป็นโมฆียะ.”  

49  มาตรา 162 บญัญติัวา่ “ในนิติกรรมสองฝ่าย การท่ีคู่กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่แจง้ขอ้ความจริงหรือ

คุณสมบติัอนัคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิไดรู้้ การนั้นจะเป็นกลฉอ้ฉล หากพิสูจน์ไดว้า่ถา้มิไดน่ิ้งเสียเช่นนั้น นิติกรรมนั้น

กค็งจะมิไดก้ระทาํข้ึน.” 

DPU



28 

ดีกวา่เจา้ตวัของเขาเอง แมแ้พทยข์องบริษทัรับประกนัภยัสมยัน้ีจะมีความรู้สอดส่องเห็นไดม้ากโรค 

บางชนิดก็ไม่สามารถหยัง่รู้ได ้มาตรา 865 จึงกาํหนดเป็นหนา้ท่ีให้จาํตอ้งเปิดเผยขอ้ความจริงอนั

เป็นสาระสาํคญัในการเขา้ทาํสัญญาประกนัชีวิตนั้น บทบญัญติัมาตรา 865 แทจ้ริงก็ดาํเนินตามหลกั

ทัว่ไปในมาตรา 124 (เดิม) นัน่เอง แต่นาํมาบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษสาํหรับสัญญาประกนัภยั ถา้ฝ่าฝืนก็

ทาํใหส้ญัญาประกนัภยัเป็นโมฆียะ...50 

สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาท่ีตอ้งอาศยัความซ่ือสัตยสุ์จริตอย่างยิ่งของ

คู่สัญญาและนอกจากน้ีสัญญาประกนัชีวิตและยงัเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหน่ึง ท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างกบัสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนๆ ในแง่ท่ีค่าตอบแทนของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกนัจะเห็นไดว้่าผู ้

เอาประกนัชีวิตมีหนา้ท่ีชาํระเบ้ียประกนัจาํนวนหน่ึงเพ่ือคุม้ครองภยัหรือความตาย ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้อา

ประกันชีวิตซ่ึงบริษทัผูรั้บประกันชีวิตจะตอ้งจ่ายเงินเอาประกันเม่ือเกิดภัยนั้นข้ึนเป็นจาํนวน

มากกวา่เบ้ียประกนัภยัท่ีตนไดรั้บจากผูเ้อาประกนัชีวิตหลายเท่า เม่ือค่าตอบแทนตามสัญญาประกนั

ชีวิตมีจาํนวนไม่เท่าเทียมกนัเช่นน้ี การเขา้ทาํสญัญาประกนัชีวิตจะตอ้งคาํนวนอตัราเบ้ียประกนัโดย

อาศยัหลกัวิชาคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลทางสถิติในการประเมินความเส่ียงภยัขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งถูกนาํมาพิจารณาประกอบการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัแต่ละรายนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวัผูเ้อาประกนัเป็นส่วนใหญ่ และขอ้มูลเหล่าน้ีผูเ้อาประกนัเป็นผูรู้้ดีท่ีสุดแต่

เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อท่ีจะทาํใหส้ญัญาประกนัชีวิตเป็นไปดว้ยความเสมอภาค ผูเ้อาประกนัชีวิต

ซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นฐานะผูรู้้ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในการเส่ียงภยัของตน จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผย

ขอ้ความจริงเหล่านั้นใหผู้รั้บประกนัชีวิตทราบ การไม่เปิดเผยขอ้ความจริงและการไม่แถลงขอ้ความ

เป็นเทจ็ จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํใหผู้รั้บประกนัชีวิตสามารถประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และยุติธรรม หากปรากฎว่าขอ้ความจริงท่ีเปิดเผยให้ผูรั้บประกนัภยัไดท้ราบนั้นเป็นความเส่ียงท่ี

นอกเหนือความสามารถท่ีผูรั้บประกนัภยัจะรับเส่ียงหรือกระจายความเส่ียงภยัไดผู้รั้บประกนัชีวิต

จะไม่รับประกนัชีวิตรายนั้น หรือถา้หากภยันั้นยงัอยูใ่นวิสัยท่ีจะรับเส่ียงไดแ้ต่ภาระความเส่ียงนั้น

สูงกว่าปกติ ผูรั้บประกนัชีวิตก็อาจรับประกนัชีวิตโดยปรับอตัราเบ้ียประกนัให้เหมาะสมกบัความ

                                                 
50  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 394-396.  
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เส่ียงท่ีสูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เขา้ร่วมการเฉล่ียการเส่ียงภยั หลกัความ

สุจริตอยา่งยิง่จึงเป็นหลกัสาํคญัอีกขอ้หน่ึง51 

 

2.3  นิติสัมพนัธ์ในสัญญาประกนัชีวติ 

นิติสัมพนัธ์ในสัญญาประกนัชีวิต เป็นสัญญาท่ีคู่กรณีฝ่ายหน่ึงหรือผูรั้บประกนัภยัตก

ลงจะใชเ้งินจาํนวนหน่ึงใหใ้นเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาและคู่กรณีอีกฝ่ายหรือ

ผูเ้อาประกนัภยัตกลงจะใชเ้บ้ียประกนัให้แก่คู่สัญญาฝ่ายแรก ซ่ึงตามสัญญาประกนัชีวิตการใชเ้งิน

จาํนวนหน่ึงยอ่มอาศยัความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลนอกเหนือจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 86152 

และมาตรา 88953 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้น ผูเ้ขียนเห็นว่ายงัมีนิติสัมพนัธ์ในสัญญา

ประกนัชีวิตท่ีมีความสาํคญัซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสองหลกัใหญ่ๆ อีก คือ 

      2.3.1  หลกัส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้(Principle of Insurable Interest)54 คาํจาํกดัความ

ของคาํวา่ “ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได”้ Dan M. McGill ไดใ้หค้าํจาํกดัความของส่วนไดเ้สีย

อนัอาจเอาประกนัภยัไดใ้นสัญญาประกนัชีวิตไวว้่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงเป็นผู ้

เอาประกนัภยัและบุคคลซ่ึงชีวิตของเขาถูกเอาประกนัภยัว่า มีเหตุอนัสมควรท่ีอาจคาดไดว้่าผูเ้อา

ประกนัภยัจะไดรั้บประโยชน์ หากผูถู้กเอาประกนัภยัมีชีวิตอยูห่รือจะไดรั้บความเสียหาย หากผูถู้ก

เอาประกันภยัตายไป และกฎหมายประกันภยัรัฐนิวยอร์ค (New York Insurance Law) ได้ให้คาํ

นิยามของส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัไดไ้วเ้ช่นกนั โดยยึดถือหลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์แนบ

แน่นทางสายโลหิตและทางกฎหมาย และหลกัเกณฑท์างเศรษฐกิจดงัท่ีไดบ้ญัญติัไวด้งัน้ี 

 

                                                 
51  ประยงค์ แก้วกลั่น.  (2524).  การฉ้อโกงประกันชีวิต: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย

ต่างประเทศ.  หนา้ 60. 

52  มาตรา 861 บญัญติัวา่ “อนัวา่สัญญาประกนัภยันั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใชค้่าสินไหม

ทดแทน หรือใช้เงินจาํนวนหน่ึงให้ในกรณีวินาศภยัหากมีข้ึน หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดัง่ไดร้ะบุไวใ้น

สัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกวา่เบ้ียประกนัภยั.”  

53  มาตรา 889 บญัญติัวา่ “ในสัญญาประกนัชีวตินั้น การใชจ้าํนวนเงินยอ่มอาศยัความทรงชีพหรือมรณะ

ของบุคคลคนหน่ึง.” 

54  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 384. 
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Section 146 (2) 

2.  The terms “insurable interest”, as used in this section, shall mean: (a) In the case 

of person related closely by blood or by law, a substantial interest engendered by love and 

affection ; and (b) in the case of other person, a lawful and substantial economic interest in having 

the life, health or bodily safety of the person insured continue, as distinguished from an interest 

which would arise only by, or would be enhanced in value by, the death, disablement or injury, as 

the case may be, of the person insured. 

ท่ีมาของ “ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได”้ หลกัเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียอนัอาจเอา

ประกนัภยัไดน้ี้ มีท่ีมาจากประเทศองักฤษคือในศตวรรษท่ี 18 ก่อนมีการบญัญติักฎหมายเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัเร่ืองส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้กฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) ไม่ห้ามสัญญาการพนันและในเวลานั้นศาลองักฤษจะไม่ยอมรับสัญญาการพนันต่อเม่ือ

พิจารณาแลว้เห็นวา่ สญัญาการพนนันั้นมีความเก่ียวพนัไปในทางขดัต่อความสงบเรียบร้อยเท่านั้น
55  

การประกันชีวิตท่ีไม่ได้อาศยัหลกัเก่ียวกับส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภยัได้ จึงมีลกัษณะไม่

แตกต่างกบัการพนนัและไม่สามารถนาํหลกัดงักล่าวมาใชบ้งัคบัได ้

ดว้ยเหตุท่ีผูรั้บประกนัภยัอาจตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนมากตามท่ีระบุไว้

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั หลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัไปเพียงงวดเดียวทาํใหมี้การ

เอาประกนัชีวิตบุคคลท่ีสามโดยท่ีตนไม่มีความเก่ียวพนักบับุคคลท่ีสามเลย จึงอาจเปิดโอกาสให้

บุคคลใชก้ารประกนัชีวิตเป็นการคา้หากาํไร ซ่ึงผิดวตัถุประสงคข์องกฎหมายและทาํให้ผูถู้กเอา

ประกนัชีวิตไดรั้บความเสียหาย ดงันั้น ผูรั้บประกนัภยัจึงไดเ้รียกร้องให้มีการคุม้ครองพวกเขาจาก

ความเสียหายอนัเกิดจากการประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะเป็นการพนนั56 และในปี ค.ศ. 1774 รัฐสภาของ

ประเทศองักฤษไดต้ราพระราชบญัญติัข้ึนฉบบัหน่ึงเพ่ือจาํกดัความเสียหายจากสัญญาการพนนัใน

ลกัษณะน้ี พระราชบญัญติันั้นมีช่ือวา่ “The Life Assurance Act, 1774.” 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต ปี ค.ศ. 1774 (The Life Assurance Act, 1774) ไม่ได้

บญัญติัข้ึนเพื่อจะห้ามสัญญาการพนนั แต่บญัญติัข้ึนเพ่ือหา้มการพนนัท่ีอาศยัเอกสารในทางการคา้

                                                 
55  Michael Parkington.  (1975).  MacGillivray & Parkington on Insurance Law.  p.5.  

56  Dan M. McGill.  Op.cit.  p. 20. 
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ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็นสัญญาประกนัภยัเท่านั้น
57 โดยกาํหนดให้การประกนัชีวิตท่ีทาํข้ึนโดยไม่มี

ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัไดต้กเป็นโมฆะ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาศตวรรษท่ี 18 จะยงัมิไดรั้บเอาพระราชบญัญติัขององักฤษมา

เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายอเมริกนัก็ตาม แต่ผูพิ้พากษาในศาลอเมริกาก็ไม่รับรองสัญญาประกนัภยั

ท่ีมีลกัษณะเป็นการพนัน และกาํหนดว่าในกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของเขานั้น 

เร่ืองส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้เป็นเร่ืองเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย 58 ดังนั้ น การ

ประกนัภยัท่ีทาํข้ึนโดยไม่มีส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัไดจ้ะเป็นอนัใชไ้ม่ไดแ้ละตกเป็นโมฆะ 

จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 19 มลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการออกพระราชบญัญติัและให้คาํ

นิยามของส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้เช่น มลรัฐนิวยอร์ค (New York) มีกฎหมายเก่ียวกบั

การประกนัภยัคือ “New York Insurance Law” เม่ือปี 1939 และไดใ้ห้คาํนิยามเร่ืองส่วนไดเ้สียอนั

อาจเอาประกันภยัได้ ในการประกันชีวิตไวใ้นมาตรา 146 (2) ซ่ึงได้กล่าวไวข้า้งตน้แลว้ มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) มีกฎหมายประกันภัยในปี 1955 กาํหนดเร่ืองส่วนได้เสียอันอาจเอา

ประกนัภยัไดไ้วห้ลายหมวด และกฎหมายประกนัภยัของมลรัฐเทกซสั (Texas) ไดก้าํหนดเร่ืองส่วน

ไดเ้สียในการประกนัชีวิตคร้ังแรกในปี 1953 อยา่งไรก็ตามเร่ืองส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได้

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโดยปกติไดย้ึดถือทฤษฎีน้ีจากคาํวินิจฉัยของศาลในสหรัฐอเมริกา 

แมว้า่จุดกาํเนิดในเร่ืองน้ีจะมาจากพระราชบญัญติัขององักฤษกต็าม59 

สําหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ได้บญัญติัถึงผลของการมี

หรือไม่มีส่วนไดเ้สียในหมวด 1 บทเบด็เสร็จทัว่ไปมาตรา 86360 จึงตอ้งนาํไปใชก้บัการประกนัชีวิต

ดว้ย แต่ไม่ไดบ้ญัญติัคาํนิยามของคาํว่าส่วนไดเ้สียไวว้่าเป็นอย่างไรและในมาตราอ่ืนๆ คือ มาตรา 

867 (3), 873, 874 และ 884 ท่ีกฎหมายใชค้าํว่า “มูลประกนัภยั” (Insurable Interest) นั้น ก็หมายถึง

ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได้61 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน่เอง การท่ีประมวลกฎหมายแพ่ง

                                                 
57  Michael Parkington.  Op.cit.  p.10.  
58  Ibid.  p. 34. 

59  Robert E. Keeton b (n.d.).  Basic Text on Insurance Law.   p. 9.  

60  มาตรา 863 บญัญติัว่า “อนัสัญญาประกนัภยันั้น ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ี

ประกนัภยัไวน้ั้นไซร้ ท่านวา่ยอ่มไม่ผกูพนัคู่สัญญาแต่อยา่งหน่ึงอยา่งใด.”  

61  จิตติ ติงศภทิัย ์ข เล่มเดิม.  หนา้ 15-16.  
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และพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัถึงผลของผูท่ี้เอาประกนัภยัไม่มีส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้แสดงให้

เห็นไดว้่า กฎหมายไทยในเร่ืองประกนัภยัไดย้อมรับหลกัเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยั

ไดเ้ช่นกนั แมว้่าจะมิไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวก้็ตามทั้งน้ีเพราะหลกัน้ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้

ว่ากาํหนดข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงการส่งเสริมใหมี้การพนนัขนัต่อ และเพ่ือป้องกนัการทาํลายลา้งชีวิตอนั

เน่ืองมาจากผลประโยชน์ท่ีอาจจะไดจ้ากสญัญาประกนัชีวิต 

      2.3.2  หลกัความยนิยอม62 สญัญาประกนัชีวิตท่ีมีบุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ใช่บุคคลผูท้าํสัญญาประกนั

ชีวิตเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต และกาํหนดให้การมรณะของบุคคลท่ีสามนั้นเป็นเหตุแห่งการ

ใชเ้งินจาํนวนหน่ึงซ่ึงสามารถทาํได ้ เรียกวา่ สญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน 

ในต่างประเทศการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนนบัว่าแพร่หลายมาก ไดแ้ก่กรณีเช่น คู่สมรส

ฝ่ายหน่ึงเอาประกนัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีเรียกว่า การประกนัคู่สมรส หรือผูป้กครองเอาประกนั

ชีวิตเดก็ในปกครอง ท่ีเรียกวา่ การประกนัเยาวชน หรือการประกนักลุ่มมีกาํหนดเวลา อยา่งเช่นกรณี

ท่ีหา้งร้านบริษทัเป็นผูเ้อาประกนั และพนกังานของหา้งร้านเป็นผูถู้กเอาประกนั เพื่อเป็นสวสัดิการ

แก่ทายาทของพนักงานนั้นๆ ท่ีเรียกว่า การประกนัสวสัดิการลูกจา้งหรือกรณีท่ีกิจการเป็นผูเ้อา

ประกนัและผูบ้ริหารกิจการเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัโดยมีกาํหนดเวลา ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายของกิจการอนัเน่ืองมาจากการตายของผูบ้ริหารดงักล่าว ซ่ึงเรียกว่า การประกนัเจา้ของ

กิจการ หรือการประกนัเครดิตกลุ่มเป็นตน้ หรือกรณีเจา้หน้ีเป็นผูเ้อาประกนัและลูกหน้ีเป็นบุคคลผู ้

ถูกเอาประกนั เพื่อคุม้ครองหน้ีสูญเพราะลูกหน้ีตาย ซ่ึงเรียกว่าการประกนัลูกหน้ีเป็นตน้ แสดงให้

เห็นถึงการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ดา้นท่ีเป็นคุณอยา่งปราศจากขอ้

สงสัย แต่อย่างไรก็ดีสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนก็มีอนัตรายท่ีผูเ้อาประกนัจะแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบควบคู่อยูด่ว้ย กล่าวคือ  

ประการแรก มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการทําร้ายบุคคลผู ้ถูกเอาประกัน ด้วย

วตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดเ้งินค่าตอบแทนจากการประกนัชีวิต ท่ีเรียกว่า “Moral Risk” ซ่ึงมีผูแ้ปลว่า 

ภยัอนัเน่ืองมาจากสภาพจิตใจ เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

ประการท่ีสอง มีความเป็นไปไดท่ี้บุคคลซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียแต่อย่างใดในการทรงชีพ

หรือการมรณะของบุคคลอ่ืน จะทาํสัญญาประกันชีวิตด้วยเหตุจูงใจท่ีเป็นการพนันขนัต่อจาก

                                                 
62  ไกรวิน สารวิจิตร.  (2537).  “สรุปความคิดทางกฎหมายญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน.”  

วารสารนิตศิาสตร์, 24, 1.  หนา้ 95-107. 
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พฒันาการของการประกนัชีวิต จะเห็นวา่ภยัการประกนัแบบพนนัขนัต่อน้ี ซ่ึงมีอยูใ่นสัญญาประกนั

ชีวิตบุคคลอ่ืนนั้นเป็นท่ีแพร่หลายมาก  

ประการท่ีสาม เม่ือเอาชีวิตของบุคคลอ่ืนมาตีราคา และใชเ้ป็นวตัถุในการทาํสัญญาตาม

อาํเภอใจของตนก็จะเป็นการล่วงลํ้าสิทธิส่วนตวัของคนอ่ืน ท่ีเรียกว่า ภยัจากการล่วงลํ้าสิทธิส่วน

บุคคล ซ่ึงเป็นขอ้วิพากษเ์ชิงศีลธรรม 

ดว้ยเหตุท่ีการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนมีประโยชน์อนัเป็นท่ียอมรับดงักล่าวมาขา้งตน้ใน

ขณะเดียวกนัก็มีภยัควบคู่มาดว้ย จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งสร้างกฎเกณฑท์างกฎหมายข้ึนมาป้องกนั 

ไดแ้ก่ หลกัส่วนไดเ้สีย หลกัเครือญาติ และหลกัความยนิยอม 

หลกัความยนิยอม กาํหนดว่า ในการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมของบุคคลอ่ืนนั้น หลกัความยนิยอมน้ีแตกต่างจากหลกัความยนิยอมตรงท่ีว่า ขอ้กาํหนดนั้น

ชัดเจนมากและยงัแตกต่างกบัหลกัเครือญาติตรงท่ีไม่มีการปิดกั้นการพฒันาประโยชน์ของการ

ประกันชีวิตบุคคลอ่ืน ในส่วนการป้องกนัเน่ืองจากสภาพจิตใจนั้นให้เป็นความรับผิดชอบของ

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเอง จึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพกว่าหลกัอ่ืนอีกสองหลกั นอกจากน้ี

การกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต เท่ากบัเป็นการแกปั้ญหาการ

ล่วงลํ้าสิทธิส่วนบุคคลของเขาดว้ย  

หลกัความยินยอมเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซ่ึงยอมรับคุณประโยชน์ของการประกนั

ชีวิตบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัดา้นท่ีเป็นภยัท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าหลกัเกณฑ์ 2 หลกัอ่ืน 

อย่างไรก็ดีเม่ือกล่าวถึงหลกัความยินยอมแลว้ ใช่ว่าจะเห็นดว้ยกนัทั้งหมดในประเด็นว่ากรณีอย่าง

ใดจะตอ้งได้รับความยินยอม หรือแบบพิธีของความ ยินยอม ในแต่ละประเทศท่ีใช้หลกัความ

ยนิยอมยงัมีความเห็นแตกต่างกนัอยู ่ในประเด็นท่ีว่า ลกัษณะของความยนิยอมไม่ใช่ส่ิงท่ีจะรวมเขา้

กบัการแสดงเจตนาของคู่สัญญาแลว้เกิดเป็นสัญญาประกันภยัข้ึน หรือสัญญาจะไม่มีผลบงัคบั

จนกว่าจะไดรั้บความยินยอม โดยท่ีความยินยอมเป็นเง่ือนไขภายนอกสําหรับการมีผลบงัคบัของ

สัญญา หรือว่าความยินยอมเป็นการแสดงเจตนาของผูถู้กเอาประกนัภยัว่าไม่คดัคา้นการทาํสัญญา 

ความยนิยอมจึงมีลกัษณะเป็นก่ึงนิติกรรมจึงนาํกฎเกณฑใ์นเร่ืองความบกพร่องของการแสดงเจตนา

ตามกฎหมายแพ่งมาใชไ้ด ้แต่ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัอยูใ่นประเด็นว่า ขอบเขตของความยินยอม

ควรจะเป็นอย่างไร หรือกรณีท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัเป็นผูไ้ร้ความสามารถ จะให้ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมใหค้วามยนิยอมแต่ผูเ้ดียวไดห้รือไม่ 
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บทที ่3 

ความยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวติตามหลกักฎหมายไทยเปรียบเทยีบ

กบัต่างประเทศ 

 

การทาํสัญญาประกนัชีวิตตามหลกักฎหมายไทยนั้นสามารถทาํไดโ้ดยอาศยัหลกัเกณฑ์

เร่ืองส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยั กล่าวคือผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของ

บุคคลซ่ึงตนจะนําไปทาํประกันชีวิตโดยมิได้มีการคาํนึงถึงหลกัเกณฑ์ขอ้อ่ืนๆ แต่ประการใด 

สาํหรับกฎหมายของต่างประเทศนั้นมีการกาํหนดหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ในการทาํประกนัชีวิตไวน้อกจาก

หลกัเกณฑเ์ร่ืองส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยั คือหลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหค้วามยนิยอมในการทาํ

สัญญาประกนัชีวิต ทั้งน้ี รูปแบบของการให้ความยินยอมนั้นมีทั้งจะตอ้งให้ความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรหรือให้ความยินยอมโดยปริยายแลว้แต่ละประเทศจะกาํหนดหลกัเกณฑ์ของตนไว ้

รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในการนาํหลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหค้วามยนิยอมมาบงัคบัใชใ้นสญัญาประกนั

ชีวิตซ่ึงจะไดศึ้กษากนัต่อไป  

 

3.1  ความยนิยอมตามหลกักฎหมายไทย 

กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิตของประเทศไทยไม่ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองการใหค้วาม

ยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต กฎหมายประกนัชีวิตของไทยใชแ้ต่เพียงหลกัเร่ืองส่วนไดเ้สีย

ในการประกนัภยัเท่านั้นท่ีนาํมาใชใ้นการทาํสัญญาประกนัชีวิต ตามมาตรา 863 ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์

3.1.1  หลกัทัว่ไปของการทาํประกนัชีวิต 

สัญญาประกนัชีวิตคือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยัตกลงว่าจะใช้เงินจาํนวนหน่ึงให้แก่

บุคคลอีกคนหน่ึง ซ่ึงเรียกว่าผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิตามกฎหมาย โดยมี

เง่ือนไขว่าผูเ้อาประกนัชีวิตหรือผูท่ี้ถูกเอาประกนัชีวิตตายภายในเวลาท่ีกาํหนดหรือมีชีวิตอยูจ่นถึง

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้และผูเ้อาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกว่าเบ้ียประกันให้แก่ผูรั้บ
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ประกันภยัตามกาํหนดระยะเวลา การทาํประกนัชีวิตนอกจากการทาํประกันชีวิตตนเองแลว้ยงั

สามารถทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไดอี้กดว้ย 

1)  การทาํประกนัชีวิตตนเอง บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียท่ีจะเอาประกนัชีวิตของตน

ไดโ้ดยไม่จาํกดั (One has unlimited insurable interest in his own life) ซ่ึงหมายความว่า ถา้เป็นการ

เอาประกนัชีวิตตนเอง ผูเ้อาประกนัยอ่มมีสิทธิท่ีจะกาํหนดจาํนวนเงินท่ีตนตอ้งการให้ผูรั้บประกนั

ชีวิตจ่ายให้แก่ตนหรือผูรั้บประโยชน์ไดโ้ดยไม่จาํกดัทั้งน้ีตราบเท่าท่ีผูรั้บประกนัชีวิตยินดีท่ีจะเขา้

ทาํสญัญาดว้ย1 

หลกัการในเร่ืองน้ีมีอยูว่่า “บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของตนเอง” ทั้งน้ี

ไดมี้คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1769/2521 วินิจฉยัว่า “ผูท่ี้เอาประกนัชีวิตและร่างกายของตนเองยอ่มเป็นผูมี้

ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนั” นอกจากน้ีบุคคลอาจเอาประกนัชีวิตของตนเองไดโ้ดยไม่จาํกดัดว้ย2 

หมายความว่า ถา้เป็นการเอาประกนัชีวิตของตนเอง ผูเ้อาประกนัย่อมมีสิทธิท่ีจะเอาประกนัภยัได้

เสมอ และอาจกาํหนดจาํนวนเงินประกนัชีวิตใหสู้งเท่าใดก็ไดต้ามท่ีตอ้งการตราบเท่าท่ีผูรั้บประกนั

ชีวิตยนิดีท่ีจะเขา้ทาํสญัญาดว้ย เพราะโดยปกติผูรั้บประกนัชีวิตเม่ือจะตกลงรับประกนัชีวิตยอ่มตอ้ง

คาํนึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการส่งเบ้ียประกนัภยัของผูเ้อาประกนัชีวิตแต่ละ

รายประกอบดว้ย 

กรณีท่ีเอาประกนัชีวิตตนเอง ราคาส่วนไดเ้สียไม่เป็นสาระสาํคญั ผูเ้อาประกนัชีวิต

จะประกนัชีวิตตนเองเป็นจาํนวนเท่าใดก็ไดไ้ม่จาํกดั เพราะชีวิตคนนั้นไม่อาจประมาณค่าเป็นราคา

เงินได ้หากผูรั้บประกนัยอมรับและผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถส่งเบ้ียประกนัไดก้็สามารถตกลงทาํ

สัญญาประกนัชีวิตได ้ดงันั้น ส่วนไดเ้สียในการประกนัชีวิตจึงมิไดมี้บญัญติัไวเ้ช่นเดียวกบัการ

ประกนัวินาศภยัวา่ตอ้งสามารถประเมินราคาเป็นเงินได้3 

ในกรณีท่ีทาํสัญญาประกนัชีวิตตนเองโดยการใชเ้งินอาศยัเหตุแห่งการมรณะนั้นผู ้

เอาประกนัตอ้งระบุตวัผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลอ่ืนจะเป็นตวัผูเ้อาประกนัชีวิตเองไม่ไดใ้น

กรณีเช่นน้ี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมิ์ไดมี้บทบญัญติับงัคบัถึงเร่ืองการระบุตวัผูรั้บ

                                                 
1  จาํรัส เขมะจารุ ก (2530).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลกัษณะประกนัภัย.  หนา้ 40-

41. 

2  Edwin W. Patterson.  (1955).  Cases and materials on the law of Insurance.  p. 307. 

3  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 387. 
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ประโยชน์ว่าตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร ดงันั้น ผูรั้บประโยชน์จะเป็นใครก็ได ้จะมีส่วนไดเ้สียในชีวิต

ของผูเ้อาประกนัชีวิตหรือไม่กไ็ด ้หากผูเ้อาประกนัชีวิตระบุตวัผูใ้ดใหเ้ป็นผูรั้บประโยชน์ตามสญัญา

ประกนัชีวิตแลว้ บุคคลนั้นยอ่มมีสิทธิไดรั้บเงินประกนัชีวิตเสมอ 

ในกรณีท่ีผูรั้บประโยชน์ไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูเ้อา

ประกนัชีวิตหรือมีความสัมพนัธ์กนับา้งแต่เบาบาง ก็อาจจะเป็นทางให้เกิดการฆาตกรรมเพื่อหวงั

เงินประกนัชีวิตไดเ้หมือนกนั แต่ในขอ้น้ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 895 (2)4 ไดว้าง

หลกัป้องกนัไวแ้ลว้ กล่าวคือ ถา้ผูเ้อาประกนัชีวิตถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ผูรั้บประกนั

ชีวิตก็ไม่ตอ้งจ่ายเงินให้ผูรั้บประโยชน์นั้น เพียงแต่ตอ้งใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ ผูเ้อา

ประกนัชีวิตหรือใหแ้ก่ทายาทของผูเ้อาประกนัชีวิตนั้น เท่านั้น
5 

นอกจากน้ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยย์งัไดว้างหลกัเพื่อป้องกนัมิให้ผูเ้อา

ประกนัชีวิตของตนเองกระทาํอตัวินิบาตกรรม เพ่ือหวงัให้ทายาทหรือผูรั้บประโยชน์ไดรั้บเงิน

ประกันชีวิตไปเ ป็นประโยชน์ไว้ในมาตรา 895 (1) ว่า  “ถ้าผู ้เอาประกันชีวิตได้กระทํา

อตัวินิบาตกรรมดว้ยใจสมคัรภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทาํสัญญา ผูรั้บประกนัไม่ตอ้งจ่ายเงินทดแทน

ให้” ซ่ึงถา้แมผู้เ้อาประกนัชีวิตจะไดเ้คยมีความคิดไวใ้นตอนแรกว่า อยากจะฆ่าตวัตายเพื่อหวงัให้

ทายาทหรือผูรั้บประโยชน์ไดมี้ความสุขจากเงินประกนัชีวิต แต่เม่ือระยะเวลาล่วงไปหน่ึงปีหรือกว่า

นั้นกอ็าจเปล่ียนความคิดได ้

มีขอ้น่าพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการเอาประกนัชีวิตตนเองอีกเร่ืองหน่ึงคือ ผูเ้อาประกนั

ชีวิตบางรายอาจเขา้ทาํสัญญาประกันกับผูรั้บประกันภยัเอง โดยมีบุคคลท่ีสามเป็นผูติ้ดต่อและ

จดัการให้ รวมทั้งการจ่ายเงินค่าเบ้ียประกนัภยัในนามของผูเ้อาประกนัชีวิตเองดว้ย ในกรณีเช่นน้ี

หากขอ้เทจ็จริงไดค้วามว่าบุคคลท่ีสามนั้น เพียงแต่ช่วยเหลือจดัการและจ่ายเงินเบ้ียประกนัให้ โดย

                                                 
4  มาตรา 895 บญัญติัวา่ “เม่ือใดจะตอ้งใชจ้าํนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหน่ึงคนใด ท่านวา่ผูรั้บ

ประกนัภยัจาํตอ้งใช้เงินนั้นในเม่ือมรณภยัอนันั้นเกิดข้ึน เวน้แต่ (2) บุคคลผูน้ั้ นถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดย

เจตนา ในกรณีท่ีสองน้ีท่านว่าผูรั้บประกนัภยัจาํตอ้งใชเ้งินค่าไถ่ถอนกรมธรรมใ์ห้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือให้แก่

ทายาทของผูน้ั้น.” 

5  จาํรัส เขมะจารุ ก เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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ตนมิไดเ้ป็นผูรั้บประโยชน์ตามสัญญาประกนัชีวิตนั้นแลว้ ก็ยงัคงถือว่า ผูท้าํประกนัชีวิตนั้นไดท้าํ

สญัญาเอาประกนัชีวิตตนเอง6  

หากขอ้เท็จจริงไดค้วามว่า บุคคลท่ีสามเขา้มาช่วยเหลือจดัการให้มีการทาํสัญญา

ประกันชีวิตและออกเงินค่าเบ้ียประกันให้ เพื่อท่ีจะเป็นผูรั้บประโยชน์หรืออาจจะได้เป็นผูรั้บ

ประโยชน์เท่านั้น สญัญาประกนัชีวิตน้ียอ่มไม่ผกูพนั เพราะถือไดว้า่เป็นการกระทาํผดิเพียงแต่อาศยั

ช่ือหรือลายมือของผูถู้กเอาประกัน ประหน่ึงว่าเขาได้เอาประกันชีวิตของเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการ

หลีกเล่ียงขอ้กาํหนดกฎหมายในเร่ือง ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมีส่วนไดเ้สียตามนยัประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์มาตรา 863 กรณีเช่นน้ีจึงไม่ถือวา่เป็นสญัญาประกนัชีวิตของตนเอง7 

2)  การทําประกันชีวิตบุคคลผู ้อ่ืน  ผู ้ซ่ึงจะเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ต้องมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลซ่ึงตนจะเอาประกนัชีวิตถึงขนาดท่ีเรียกได้ว่า มีส่วนได้เสียในชีวิตของ

บุคคลนั้น จึงจะถือไดว้า่ผูเ้อาประกนัมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัไวต้ามกฎหมาย 

ตามหลกัดงักล่าวหมายความว่า บุคคลอาจจะเอาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไดก้็ต่อเม่ือ

ตนมีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้น และส่วนได้เสียนั้ นย่อมเน่ืองมาแต่ความเก่ียวขอ้งหรือ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั จนเห็นไดช้ดัเจนว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปของผูน้ั้นมีประโยชน์แก่ตนหรือ

ความตายของบุคคลนั้นเป็นความสูญเสียอยา่งหน่ึงในชีวิตตน 

บุคคลซ่ึงอาจถือได้ว่า เป็นผู ้มี ส่วนได้เ สียตามนัยดังกล่าว อาจแบ่งได้ตาม

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัคือ คู่สมรส ญาติ และผูซ่ึ้งมีความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจ 

(1)  คู่สมรส หมายความถึงสามีภริยาซ่ึงร่วมอยูกิ่นดว้ยกนั การมีชีวิตอยูข่องคู่สมรส

มีผลต่อความสัมพนัธ์ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ การตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงย่อมมีผล

กระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายหน่ึง เช่น ทาํให้ขาดคู่อยู่ร่วม ขาดคู่ร่วมคิด เกิดความ

วา้เหว่ และขาดความช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูในฐานะสามีภริยาอีกดว้ย ในกรณีคู่สมรสเลยเป็นท่ี

ยอมรับกนัวา่ สามีภริยาเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในชีวิตของกนัและกนัในกรทาํสญัญาประกนัชีวิตของอีก

ฝ่ายหน่ึงได ้

                                                 
6  แหล่งเดิม.  หนา้ 43. 

7  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 77-78. 
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ปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาในกรณีของคู่สมรสมีว่า เม่ือคู่สมรสฝ่ายหน่ึงไดเ้อา

ประกนัชีวิตของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงแลว้ ต่อมาไดอ้ย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากนัก่อนท่ีคู่สมรส

ซ่ึงตนเอาประกนัชีวิตไวถึ้งแก่ความตาย จะมีผลกระทบกระเทือนถึงการประกนัชีวิตหรือไม่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้มีบทบัญญัติท่ีจะใช้บังคับแก่กรณี

ดงักล่าวโดยตรง แต่บทบญัญติัมาตรา 863 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองส่วนไดเ้สียว่า “ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้

ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยัไวน้ั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผกูพนัคู่สัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด” จึง

น่าจะถือหลกัว่า ส่วนไดเ้สียนั้นตอ้งมีอยู่ในขณะทาํสัญญาประกนัชีวิต ฉะนั้น เม่ือสามีภริยาไดเ้อา

ประกนัชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไว ้แมจ้ะไดข้าดกนัไปในภายหลงั สัญญาประกนัชีวิตท่ีไดท้าํไวก้็ยงั

ผกูพนัอยู ่สามีหรือภริยาซ่ึงยงัมีชีวิตอยูมี่สิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากเงินประกนัชีวิต 

หากจะพิจารณาพฤติกรรมแห่งการขาดจากการสมรส การขาดความสัมพนัธ์

ของการเป็นสามีภริยามกัจะสืบเน่ืองมาจากสาเหตุของความโกรธแคน้กนั ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการ

มุ่งร้ายต่อชีวิตของอีกฝ่ายหน่ึง ถา้กรณีท่ีแทจ้ริงแห่งการตายของผูเ้อาประกนัชีวิตไวเ้ป็นเช่นนั้น คู่

สมรสท่ีหยา่ขาดจากกนัไปยอ่มหมดสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากเงินประกนัชีวิตตามนยับทบญัญติั

มาตรา 895 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคู่หมั้น ประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัไวท่ี้อาจ

พิจารณาไดว้า่ ชายหญิงท่ีเป็นคู่หมั้นกนัยอ่มมีความผกูพนักนับางประการ ท่ีถือไดว้า่เป็นส่วนไดเ้สีย

ในชีวิตของกนัและกนั ดงันั้นจึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุผลสนบัสนุนในการเอาประกนัชีวิตของคู่หมั้น

อีกฝ่ายหน่ึงได ้แต่เงินประกันภยันั้นควรจะมีจาํนวนพอสมควร มิใช่ไม่จาํกัดจาํนวนเช่นกรณีคู่

สมรส 

สาํหรับกรณีสามีภริยาท่ีอยูก่นัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้น ตามกฎหมายไทย

ไม่กล่าวไวแ้น่ชัดเหมือนกฎหมายในต่างประเทศ ตามหลกักฎหมายไทย คือหลกัความสัมพนัธ์

ระหว่างสามีภริยาโดยทางกฎหมายมากกว่าความสัมพนัธ์โดยธรรม ซ่ึงตรงขา้มกบัหลกักฎหมาย

ของต่างประเทศท่ียดึหลกัความสมัพนัธ์โดยธรรมมากกว่าความสัมพนัธ์โดยทางกฎหมายฉะนั้น ใน

ต่างประเทศภริยาท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย อาจถือไดว้่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในชีวิตของสามี ซ่ึงอาจเอา

ประกนัภยัชีวิตของสามีได ้

ในประเทศไทยนั้นถา้พิจารณาถึงพฤติการณ์ในชีวิตจริงแลว้มีปรากฏอยู่ว่ามี

ผูช้ายจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และก็มีอีกจาํนวนไม่
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นอ้ยท่ีมีภริยามากกวา่หน่ึงคน ถึงแมว้่าหญิงเหล่านั้นจะไม่ใช่ภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ในดา้น

ความสัมพนัธ์กบัชายผูเ้ป็นสามี  หญิงนั้นก็มีความผกูพนัเช่นเดียวกบัสามีภริยาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

และในการดาํรงชีวิตนั้นความตายของสามียอ่มมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องหญิงเหล่านั้น

อย่างไม่มีปัญหา ดงันั้นจึงน่าจะพิจารณาอนุโลมไดเ้ช่นเดียว กบัสามีและอาจเอาประกนัชีวิตของ

สามีไดใ้นจาํนวนเงินประกนัภยัพอสมควร 

ส่วนสามีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายของหญิง แมจ้ะมีความสัมพนัธ์กบัหญิง แต่ก็

เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความสุขเฉพาะตวัของชาย หากหญิงถึงแก่ความตาย ก็ไม่กระทบกระเทือนถึง

ชายผูเ้ป็นสามีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายอย่างใด จึงไม่อาจจะถือว่าสามีท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของ

หญิงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของหญิงท่ีจะเอาประกนัได ้

สาํหรับบุตรนอกสมรสซ่ึงบิดาไดรั้บรองการเป็นบุตรแลว้ ในต่างประเทศถือว่า

เป็นผู ้มีส่วนได้เสียในชีวิตของบิดา ซ่ึงอาจเอาประกันชีวิตของบิดาได้ เพราะกฎหมายใน

ต่างประเทศถือหลกัความสัมพนัธ์โดยธรรมมากกว่าความสัมพนัธ์โดยทางกฎหมาย ซ่ึงในกรณี

เช่นน้ี กฎหมายไทยมิไดอ้นุญาตใหก้ระทาํได ้

(2)  ญาติ ตามหลกักฎหมายต่างประเทศนั้น ลาํพงัแต่ความเป็นญาติอยา่งเดียวยงัไม่

พอท่ีจะทาํให้ถือว่าเป็นส่วนไดเ้สียในชีวิตของกนัและกนัพอทีจะเอาประกนัชีวิตได ้เวน้แต่จะเป็น

ญาติท่ีใกลชิ้ดสนิทกนัจริงๆ หรือมิฉะนั้นกจ็ะตอ้งใหป้รากฏถึงส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูก่นัจริงๆ 

สาํหรับในประเทศไทย ไม่มีตวับทกฎหมายท่ีบญัญติัรายละเอียดในเร่ืองส่วน

ได้เสียในชีวิตของญาติท่ีจะเอาประกันภัยท่ีพอจะนํามาวิเคราะห์ได้ แต่ได้มีคาํพิพากษาฎีกาท่ี 

1366/2509 เพียงฉบบัเดียวท่ีวินิจฉัยเร่ืองน้ีไว ้โดยวินิจฉัยว่า “ขอ้เท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็น

ผูด้าํเนินการจดัใหมี้การประกนัชีวิตนายโอ่ง (นายโอ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม)์ โดยโจทก์

เป็นผูเ้สียเบ้ียประกนัและเป็นผูรั้บประโยชน์ ศาลจึงถือว่าโจทกเ์ป็นผูเ้อาประกนัและเม่ือไดค้วามว่า 

โจทกไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบันายโอ่งในทางญาติแต่อยา่งใด ตอ้งถือว่าโจทกไ์ม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ี

ประกนัภยัไวน้ั้น สัญญาประกนัภยัย่อมไม่ผูกพนัคู่สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 863”  

คาํพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าว ไดว้ินิจฉยัประเด็นท่ีว่าผูเ้อาประกนัเป็นญาติกบัผู ้

เอาประกนัชีวิตหรือไม่เท่านั้น เม่ือพบขอ้เทจ็จริงวา่ไม่มีความสมัพนัธ์ในฐานะญาติแลว้ ก็วินิจฉยัลง

ไปวา่ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยัไว ้แต่กไ็ม่ไดว้ิเคราะห์ต่อไปวา่ถา้ความจริง
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ปากฎว่าผูเ้อาประกนัมีความสัมพนัธ์เป็นญาติกบัผูถู้กเอาประกนัชีวิตแลว้ ความเป็นญาตินั้นจะ

เป็นไปไดแ้ค่ไหนเพียงใดจึงจะยอมรับไดว้า่มีส่วนไดเ้สียอนัอาจท่ีจะมาเอาประกนัชีวิตกนัได ้ก็ตอ้ง

เอามาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

สาํหรับในกรณีบิดามารดากบับุตร ศาสตราจารยจ์าํรัส เขมะจารุ มีความเห็นวา่ 

ในกรณีบิดากบับุตรควรจะตอ้งถือว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของ

กนัและกนั อนัอาจท่ีจะเอาประกนัชีวิตของอีกฝ่ายหน่ึงไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนเช่นเดียวกบัในกรณี

สามีภริยา เพราะตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บิดามารดาจาํตอ้งอุปการะ

เล้ียงดูบุตรและบุตรกจ็าํตอ้งอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาทั้งตามประเพณีของเราความสัมพนัธ์ฉนับิดา 

มารดากบัจะบุตร กดู็เหมือนจะแน่นแฟ้นยิง่กวา่ในประเทศอ่ืนมาก8 

สาํหรับญาติอ่ืนๆ นั้น ศาสตราจารยจ์าํรัส เขมะจารุ มีความเห็นวา่ 

ญาติอ่ืนๆ น่าจะจาํกดัอยู่แต่เฉพาะญาติซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กาํหนดให้มีสิทธิให้รับมรดกได้ในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629 คือพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาเดียวกนั พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ปู่ ยา่ ตา ยาย และ ลุง ป้า นา้ อา ซ่ึงญาติใน

ลาํดบัต่างๆเหล่าน้ีตามหลกัของสังคมไทยถือว่าเป็นญาติท่ีใกลชิ้ด และมีความสัมพนัธ์กนัอยู่มาก 

ขอ้หวัน่เกรงท่ีวา่ ถา้ยอมใหญ้าติเหล่าน้ีเอาประกนัชีวิตของกนัและกนัได ้อาจจะทาํใหเ้กิดฆาตกรรม

โดยหวงัประโยชน์จากเงินประกนัชีวิตนั้นน่าจะมีข้ึนไดโ้ดยยาก แต่สาํหรับจาํนวนเงินท่ีเอาประกนั

ชีวิตของญาติเหล่าน้ี น่าจะตอ้งมีจาํนวนพอสมควร มิใช่เอาประกันชีวิตได้โดยไม่จาํกดัจาํนวน

เหมือนอย่างกรณีบิดามารดากบับุตร ส่วนญาติอ่ืนนอกจากน้ีถือว่าห่างออกไป ไม่ควรถือว่ามีส่วน

ไดเ้สียพอท่ีจะให้อาประกนัชีวิตได ้เวน้แต่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เป็นพิเศษระหว่างกนั 

เช่น เป็นคนท่ีอยูใ่นความอุปการะของกนัและกนัเป็นตน้9 

ความเห็นของศาสตราจารยจ์าํรัส เขมะจารุ น่าจะเป็นท่ียอมรับกนัในเร่ืองส่วน

ไดเ้สียของญาติท่ีอาจเอาประกนัชีวิตได ้เพราะไดว้ิเคราะห์จากบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประเพณี

และความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัของคนไทย 

(3)  ผูมี้ความสัมพนัธ์กนัในทางธุรกิจ ในสังคมปัจจุบนับุคคลมีความสัมพนัธ์เก่ียง

ขอ้งซ่ึงกนัและกนัมาก จนบางคร้ังการส้ินชีวิตของบุคคลหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อบุคคลหน่ึงหรือ

                                                 
8  จาํรัส เขมะจารุ ข (ม.ป.ป.).  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกนัภัย.  หนา้ 43-44.   

9  แหล่งเดิม.  หนา้ 45.  
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หลายคนได้ เช่น กรณีลูกหน้ีตายลงอาจมีผลทาํให้เจ้าหน้ีตอ้งสูญเสียหน้ีรายนั้ น หรือกรณีผูมี้

หุ้นส่วนตายลงอาจทาํให้หุ้นส่วนตอ้งลม้เลิก เป็นผลให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนอ่ืนๆไดรั้บความเสียได ้

เป็นตน้ 

การสูญเสียประโยชน์หรือส่ิงท่ีควรจะไดรั้บอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความตาย

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกนัในทางธุรกิจน้ีเป็นท่ียอมรับกนัในประเทศต่างๆ เป็นส่วนมากว่าเป็นส่วน

ไดเ้สียท่ีอาจเอาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไดอี้กประเภทหน่ึงนอกเหนือไปจากคู่สมรสและญาติ แต่ส่วน

ไดเ้สียประเภทน้ีต่างกบัส่วนไดเ้สียประเภทอ่ืนตรงท่ีว่ามีจาํนวนจาํกดัเฉพาะแต่เท่าท่ีสัมพนัธ์กบั

ความสูญเสียท่ีแทจ้ริงท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ตนเท่านั้น 

ในประเทศองักฤษถือวา่เจา้หน้ีมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ี แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ี

แน่นอนว่าส่วนไดเ้สียของเจา้หน้ีในกรณีเช่นน้ีมีเพียงใด อยา่งไรก็ดี พอจะเช่ือไดว้่าส่วนไดเ้สียของ

เจา้หน้ีควรจะมีจาํนวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัจาํนวนหน้ีและจาํนวนดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระในขณะท่ีจะ

ทาํสญัญาเอาประกนัชีวิตลูกหน้ี10 

ในสหรัฐไดถื้อหลกัทาํนองเดียวกบัประเทศองักฤษ แต่สําหรับจาํนวนเงินท่ี

เจา้หน้ีจะเอาประกนัชีวิตของลูกหน้ีไดน้ั้น อาจจะมีจาํนวนสูงกวา่ท่ีจะยอมรับกนัในประเทศองักฤษ 

นอกจากน้ียงัมีกรณีอ่ืนๆ อีก เช่น นายจา้งและลูกจา้งและผูเ้ป็นหุ้นส่วน ซ่ึงทั้ง

ในประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาถือว่ามีส่วนไดเ้สียในชีวิตของกนัและกนั อย่างไรก็ดีหลกั

สาํคญัของเร่ืองน้ีอยูท่ี่วา่ การท่ีจะอา้งวา่ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลอ่ืนนั้น ตอ้งแสดงใหเ้ห็น

ถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ต่อกนั ตลอดจนความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงถึงแก่

ความตาย ไม่ใช่เป็นเพียงกล่าวอา้งลอยๆ เท่านั้น 

กรณีส่วนไดเ้สียในดา้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี11 

เจา้หน้ีกบัลูกหน้ี ถือว่าเจา้หน้ีมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ีเน่ืองจากความ

ตายของลูกหน้ีจะเป็นผลให้เจา้หน้ีตอ้งสูญเสียสิทธิเรียกร้องต่อลูกหน้ีและความสูญเสียน้ีก็เพียง

พอท่ีจะสนบัสนุนให้เจา้หน้ีเอาประกนัชีวิตลูกหน้ีได ้แมว้่าลูกหน้ีจะมีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะชาํระ

หน้ีและมีความหวงัอยา่งเตม็ท่ีวา่ในท่ีสุดแลว้เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระหน้ีเตม็จาํนวนกต็ามไม่มีกฎหมาย

                                                 
10  E.J. MacGillIvray.  (n.d.).  MacGillIvaray on Insurance Law.  p. 204.  

11
  ประยงค ์แกว้กลัน่.  เล่มเดิม.  หนา้ 88.   
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ใดให้คาํจาํกดัความถึงจาํนวนของส่วนไดเ้สียท่ีเจา้หน้ีอาจมีในชีวิตลูกหน้ี แต่เป็นท่ียอมรับโดยชดั

แจง้ว่า เจา้หน้ีมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ีอยา่งนอ้ยสุดตามจาํนวนหน้ีนั้นและส่วนไดเ้สียตอ้งมี

ในเวลาท่ีทาํสญัญาประกนัภยั12  

ดงันั้น เจา้หน้ียอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ีเม่ือลูกหน้ีถึงแก่กรรมเจา้หน้ี

ก็หมดโอกาสท่ีจะติดตามทวงหน้ีจากลูกหน้ี โดยเฉพาะในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมรดกของลูกหน้ีไม่มี

หรือไม่เพียงพอท่ีจะชาํระหน้ี เช่น การขายของผ่อนส่ง การเช่าซ้ือรถยนต ์ผูข้ายหรือผูใ้ห้กูย้่อมมี

ส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ีท่ีอาจจะเอาประกนัชีวิตของลูกหน้ีไดเ้จา้หน้ียอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิต

ของลูกหน้ีในกรณีท่ีหน้ีนั้นไม่มีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั แต่ถา้มีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัยอ่มไม่ถือว่า

มีส่วนไดเ้สียในการท่ีลูกหน้ีจะมีชีวิตอยูห่รือตายเพราะมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยูแ่ลว้ 

สาํหรับส่วนไดเ้สียในชีวิตของเจา้หน้ีนั้น ตามกฎหมายองักฤษไม่ถือว่าลูกหน้ีมี

ส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกหน้ี แมว้่าในบางกรณีเจา้หน้ีอาจผ่อนผนัการชาํระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีซ่ึง

ระยะเวลาในการผ่อนผนัน้ีอาจถือว่าอาจถือว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกหน้ีได้ และหากเจา้หน้ีตอ้ง

เสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาท่ีผอ่นผนัน้ีซ่ึงต่อมาทายาทหรือผูมี้สิทธิรวบรวมทรัพยสิ์นของเจา้หน้ี

ไดเ้ขา้มาจดัการเร่ืองหน้ีรายน้ีต่อโดยไม่ยอมผ่อนผนัระยะเวลาการชาํระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีอีก อนัจะ

ทาํให้ลูกหน้ีตอ้งเสียประโยชน์ไปก็ตาม กฎหมายองักฤษก็ถือว่าลูกหน้ีไม่มีส่วนได้เสียในชีวิต

เจา้หน้ีแต่อยา่งใด13 

นายจา้งกบัลูกจา้ง สําหรับประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองส่วนไดเ้สียระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง และยงัไม่มีคาํพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉยัไวเ้ป็นบรรทดั

ฐาน จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2516 ไดมี้คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 64/2516 ท่ีพิพากษาให้บริษทัประกนัภยั

จ่ายเงินประกนัภยัให้แก่ห้างหุ้นจาํกดัตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัอุบติัเหตุพนกังานขบัรถของ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กล่าวคือนายจา้งซ่ึงเป็นผูเ้อาประกนัภยัและเป็นผูรั้บประโยชน์ไดต้กลงทาํสัญญา

ประกนัอุบติัเหตุพนกังานขบัรถของโจทก์ไวห้ลายคน นายเน่ืองเป็นพนกังานขบัรถของโจทก์คน

หน่ึงท่ีได้ทาํสัญญาประกันภยัไวโ้ดยได้ทาํบนัทึกตกลงให้โจทก์เป็นผูรั้บประโยชน์ตามสัญญา

ประกนัภยัฉบบัดงักล่าว เม่ือนายเน่ืองเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โจทก์

ก็มีสิทธิได้รับเงินจาํนวนหน่ึงแสนบาทในฐานะผูรั้บประโยชน์ แต่เม่ือพิจารณาประกาศของ

                                                 
12

  Michael parkington.  Op.cit.  p. 36.  

13  Ibid.  p. 85. 
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กระทรวงมหาดไทยท่ีกาํหนดไวว้่า จาํนวนเงินท่ีนายจา้งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นเงินค่าทดแทน

และค่าทาํศพรวมแลว้เป็นเงินไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

จากคาํพิพากษาดงักล่าว ศาลฎีกาไดว้างหลกัไวส้องประการคือ 

ก.  นายจา้งยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้งซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคนขบัรถยนต ์

และนายจา้งอาจจะเอาลูกจา้ง ไปทาํสญัญาประกนัชีวิตไดโ้ดยนายจา้งเป็นผูรั้บประโยชน์ตามสัญญา

ประกนัชีวิตนั้น 

ข.  เม่ือได้กาํหนดเงินท่ีจะพึงตอ้งใช้ตามสัญญาประกันชีวิตไวเ้ท่าใด ผูรั้บ

ประกนัภยักต็อ้งจ่ายตามจาํนวนนั้น และจะขอจ่ายตามจาํนวนความเสียหายอนัแทจ้ริงของนายจา้งผู ้

เอาประกนัชีวิตของลูกจา้งไม่ได ้

ศาสตราจารยจ์าํรัส เขมะจารุ ได้ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกับคาํพิพากษาศาลฎีกา

ดงักล่าวไวว้า่ 

การท่ีศาลฎีกาถือว่านายจ้างมีส่วนได้เสียในชีวิตของลูกจ้างผูท้าํหน้าท่ีขบั

รถยนต ์เป็นการกล่าวไปไกลกว่าหลกักฎหมายของต่างประเทศเป็นอนัมาก เพราะในต่างประเทศ

ถือหลกัว่าเฉพาะแต่ลูกจา้งท่ีทาํหนา้ท่ีสาํคญัๆ ของนายจา้งซ่ึงถา้ขาดลูกจา้งนั้น จะทาํใหกิ้จการของ

นายจา้งตอ้งกระทบกระเทือน นายจา้งจึงจะเอาประกนัชีวิตลูกจา้งนั้นได ้มิใช่ลูกจา้งประเภทคนขบั

รถยนตซ่ึ์งแมจ้ะถึงแก่ความตาย กไ็ม่ทาํใหกิ้จการของนายจา้งตอ้งกระทบกระเทือนแต่อยา่งใด 

ขอ้อา้งของศาลฎีกาท่ีว่านายจา้งมีความรับผิดตามกฎหมายนั้น แมจ้ะเป็นความ

จริงอยู่บา้งแต่ก็ไม่น่าจะทาํให้นายจา้งมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้งจนถึงขั้นท่ีจะนาํไปประกนั

ชีวิตเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเอง แต่หากเป็นเร่ืองท่ีนายจา้งควรทาํสัญญาประกันวินาศภัยท่ี

เรียกว่า “ประกนัภยัคํ้าจุน” เพื่อให้ผูรั้บประกนัภยัชดใชค่้าสินไหมทดแทนสาํหรับความรับผิดตาม

กฎหมายของนายจา้งจึงจะถูกเร่ืองกว่า หลกัวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีน้ีจะทาํให้นายจา้งพากนันาํ

ลูกจา้งไปประกนัชีวิตแลว้ระบุให้นายจา้งเป็นผูรั้บประโยชน์มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้

นายจา้งหากาํไรจากชีวิตหรือความตายของลูกจา้งไดโ้ดยไม่ยาก 

ยิ่งไปกว่านั้น การท่ีศาลฎีกาถือว่าเม่ือไดร้ะบุจาํนวนเงินไวใ้นสัญญาประกนั

ชีวิตเท่าใดผูรั้บประกนัชีวิตจะตอ้งจ่ายตามจาํนวนนั้น โดยไม่คาํนึงถึงความเสียหายอนัแทจ้ริงของ

นายจา้ง จะยิง่เป็นการเปิดโอกาสใหน้ายจา้งหากาํไรจากชีวิต หรือความตายของลูกจา้งไดม้ากข้ึนคือ

แทนท่ีจะกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัไวเ้ป็นจาํนวนพอสมควรกบัส่วนไดเ้สียท่ีอาจจะมีนายจา้งก็
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อาจกาํหนดจาํนวนเงินไวสู้งๆ เป็นแสนเป็นลา้น ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีน่าเป็นห่วงอยู่มากสาํหรับสวสัดิภาพ

ของลูกจา้ง  

ในกรณีเช่นน้ี ถา้ศาลฎีกาจะถือหลกัว่านายจา้งมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้ง 

และสามารถเอาชีวิตของลูกจา้ง และสามารถเอาชีวิตของลูกจา้งไปทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยให้

นายจา้งเป็นผูรั้บประโยชน์ได ้ก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้นายจา้งระบุจาํนวนเงินเอาประกนัไดต้ามใจ

ชอบ แต่ควรถือหลกัว่าจะกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัไดเ้พียงเท่าจาํนวนความเสียหายท่ีนายจา้ง

อาจจะได้รับจากการตายของลูกจ้างหากกําหนดไวสู้งเกินไป ถือว่าเป็นการขดัต่อความสงบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง และเป็นโมฆะเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าความเสียหาย ซ่ึงจะเป็นธรรมแก่สังคม

ยิง่กวา่ท่ีจะวางหลกัการตายตวัดงัท่ีวินิจฉยัในคาํพิพากษาศาลฎีกาฉบบัน้ี 

ขอ้สงัเกต 

ก.  คาํพิพากษาฎีกามีแนวความคิดกา้วไปไกลกวา่หลกักฎหมายต่างประเทศ 

ข.  คาํพิพากษาของศาลฎีกาเปิดโอกาสให้นายจา้งหากาํไรจากชีวิตของลูกจา้ง

ไดม้ากข้ึนโดยไม่ยากนกั 

ฃ.  การท่ีนายจา้งสามารถกาํหนดจาํนวนเงินไวใ้นสัญญาประกนัชีวิตไวต้ามใจ

ชอบ น่าจะเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

ค.  ผูรั้บประกันภยัควรรับผิดชอบท่ีจะจ่ายเงินเฉพาะเพียงเท่าจาํนวนความ

เสียหายท่ีนายจา้งอาจไดรั้บจากการตายของลูกจา้งจึงจะเป็นธรรมแก่สงัคม 

อน่ึง ความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจน้ีส่วนมากไม่มีลกัษณะถาวร และเป็นท่ีเห็นได้

ว่าตอ้งมีเวลาส้ินสุดลง ปัญหาจึงมีว่าเม่ือความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจส้ินสุดลง จะมีผลกระทบต่อ

สัญญาประกนัชีวิตท่ีทาํไวห้รือไม่ กรณีเช่นน้ีมาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ด้

วางหลกัไวว้่าส่วนไดเ้สียจะเกิดมีไดใ้นขณะท่ีทาํสัญญาประกันชีวิต ฉะนั้นในขณะท่ีทาํสัญญา

ประกนัชีวิตนายจา้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้ง แมใ้นขณะท่ีลูกจา้งลาออกหรือนายจา้ง

บอกเลิกการจา้ง ภายหลงัลูกจา้งไดต้ายลง นายจา้งกย็งัมีส่วนไดเ้สียในการประกนัชีวิตและชอบท่ีจะ

ไดรั้บเงินประกนัชีวิตตามสญัญาประกนัชีวิต14 

 

 

                                                 
14  ไชยยศ เหมะรัชตะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 392-393.  
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3.1.2  ความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิต 

จากการท่ีหลักส่วนได้เสียในการประกันชีวิตไม่ครอบคลุมถึงประโยชน์ของการ

ประกนัชีวิตและไม่สามารถสนองตอบขอ้เรียกร้องทางสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจึงเกิดแนวความคิดและ

หลกักฎหมายเก่ียวกบัความยินยอมในการทาํประกนัชีวิต ซ่ึงในต่างประเทศการทาํประกนัชีวิตตน

และของบุคคลอ่ืนโดยอาศัยหลักความยินยอมนับว่าแพร่หลายมากมีหลายประเทศท่ีเล็งเห็น

ประโยชน์และไดน้าํหลกัเร่ืองความยนิยอมในการทาํประกนัชีวิตมาใชค้วบคู่ไปกบัหลกัส่วนไดเ้สีย

ในการประกนัชีวิต 

หลกัความยินยอมในการทาํประกนัชีวิต ทาํให้บุคคลผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์จนถึงขั้นมี

ส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลนั้นสามารถทาํประกนัชีวิตให้แก่บุคคลนั้นได ้แต่ถา้การทาํประกนั

ชีวิตนั้นขาดความยินยอมแลว้ ย่อมส่งผลให้เกิดอนัตรายจากการท่ีผูเ้อาประกันภัยจะแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยการทาํร้ายบุคคลผูถู้กเอาประกนัเพ่ือใหไ้ดเ้งินจาํนวนหน่ึงจากการตาย

ของบุคคลผูถู้กเอาประกนั เกิดเป็นอาชญากรรมขดัต่อความสงบเรียบร้อยอนัดีของประชาชนและ

เป็นการล่วงลํ้าสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืนตามหลกัเร่ืองส่วนไดเ้สีย 

หลกัความยินยอมในการทาํประกนัชีวิตกาํหนดไวว้่า การทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมจากบุคคลนั้น ตามหลกัแลว้ความยินยอมไม่มีแบบ ฉะนั้น จะให้ความยินยอม

โดยการทาํเป็นหนังสือหรือให้ความยินยอมดว้ยวาจาก็ไดแ้ละจะเป็นการให้ความยินยอมโดยชดั

แจง้หรือโดยปริยายก็ไดเ้ช่นกนั หลกัเร่ืองความยินยอมน้ีแตกต่างจากหลกัเร่ืองส่วนไดเ้สียตรงท่ีว่า 

ขอ้กาํหนดในสัญญาประกนัชีวิตนั้นตอ้งชดัเจนและไม่ปิดกั้นการพฒันาธุรกิจการประกนัชีวิตเป็น

การยอมรับคุณประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิตของบุคคลอ่ืนให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการ

กาํหนดให้ตอ้งได้รับความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิต เท่ากับเป็นการแก้ปัญหาการ

ล่วงลํ้ าสิทธิส่วนบุคคลอีกด้วย การนําหลักเร่ืองความยินยอมในการทาํประกันชีวิตมาใช้ย่อม

ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การประกนัชีวิตในประเทศไทยในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 

1)  ความหมายของหลกัวามยนิยอม15 ตาม Black’s Law Dictionary16 ไดใ้หค้วามหมาย

ไวว้่า ความยินยอม หมายถึง ขอ้ตกลงหรือความตกลง การเห็นดว้ย การอนุญาต การแสดงความ

                                                 
15  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 

16  Henry Campbell Black.  Op.cit. 
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พอใจ หรือการยินยอมตามกฎหมายหรือตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความยินยอม

ดว้ยความสมคัรใจโดยบุคคลท่ีมีความสามารถตามกฎหมาย หรือการให้ความยินยอมท่ีมีผลตาม

กฎหมาย17 

คาํว่า “ยินยอม” นั้น ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้

ความหมายไวว้า่ “ยนิยอม หมายถึง ยอม ไม่ขดั ตกลง ชอบใจ ตาม”  

หลกัความยนิยอม (Volenti Non Fit Injulia) หมายความว่า เม่ือใหค้วามยนิยอมแลว้

ย่อมไม่ถือว่ามีความเสียหาย หรือความยินยอมของผูเ้สียหายทาํให้ไม่เป็นละเมิด เน่ืองจากการ

ละเมิดเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน เม่ือถือว่าไม่มีความเสียหาย

การกระทาํนั้นจึงไม่เป็นละเมิด ผูเ้สียหายจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํท่ีตน

ให้ความยินยอม อยา่งไรก็ตามการจะนาํหลกัการดงักล่าวมาใชเ้พื่อยกเวน้ให้การกระท่ีผิดกฎหมาย

เป็นการกระทาํท่ีชอบด้วยกฎหมายนั้ น จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะนํามาใช้ยกเวน้กฎหมายท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองส่ิงใด หากกฎหมายมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองเฉพาะตวัผูเ้สียหายแลว้ 

ผูเ้สียหายย่อมให้ความยินยอมต่อการกระทาํนั้นได ้แต่ถา้วตัถุประสงคท่ี์กฎหมายมุ่งคุม้ครองคือ

สังคมหรือประชาชนดว้ยแลว้ ยอ่มไม่สามารถนาํความยินยอมของผูเ้สียหายเพียงคนเดียวมาทาํให้

การกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้นชอบดว้ยกฎหมายข้ึนมาได ้จึงไม่อาจใชห้ลกัความยนิยอมกบั

การกระทาํท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน18 

หลกัความยนิยอม คือ การแสดงเจตนาของผูเ้สียหายหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

ผูเ้สียหายท่ีจะยินยอมให้ผูอ่ื้นมาก่อให้เกิดความเสียหาย โดยการจงใจปล่อยให้เหตุการณ์อย่างใด

อย่างหน่ึงเกิดข้ึนโดยไม่ขดัขวางทั้งท่ีสามารถขดัขวางได ้เป็นการแสดงความประสงคท่ี์จะให้เกิด

เหตุการณ์เช่นนั้นข้ึน19 

                                                 
17  “Consent, n. l. Agreement, approval, or permission as to some act or purpose, esp. given 

voluntarily by a competent person ; legally effective assent.”  
18  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 

19  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 
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ลกัษณะทางกฎหมายของหลกัความยินยอม เช่น ผูใ้ห้ความยินยอมตอ้งเป็นผูมี้

ความสามารถในการให้ความยินยอม วิธีการให้ความยินยอมอาจแสดงออกดว้ยการกระทาํอย่าง

หน่ึงโดยตนเองหรือให้ผูอ่ื้นกระทาํแทนตนซ่ึงทาํให้เขา้ใจว่าตนอนุญาตให้ทาํ ยกเวน้แต่ในกรณี

พิเศษอยา่งยิง่เท่านั้นท่ีการน่ิงไม่ขดัขวางการกระทาํอาจถือไดว้า่เป็นการใหค้วามยนิยอมเพราะเป็นท่ี

เขา้ใจกนัโดยปกติทัว่ไปวา่การน่ิงเช่นนั้นเป็นการยนิยอม และการแสดงออกซ่ึงความประสงคอ์นัถือ

ไดว้า่เป็นความยนิยอมอาจแสดงออกโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายกไ็ด้20 

นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย “ความยินยอม” (Volenti Non Fit Injuria) 

ไวด้งัน้ี 

ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปว่า การจงใจปล่อยให้เหตุการณ์

อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึนโดยไม่ขดัขวางทั้งท่ีสามารถขดัขวางไดซ่ึ้งจะตอ้งเป็นการแสดงความ

ประสงคท่ี์จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นข้ึน โดยแสดงออกดว้ยการกระทาํอย่างหน่ึงโดยตนเองหรือ

โดยใหผู้อ่ื้นกระทาํแทนตน อนัเป็นการแสดงความประสงคต่์อผูก้ระทาํเหตุการณ์นั้นใหเ้ขา้ใจว่าตน

อนุญาตให้ทาํ ยกเวน้แต่ในกรณีพิเศษอย่างยิ่งเท่านั้นท่ีการน่ิงไม่ขดัขวาง อาจถือไดว้่าเป็นความ

ยนิยอม เพราะเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยปกติทัว่ไปวา่การน่ิงเช่นนั้นเป็นการยนิยอม และการแสดงออกซ่ึง

ความประสงคอ์นัถือไดว้า่เป็นความยนิยอมนั้นอาจแสดงออกโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายกไ็ด้21 

อาจารยพ์จน์ ปุษปาคม ได้กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า เป็นความยินยอมท่ีเกิดจากฝ่าย

ผูเ้สียหายยอมให้กระทาํไม่ว่าต่อเน้ือตวั ร่างกาย ทรัพยสิ์น หรือสิทธิของตน ความยินยอมโดย

แทจ้ริงแลว้เป็นขอ้แกต้วัของผูก้ระทาํไม่ใช่สิทธิของผูก้ระทาํ22 

อาจารยเ์พง็ เพง็นิติ ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปว่า เป็นเร่ืองท่ีผูเ้สียหายยินยอมให้กระทาํ

การประทุษร้ายโดยสมัครใจ หรือยอมเข้าสู่อันตราย ไม่ว่าจะเป็นการทาํอันตรายต่อร่างกาย 

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอ่ืนใด การน่ิงเฉยไม่ขดัขืน หรือไม่ขดัขวางคดัคา้นต่อการกระทาํท่ีเป็นการ

                                                 
20  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 

21  จิตติ ติงศภทิัย ์ค (2523).  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมตรา 452.  

22  พจน์ ปุษปาคม.  (2523).  คาํบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมดิ. 
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ประทุษร้ายหรือพฤติการณ์นั้นควรจะขดัขวาง ห้ามปรามหรือคดัคา้น แต่ไม่ขดัขวาง ไม่ห้ามปราม

หรือคดัคา้น ถือเป็นความยนิยอมโดยปริยาย23 

อาจารยศ์กัด์ิ สนองชาติ ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปว่า เป็นเร่ืองท่ีผูเ้สียหายยอมให้กระทาํ

หรือยอมต่อการกระทาํ หรือเขา้เส่ียงรับความเสียหาย ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการให้ความยินยอม ย่อมทาํ

ให้การกระทาํนั้นไม่เป็นละเมิดตามมาตรา 42024 ไม่ว่าผูเ้สียหายจะไดรั้บความเสียหายจากการ

กระทาํอยา่งใด และไดรั้บความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอย่าง

อ่ืนอยา่งใดมากนอ้ยเพียงใดกต็าม25 

อาจารยป์ระจกัษ์ พุทธิสมบติั ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปว่า การท่ีผูเ้สียหายยินยอมโดย

สมคัรใจต่อการกระทาํประทุษร้าย หรือผูเ้สียหายสมคัรใจเขา้สู้อนัตรายเอง ไม่ว่าจะยินยอมให้

กระทาํต่อร่างกายทรัพยสิ์นหรือสิทธิของตน และเป็นการยินยอมของผูส้ามารถใหค้วามยินยอม ทาํ

ให้การกระทาํไม่เป็นละเมิด อนัท่ีจริงความยินยอมของผูเ้สียหายมิใช่เป็นสิทธิของผูก้ระทาํ แต่เป็น

ขอ้แกต้วัของผูก้ระทาํ ทาํใหผู้ก้ระทาํไม่ตอ้งรับผดิเพื่อละเมิด26 

เม่ือพิเคราะห์ความเห็นของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวในตอนตน้พอสรุปไดว้่า 

ความยินยอม คือ การแสดงเจตนาของผูเ้สียหาย หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูเ้สียหายท่ีจะเป็น

การยนิยอมใหผู้อ่ื้นมาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ 

การทาํประกันชีวิตถือเป็นการทาํสัญญารูปแบบหน่ึงระหว่างผูเ้อาประกันกับผู ้

รับประกนัโดยการทาํสัญญาจะตอ้งประกอบดว้ยเจตนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายดว้ยการยนิยอมตกลง

กนัทั้งสองฝ่าย 

                                                 
23  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 

24  มาตรา 420 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให ้เขาเสียหาย

ถึงแก่ชีวิตกดี็ แก่ร่างกายกดี็ อนามยักดี็ เสรีภาพกดี็ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดกดี็ ท่านวา่ผูน้ั้นทาํละเมิด

จาํตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น.”  

25  ศกัด์ิ สนองชาติ.  (2546).  คาํอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความ

รับผดิทางละเมดิ. 

26
  ประจกัษ ์พทุธิสมบติั.  (2548).  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมคิวรได้.  
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แนวความคิดเร่ืองนิติกรรมเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในระบบกฎหมายสมัยใหม่เม่ือ

ประมาณศตวรรษท่ี 1927 บ่อเกิดแห่งหน้ีตามกฎหมายลกัษณะหน้ีของโรมนัในสมยัพระจกัรพรรดิ

จสัติเนียนกาํหนดไว ้4 ประเภท คือ สัญญา (Contract) ละเมิด (Delict) ลกัษณะคลา้ยสัญญา (Quais-

Contract) ลกัษณะคลา้ยละเมิด (Quais-Delict) 

แต่เม่ือเปรียบกบัสัญญาสมยัใหม่ท่ีอยู่ในรูปของความตกลง (Agreement) แลว้จะ

เห็นว่าสัญญาโรมนัมิไดอ้ยูใ่นรูปของความตกลง (Agreement) ทั้งหมด หากแต่มีวิวฒันาการมาจาก

สัญญาท่ีเคร่งครัดในแบบพิธี (Stricti Iuris) ในยุคแรกๆ แลว้ค่อยๆ กลายมาเป็นสัญญาท่ีสมบูรณ์

ดว้ยความยินยอมเพียงประการเดียว (Consensual Contract) ซ่ึงมีเฉพาะในสัญญาซ้ือขาย (Emptio 

Venditio) สญัญาเช่าทรัพย ์(Location Conduction) สัญญาตวัแทน (Mandatum) และสัญญาหุน้ส่วน 

(Societas) เท่านั้น โดยสัญญาเหล่าน้ีไม่ตอ้งอาศยัรูปแบบหรือการเปล่งวาจาใดๆ หรืออาศยัการส่ง

มอบทรัพยใ์ดๆ ก็สามารถผกูพนักนัไดด้ว้ยอาศยัความยนิยอมหรือการมีเจตนาท่ีถูกตอ้งตรงกนั ซ่ึง

กล่าวไดว้่ามาจากอิทธิพลหลกัสุจริต (Bona Fides) และความตอ้งการให้เกิดความคล่องตวัในทาง

การคา้พาณิชยเ์ป็นสาํคญั28 

สัญญาท่ีสมบูรณ์ดว้ยความยนิยอมหรือ “Consensual Contract” ประเภทท่ีสาํคญัคือ

สัญญาซ้ือขาย (Emptio Venditio) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อสัญญาในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil 

Law) ในเวลาต่อมาเป็นอยา่งยิง่ องคป์ระกอบประการสาํคญัของสัญญานอกจากจะเป็นตวัทรัพยอ์นั

เป็นวตัถุของสัญญาและราคาท่ีตกลงกนัก็คือ ความยินยอม (Consensus) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักกฎหมาย

สมยัใหม่ถือว่ามีความสําคญัอย่างมาก สัญญาในสมยัโรมนัมีลกัษณะเป็นเอกเทศสัญญาซ่ึงนัก

กฎหมายเพิ่งจะไดว้ิเคราะห์แยกแยะหลกัทัว่ไปของสัญญา เช่น องคป์ระกอบเร่ืองความยนิยอมหรือ

เจตนาออกจากสัญญาแต่ละเร่ืองไดใ้นสมยัหลงั โดยกฎหมายจะแยกเจตนาภายนอก (Objective 

Intent) กบัเจตนาภายใน (Subjective Intent) ออกจากกนั กล่าวคือ ถือว่ามีกระบวนการก่อให้เกิด

เจตนาภายในจิตใจเร่ิมจากการคิดตดัสินใจจนกระทัง่นาํมาซ่ึงการแสดงเจตนาออกมาสู่ภายนอก แต่

กฎหมายโรมนัสมยัคลาสสิกซ่ึงเป็นยคุท่ีประชาชนชาวโรมนัต่างมาจากชาติต่างๆ ท่ีมีกฎหมายของ

ตนเองจึงถือตามอิสระแห่งเจตนาหรือเรียกว่าเจตนาภายใน แต่ในระยะหลงัเน่ืองจากกฎหมายจะ

คาํนึงถึงความสมดุลกนัของผลประโยชน์เป็นหลกัโดยอาศยัเหตุผลความมัน่คงและความแน่นอน

                                                 
27  ภษิูต ตีระวนิชพงศ.์  (2544).  ความสําคญัผดิในการแสดงเจตนา. 

28  แหล่งเดิม.  
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ทางการคา้ แต่เน่ืองจากการพิสูจน์เจตนาภายในของแต่ละคนทาํได้ยากในการตีความสัญญา

กฎหมายจึงใหย้ดึถือเจตนาภายนอกหรืออีกนยัหน่ึงถือตามเจตนาท่ีไดแ้สดงออกมานัน่เอง29 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ได้กล่าวถึงหลกัความยินยอมไวใ้น

หนงัสือหลกักฎหมายโรมนัเบ้ืองตน้ในเร่ืองสัญญาซ้ือขาย30 กล่าวคือนอกเหนือจากทรัพยสิ์นและ

ราคาแลว้องคป์ระกอบอีกประการหน่ึงของสัญญาซ้ือขายอนัเกิดจากการแสดงเจตนาตกลงกนั คือ

ความยนิยอม (Consensus) การซ้ือขายเป็นสัญญาตามกฎหมายสากลและโดยเหตุมีจึงเกิดข้ึนไดโ้ดย

ความยนิยอมและอาจทาํข้ึนไดโ้ดยผูส่ื้อสารหรือโดยจดหมายโดยท่ีคู่กรณีไม่ตอ้งปรากฏตวั 

ผูศึ้กษากฎหมายโรมนับางท่านเน้นการแสดงออกภายนอกของความยินยอมใน

ลกัษณะการตกลงกนั และบางท่านเน้นเร่ืองท่ีว่าสัญญาเกิดข้ึนเม่ือใดเป็นสาระสําคญัของความ

ยินยอม เม่ือมีความยินยอม (Consentement) ในเร่ืองทรัพยสิ์นและราคาท่ีจะซ้ือขายกนัแลว้นับว่า

การซ้ือขายไดเ้สร็จเด็ดขาดไปแลว้ ทั้งน้ีแมคู่้สัญญายงัไม่ลงมือชาํระหน้ีของตนก็ตาม ความยนิยอม

ในสัญญามิไดเ้ป็นการดูพฤติกรรมภายนอกของคู่สัญญาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพิจารณาดู

ภาวะจิตใจหรือเจตนาของคู่สัญญาดว้ย ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าการวิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึงของสัญญา

ทุกชนิดรวมทั้งสญัญาโรมนัมีความยนิยอมเป็นองคป์ระกอบสาํคญั31 

ตามปกติความยินยอมย่อมเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจิตใจของคู่สัญญาตอ้งตรงกนัหรือมี

การพบกนัระหว่างเจตนาของทั้ง 2 ฝ่าย ส่ิงแรกท่ีตอ้งทาํในการมองหาความยินยอมก็คือตอ้งทราบ

ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายเป็นเช่นไร ในการพยายามหาคาํตอบเราอาจจะประสบปัญหาว่าเจตนา

แทจ้ริงของคู่สัญญากบัการแสดงออกอาจไม่ตรงกนั บางคร้ังนักกฎหมายปัจจุบนัอาจแยกเจตนา

ภายในหรือเจตนาอันซ่อนเร้นอยู่ในใจ (Subjective Intent) ออกจากเจตนาภายนอก (Objective 

Intent) ฉะนั้นมองดูผิวเผินอาจจะมีการตกลงกนัว่าจะซ้ือขายมา้ตวัหน่ึงแต่ผูซ้ื้ออาจนึกถึงมา้ช่ือ ก. 

ส่วนผูข้ายกลบันึกถึงมา้ช่ือ ข. โดยท่ีแต่ละฝ่ายยงัไม่ทราบว่าเจตนาเกิดขดักนัข้ึนมาแลว้ ฉะนั้นถา้

มองในลกัษณะเจตนาภายในหรือเจตนาแทจ้ริงหรือเจตนาอนัซ่อนอยู่ภายใน (Subjective) แลว้ ก็

ตอ้งถือว่ายงัไม่มีความยินยอมเกิดข้ึนอย่างไรก็ดีอาจเป็นไปไดว้่าคนกลางซ่ึงเป็นผูส้ังเกตการณ์

                                                 
29  แหล่งเดิม.  

30  ประชุม โฉมฉาย.  (2546).  หลกักฎหมายโรมนัเบือ้งต้น.  หนา้ 254. 

31  แหล่งเดิม.  
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ภายนอกอาจเขา้ใจไปว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะซ้ือขายมา้ช่ือ ก. กนั เพราะฉะนั้นถา้ยึดหลกัเจตนา

ภายนอกกต็อ้งถือวา่มีความยนิยอมพร้อมใจกนัแลว้32 

ความยนิยอมยอ่มเป็นองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นในสญัญาซ้ือขายทุกคร้ัง และถา้คู่สัญญา

เห็นไม่ตรงกนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในเร่ืองลกัษณะของนิติกรรมหรือในเร่ืองราคาหรือส่ิงอ่ืนใด สัญญา

ซ้ือขายยอ่มไม่เกิดข้ึนและเป็นโมฆะเพราะเจตนาไม่ตรงกนั 

2)  หลกัเกณฑก์ารใหค้วามยนิยอม33 หลกัเกณฑก์ารให้ความยินยอม ในกรณีท่ีอาจให้

ความยนิยอมได ้

(1)  ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งเป็นผูถู้กกระทาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจให้ความยินยอมแทน 

เช่น ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองมีอาํนาจให้ความยินยอมแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลมีอาํนาจให้

ความยนิยอมแทนคนไร้ความสามารถ กรณีผูถู้กกระทาํเป็นผูเ้ยาว ์ถา้สามารถเขา้ใจในผลแห่งความ

ยินยอมแลว้ ก็อาจให้ความยินยอมได ้แมว้่าบิดามารดาผูป้กครองจะไดห้้ามการยินยอมโดยชดัแจง้

แลว้ก็ตาม34 เช่น ผูเ้ยาวอ์าย ุ7 ปี ยินยอมในการเล่นชกมวย หรือหญิงผูเ้ยาวอ์ายเุกิน 15 ปียินยอมให้

ชายกอดจูบ ยอ่มไม่เป็นละเมิด ถา้ผูเ้ยาวน์ั้นไม่เขา้ใจในผลแห่งความยนิยอมจะใหค้วามยนิยอมโดย

ลาํพงัมิได ้เช่น ผูเ้ยาวอ์าย ุ7 ปียนิยอมใหแ้พทยท์าํการผา่ตดั 

(2)  การให้ความยินยอมจะตอ้งให้ก่อนหรือขณะกระทาํผิด การให้ก่อนกระทาํผิด

นั้นไม่จาํกดัว่าจะตอ้งให้ล่วงหนา้นานเท่าใด ตราบใดท่ียงัไม่มีการถอนการให้ความยินยอมก็ถือว่า

ยงัมีความยนิยอมอยู ่

(3)  การให้ความยินยอมนั้นตามปกติตอ้งให้แก่ผูก้ระทาํโดยตรง เวน้บางกรณีอาจ

ใหโ้ดยเจาะจงหรือไม่กไ็ด ้เช่น ยนิยอมใหแ้พทยท์าํการผา่ตดัโดยไม่เจาะจงตวัแพทยผ์ูก้ระทาํ 

(4)  การให้ความยินยอมต้องเป็นไปโดยสมัครใจปราศจากการทํากลฉ้อฉล

หลอกลวง ข่มขู่ หรือสาํคญัผิด เช่น ชายกระทาํชาํเราหญิงโดยทาํให้หญิงสาํคญัผิดว่าตนเป็นบุคคล

อ่ืนไม่ถือวา่ผูห้ญิงใหค้วามยนิยอม 

(5)  การใหค้วามยนิยอมนั้นเม่ือผูก้ระทาํเขา้ใจในผลแห่งความยนิยอมแลว้ แมจ้ะขดั

ต่อสาํนึกในศีลธรรมอนัดีซ่ึงผูก้ระทาํมีความผิดทางอาญา ก็ไม่ทาํให้เป็นละเมิดในทางแพ่งเวน้แต่

                                                 
32  แหล่งเดิม. 
33  ศกัด์ิ สนองชาติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 58. 

34  พจน์ ปุษปาคม.  เล่มเดิม.  หนา้ 60. 
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การกระทาํอนัเป็นความผิดทางอาญาเพ่ือป้องกนับุคคลบางประเภท ซ่ึงกฎหมายบญัญติัไวว้่าไม่ว่า

จะไดรั้บความยนิยอมจากผูถู้กกระทาํหรือไม่กเ็ป็นความผดิ แมผู้ถู้กกระทาํจะใหค้วามยนิยอมก็ไม่มี

ผลอย่างใด เช่น การกระทาํชาํเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็

ตาม ก็มีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 27735 ไม่ถือว่าเด็กหญิงนั้นใหค้วามยินยอมอนั

ไม่เป็นละเมิด 

(6)  การใหค้วามยนิยอมอาจใหโ้ดยตรงหรือโดยปริยายก็ได ้การใหค้วามยนิยอมจะ

กระทาํโดยกิริยาอาการอย่างใดก็ได ้เพราะกฎหมายมิไดก้าํหนดแบบไว ้การน่ิงก็ถือว่าเป็นการให้

ความยินยอมไดเ้ม่ือการน่ิงนั้นตามพฤติการณ์ทาํให้สามญัชนทัว่ไปเขา้ใจว่าเป็นความยินยอม เช่น 

ชายทาํท่าจะจูบ หญิงน่ิงเฉยไม่ขดัขวาง ตามพฤติการณ์ถือว่ายินยอม ชายจูบหญิงนั้นย่อมไม่เป็น

ละเมิด 

(7)  การให้ความยินยอมอาจเกิดจากนิติกรรมสัญญาก็ได ้เช่น การกระทาํตามนิติ

กรรมสญัญาท่ีผูถู้กกระทาํยนิยอมใหก้ระทาํยอ่มไม่เป็นละเมิด แมนิ้ติกรรมสญัญานั้นเป็นโมฆะหรือ

ใชบ้งัคบัไม่ได ้ความยนิยอมนั้นกย็งัทาํใหก้ารกระทาํนั้นไม่เป็นละเมิด36 

(8)  การให้ความยนิยอมมีขอบเขตจาํกดั ถา้ผูก้ระทาํกระทาํนอกเหนือความยินยอม

หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ จะตอ้งรับผดิฐานละเมิด เช่น ผูถู้กกระทาํยนิยอมใหแ้พทยผ์า่ตดัไส้

ต่ิง แต่แพทยก์ลบัผา่ตดักระเพาะอาหาร หรือผา่ตดัโดยประมาทเลินเล่อ แพทยผ์ูผ้า่ตดัจะตอ้งรับผดิ 

(9)  การให้ความยินยอมอาจถอนไดก่้อนท่ีจะมีการกระทาํ แมจ้ะมีการกระทาํตาม

ความยินยอมมาก่อนซ่ึงไม่เป็นละเมิด แต่เม่ือผูถู้กกระทาํบอกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอม

ผูก้ระทาํก็ไม่มีสิทธิท่ีจะกระทาํต่อไป แต่ถา้ความยินยอมนั้นเป็นความยินยอมโดยสัญญาซ่ึงผกูพนั

กนั ผูถู้กกระทาํจะถอนไดห้รือไม่อยูท่ี่วา่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ถา้ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก็

ย่อมจะถอนการให้ความยินยอมตามสัญญาไม่ได ้ถา้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก้็ถอนการให้ความ

ยนิยอมได ้

                                                 
35  ประมวลกฎหมายอาญาของไทย, มาตรา 277 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระทาํชาํเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้าปี

ซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และ

ปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท.”  

36  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1403/2508 ญ.  
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3)  บทบาทของหลกัความยินยอมในทางนิติกรรม37 ความยินยอมของผูเ้สียหายปรากฎ

เป็นขอ้ยกเวน้ความรับผดิทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการนาํหลกัความยนิยอมมาใชจึ้งอาจนาํมาใช้

ไดท้ั้งในทางแพ่งและทางอาญาดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมีความแตกต่างในเร่ืองวตัถุประสงคข์องการเยียวยา

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายโดยในทางแพ่ง มีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม้ความสัมพนัธ์

ระหว่างเอกชนกบัเอกชน ถา้มีความเสียหายเกิดข้ึนผูก่้อความเสียหายตอ้งเยียวยาความเสียหายให้

กลบัคืนสู่ฐานะเดิม แต่ในทางอาญา มีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ใน

สงัคมดว้ยความสงบเรียบร้อยเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของบุคคลในสงัคม 

ในระบบกฎมายไทยได้นําหลกัดังกล่าวมาใช้ทั้ งในทางแพ่งและทางอาญาซ่ึงมี

หลกัการคลา้ยกนัคือ การนาํความยนิยอมของผูเ้สียหายมาอา้งเพื่อปฏิเสธความรับผดิซ่ึงผูก้ระทาํก่อ

ข้ึน อยา่งไรก็ตาม การนาํมาใชใ้นทางแพ่งและทางอาญายงัมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความเขม้งวด

ของการปรับใช้ กล่าวคือ ในทางแพ่งโดยทัว่ไปจะพิจารณาว่าผูเ้สียหายเขา้ใจในผลแห่งความ

ยินยอมหนือไม่ โดยไม่คาํนึงว่ามีการขดัต่อสํานึกในศีลธรรมอนัดีหรือไม่ ส่วนในทางอาญา จะ

พิจารณาว่าความยนิยอมท่ีทาํใหห้ารกระทาํไม่ผิดกฎหมายนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อสาํนึกในศีลธรรมอนั

ดี มิเช่นนั้นผูก้ระทาํยอ่มผดิกฎหมายอาญา 

บทบาทของหลกัความยนิยอมในทางนิติกรรม 

(1)  นิติกรรมเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ี เกิดข้ึนจากความยินยอมหรือขอ้ตกลงโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบุคคลซ่ึงมุ่งประงสค์ต่อกันเพ่ือให้เกิดความเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัสิทธิ นิติกรรมจะสมบูรณ์ไดโ้ดยการแสดงเจตนา 

(2)  ความยินยอมของคู่กรณีซ่ึงประสงค์จะผูกพนัตนเองเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้

สญัญานั้นสมบูรณ์มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย (จารีตประเพณี) แมแ้ต่ในกรณีท่ีสัญญานั้นกาํหนด

หนา้ท่ีใหคู่้สญัญาเพียงฝ่ายเดียว การเกิดข้ึนของสญัญาตอ้งใชค้วามยนิยอมของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย38 

(3)  ความสมบูรณ์ของนิติกรรมประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

                                                 
37  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู และนริศรา แดงไผ.่  (ม.ป.ป.)  หลกัความยนิยอม.  สืบคน้เม่ือ15 มกราคม 2554, 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 

38  ประมวลกฎหมายแพ่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา 1108 “ความยินยอมของคู่กรณีซ่ึงประสงค์จะ

ผกูพนัตนเองเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหส้ัญญานั้นสมบูรณ์มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย ในกรณีท่ีสัญญานั้นกาํหนด

หนา้ท่ีใหคู้่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวการเกิดข้ึนของสัญญาตอ้งใชค้วามยนิยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย.”  
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เป็นการกระทาํของบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึนไดโ้ดยความยินยอม

หรือข้อตกลงท่ีมุ่งประสงค์ต่อกันเพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ ตามมาตรา 149 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์“การใดๆ อนัทาํลงโดยชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยใจสมคัร มุ่ง

โดยตรงต่อการผกูนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึง

สิทธิ” ถา้ไม่ประสงคใ์หเ้กิดผลในทางกฎหมายยอ่มไม่ใช่นิติกรรม 

การทาํนิติกรรมอาจมีขอ้บกพร่องในเร่ืองความสามารถของบุคคล ซ่ึงตอ้งให้

ผูอ่ื้นใหค้วามยนิยอมดว้ย เช่น ผูเ้ยาวจ์ะทาํนิติกรรมใดๆ เพื่อผกูพนัตนเองและกองทรัพยสิ์นของตน

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมเสียก่อน ถา้การใดทาํลงไปโดยปราศจากความ

ยนิยอมแลว้เป็นโมฆียะ39 กล่าวคือ การใดๆ ท่ีทาํไปยงัถือว่าสมบูรณ์และใชไ้ด ้จนกว่าจะไดรั้บการ

บอกลา้งทาํใหก้ารกระทาํนั้นเสียเปล่าตั้งแต่ตน้ 

บุคคลวิกลจริตท่ีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะไปทาํนิติกรรมใดตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมจากผูอ้นุบาล และบุคคลซ่ึงศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถจะไปทาํ

การใดๆ เช่น การนาํทรัพยสิ์นไปลงทุนตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูพิ้ทกัษ ์มิฉะนั้นการกระทาํนั้น

เป็นโมฆียะซ่ึงมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการกระทาํของผูเ้ยาว ์

การทาํนิติกรรมใดซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ป็นการชดัแจง้โดยกฎหมาย เป็นการพน้

วิสัย หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ40 

หมายความว่า ความมุ่งหมายในการกระทาํใดท่ีไดท้าํไปแลว้นั้นเสียเปล่าตั้งแต่ตน้ถือเสมือนว่าไม่มี

การกระทาํนั้นอยูเ่ลย แมว้า่ผูก้ระทาํจะไดท้าํไปโดยไดรั้บความยนิยอมของผูถู้กกระทาํกต็าม 

 

3.2  ความยนิยอมตามหลกักฎหมายต่างประเทศ 

กฎหมายต่างประเทศไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิต โดยให้ความสาํคญักบัเร่ืองสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคลซ่ึงถูกนาํมากาํหนด

เป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัชีวิตเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลผู ้

                                                 
39  มาตรา 21 บญัญติัวา่ “ผูเ้ยาวจ์ะทาํนิติกรรมใดๆ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อน 

การใดๆ ท่ีผูเ้ยาวไ์ดท้าํลงปราศจากความยนิยอมเช่นวา่นั้นเป็นโมฆียะ เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน.”  
40  มาตรา 150 บญัญติัวา่ “การใดมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งห้ามชดัแจง้โดยกฎหมายเป็นการพน้วิสัย

หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ.”  
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ถูกเอาประกนัชีวิตไดใ้ห้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตหรือคดัคา้นไม่ให้ความยินยอม

ในการนาํชีวิตของตนไปทาํสัญญาประกนัชีวิต ซ่ึงถือเป็นการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์อนัมิ

ควรไดแ้ละเป็นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมไดอี้กทางหน่ึง 

3.2.1  ประเทศญีปุ่่น 

3.2.1.1  หลกัทัว่ไปของการทาํประกันชีวิต 41 สัญญาประกันชีวิตนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 

ประเภทคือ ประเภทหน่ึงเรียกว่าสัญญาประกันชีวิตตนเองและอีกประเภทหน่ึงเรียกว่าสัญญา

ประกนัชีวิตท่ีมีบุคคลท่ีสามซ่ึงไม่ใช่บุคคลผูท้าํสัญญาประกนัชีวิต แต่เป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิต และกาํหนดใหก้ารเสียชีวิตของบุคคลท่ีสามนั้นเป็นเหตุแห่งการใชเ้งินจาํนวนหน่ึงซ่ึงสามารถ

ทาํได้42 เรียกว่าสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นไดบ้ญัญติัเร่ืองการ

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไวโ้ดยเฉพาะต่างหากจากเร่ืองการประกนัชีวิตตนเอง แมใ้นสัญญาประกนั

วินาศภยัท่ีกาํหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนเงินแน่นอนในกรณีการเสียชีวิตของบุคคล ซ่ึงเป็น

การประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนกใ็ชก้ฎเกณฑอ์นัเดียวกนัน้ีบงัคบั 

ในประเทศญ่ีปุ่นการประกันชีวิตบุคคลอ่ืนนับว่าแพร่หลายมาก ได้แก่กรณีคู่

สมรสฝ่ายหน่ึงเอาประกนัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีเรียกว่าการประกนัชีวิตคู่สมรส หรือผูป้กครองเอา

ประกันชีวิตเด็กในปกครอง ท่ีเรียกว่าการประกันชีวิตเยาวชน หรือการประกันชีวิตกลุ่มมี

กาํหนดเวลา อยา่งเช่นกรณีท่ีหา้งร้านบริษทัเป็นผูเ้อาประกนั และพนกังานของหา้งร้านบริษทัเป็นผู ้

ถูกเอาประกนั เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ทายาทของพนกังานนั้นๆ ท่ีเรียกว่า การประกนัชีวิตสวสัดิการ

ลูกจา้ง รวมทั้ง การประกนัชีวิตของเจา้ของกิจการหรือเจา้หน้ี และการประกนัชีวิตลูกหน้ีเป็นตน้ 

จากตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้แสดงวา่ สญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนมีดา้นท่ีเป็นคุณ

อยา่งปราศจากขอ้สงสยั อยา่งไรก็ดี สัญญาการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนนั้นมีอนัตรายท่ีผูเ้อาประกนัจะ

แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบอยูด่ว้ย  

ประการแรก มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการทาํร้ายบุคคลผูถู้กเอาประกนั เพื่อให้

ไดเ้งินจาํนวนหน่ึง  

                                                 
41  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 95-107. 

42  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 673 “สัญญาประกนัชีวิตคือสัญญาท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง

ตกลงจะใชเ้งินจาํนวนหน่ึงใหเ้ม่ือเกิดมรณะภยัข้ึนกบับุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสาม และคู่กรณีอีกฝ่ายตกลงท่ีจะชาํระ

เบ้ียประกนัใหคู้่กรณีฝ่ายแรกตามสัญญา.” 
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ประการท่ีสอง มีความเป็นไปไดท่ี้บุคคลซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียแต่อย่างใดในชีวิต

ของบุคคลนั้น จะทาํสญัญาประกนัชีวิตดว้ยเหตุจูงใจท่ีเป็นการพนนัขนัต่อ  

ประการท่ีสาม เม่ือเอาชีวิตบุคคลอ่ืนมาตีราคาและใชเ้ป็นวตัถุในการทาํสัญญา

ตามอาํเภอใจของตนกจ็ะเป็นการล่วงลํ้าสิทธิส่วนตวัของคนอ่ืน 

ดว้ยเหตุท่ีการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนมีประโยชน์เป็นท่ียอมรับดงักล่าวมาขา้งตน้

ในขณะเดียวกนักมี็ภยัควบคู่มาดว้ย จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งสร้างกฎเกณฑท์างกฎหมายข้ึนมาป้องกนั 

ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นเลือกท่ีจะใชห้ลกัความยนิยอมมาใชใ้นการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน 

3.2.1.2  ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต43 หลกัความยินยอมกาํหนดว่าในการ

ทาํสัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืน จะตอ้งได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น หลกัความยินยอมน้ี

แตกต่างจากหลกัส่วนไดเ้สียตรงท่ีว่า ขอ้กาํหนดนั้นชดัเจนมากไม่มีการปิดกั้นการพฒันาประโยชน์

ของการประกนัชีวิตของบุคคลอ่ืน ในส่วนการป้องกนัภยัอนัเน่ืองมาจากสภาพจิตใจนั้นไดใ้ห้เป็น

ความรับผิดชอบของบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตเอง จึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพกว่าหลกัอ่ืน

นอกจากน้ีการกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต เท่ากบัเป็นการ

แกปั้ญหาการล่วงลํ้าสิทธิส่วนบุคคลของเขาดว้ย 

กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นนบัแต่แกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือปี 1912 เป็นตน้มา ใช้

หลกัความยนิยอมมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการทาํสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน ความยนิยอมในการ

ทาํสัญญาประกนัชีวิตนั้นกาํหนดให้มีอย่างเคร่งครัด ในประเทศญ่ีปุ่นมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 

หลกัความยนิยอมเป็นกฎเกณฑท์างกฎหมายซ่ึงยอมรับคุณประโยชน์ของการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน 

ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัดา้นท่ีเป็นภยัท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าหลกัเกณฑอ่ื์น ในการร่างกฎหมายได้

มีขอ้อภิปรายกนัไม่น้อยในการตีความแมจ้ะไม่มีความเห็นขดัแยง้กนัในประเด็นว่า ลกัษณะของ

ความยนิยอมไม่ใช่ส่ิงท่ีจะรวมเขา้กบัการแสดงเจตนาของคู่สัญญาแลว้เกิดเป็นสัญญาประกนัภยัข้ึน 

หรือสัญญาจะไม่มีผลบงัคบัจนกว่าจะไดรั้บความยินยอม โดยท่ีความยินยอมเป็นเง่ือนไขภายนอก

สาํหรับการมีผลบงัคบัของสัญญา หรือว่าความยินยอมเป็นการแสดงเจตนาของผูถู้กเอาประกนัว่า

ไม่คดัคา้นการทาํสัญญา ความยินยอมจึงมีลกัษณะเป็นก่ึงนิติกรรมจึงนาํกฎเกณฑ์ในเร่ืองความ

บกพร่องของการแสดงเจตนาตามกฎหมายแพง่มาใชไ้ด้44 

                                                 
43  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 99. 

44  แหล่งเดิม.  

DPU



57 

กรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัโดยหลกัการ เม่ือจะทาํ

สัญญาประกนัชีวิตท่ีกาํหนดให้การเสียชีวิตของบุคคลอ่ืนเป็นเหตุแห่งการชดใชเ้งินจาํนวนหน่ึง 

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลนั้นก่อน45 แมจ้ะเป็นการประกนัชีวิตของบุคคลอ่ืนก็ตามหาก

บุคคลนั้นเป็นผูรั้บประโยชน์เอง กไ็ม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลนั้นแต่อยา่งใด46 

เม่ือสญัญาประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืน ไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอา

ประกนัชีวิตเกิดผลบงัคบัข้ึนมาแลว้ เม่ือจะโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าว ไดแ้ก่

สิทธิของผูรั้บประโยชน์ก่อนเกิดเหตุท่ีเอาประกนัชีวิต ก็จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้นอีก

ดว้ย47 

กรณีท่ีผูท้าํสญัญาประกนัชีวิตเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต กล่าวคือเป็นการทาํ

ประกนัชีวิตตนเอง ถา้ผูรั้บประโยชน์จะโอนสิทธิของตนใหค้นอ่ืนไป  ก็จะตอ้งไดรั้บความยนิยอม

ของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเช่นกนั48 

นอกจากน้ีในกรณีสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัเป็นผูรั้บ

ประโยชน์เอง ซ่ึงมีขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลนั้น ตามท่ีไดก้ล่าวถึงก่อนหนา้น้ี 

เม่ือบุคคลผูถู้กเอาประกนัซ่ึงเป็นผูรั้บประโยชน์เองดงักล่าว ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินจาํนวนหน่ึงท่ี

ตนเองมีสิทธิไดรั้บให้บุคคลอ่ืนไป เม่ือบุคคลผูรั้บโอนสิทธิดงักล่าวจะโอนสิทธิท่ีไดรั้บมาให้แก่

บุคคลอ่ืนไปอีกทอดหน่ึง กจ็ะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัดว้ย49 

                                                 
45  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 674 ขอ้ 1 “การทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวติ.” 

46  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 674 ขอ้ 1 ส่วนยกเวน้ “การทาํสัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนหากบุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวติเป็นผูรั้บประโยชน์เอง ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม.”  

47  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 674 ขอ้ 2 “การโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิต

ในขอ้ 1 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวิตดว้ย.”  
48  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 674 ขอ้ 3 ตอนตน้ “ในกรณีการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตตนเอง เม่ือผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตจะโอนสิทธิของตนให้บุคคลอ่ืน ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก

บุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวติก่อน.” 

49  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 674 ขอ้ 3 ตอนทา้ย “จากกรณีในขอ้ 2 หากบุคคลผู ้

ไดรั้บโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวจากผูรั้บประโยชน์ ตอ้งการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนั

ชีวติน้ีไปใหบุ้คคลอ่ืนอีกทอดหน่ึง กจ็ะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวิตอีก.” 
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สัญญาการประกันชีวิตบุคคลอ่ืนนั้น เม่ือได้ทาํข้ึนแลว้โดยหลกัการเม่ือผูเ้อา

ประกนัชีวิตจะระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอา

ประกันชีวิต 50 เหตุผลท่ีกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกันนั้ น ก็

เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวในขา้งตน้ เพราะมีโอกาสแห่งภยัอนัเน่ืองมาจากสภาพจิตใจหากผูเ้อาประกนัท่ีมี

เจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่แรกเร่ิมและขอทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยระบุบุคคลอ่ืนท่ี

ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัเป็นผูรั้บประโยชน์แลว้ บริษทัผูรั้บประกนัชีวิต

อาจสงสัยและไม่รับประกนัก็ได ้จึงตอ้งปกปิดเจตนาท่ีแทจ้ริงของตน โดยในเบ้ืองตน้จะระบุคนใน

ครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกันเป็นผูรั้บประโยชน์ ต่อมาภายหลังจึงเปล่ียนแปลงผูรั้บ

ประโยชน์เสียหรือการเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ภายหลงัท่ีไดท้าํสัญญาประกนัชีวิตแลว้อาจมีการ

โตแ้ยง้กนัในทางทฤษฎีนิติบญัญติัว่า จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัภยั

หรือไม่ มีคนเสนอว่า น่าจะกาํหนดระยะเวลาหลงัการทาํสัญญาประกนัชีวิตไว ้โดยในระยะเวลา

ท่ีว่านั้ น กาํหนดให้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกันส่วนหลังจากระยะเวลา

ดงักล่าวไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมกไ็ด้51 

กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นไม่ไดก้าํหนดเก่ียวกบัแบบ กาํหนดเวลา หรือ

บุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บความยนิยอมแต่ประการใด จึงสามารถอาศยัการตีความอยา่งยดืหยุน่ได ้กล่าวคือ 

เม่ือคาํนึงถึงการประกันชีวิตบุคคลอ่ืนจะตอ้งพฒันาไปหลายๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันถา้ไม่มี

มาตรการระมดัระวงัตามสมควรนํ้ าหนกัความจาํเป็นของการกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมของ

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึน ก็จะสูญเสียไป ฉะนั้นความยินยอมจะทาํ

เป็นหนงัสือหรือให้ความยนิยอมดว้ยวาจาก็ได ้และจะเป็นการใหค้วามยินยอมโดยชดัแจง้หรือโดย

ปริยายกไ็ด ้

กรณีบุคคลท่ีถูกเอาประกนัชีวิตเป็นผูไ้ร้ความสามารถ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะ

ให้ความ ยินยอมแทนไดห้รือไม่นั้น ประเทศญ่ีปุ่นในประเด็นน้ีกฎหมายพาณิชยมิ์ไดบ้ญัญติัไวจึ้ง

ตอ้งอาศยัการตีความ ในทางปฏิบติัจะใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม ในใบคาํขอเอา

                                                 
50  ประมวลกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น, มาตรา 677 ขอ้ 2 “จากบทบญัญติัในมาตรา 674 ขอ้ 1 การทาํ

สัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนเม่ือบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตจะระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนั

ชีวติ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถ้กูเอาประกนัชีวติ.” 

51  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม. หนา้ 103.  
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ประกนัชีวิตจะมีช่องให้ลงช่ือทั้งบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตและผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูเ้ยาวจึ์งให้

ความยินยอมโดยลงช่ือในช่องบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตและผูแ้ทนโดยชอบธรรมก็ลงช่ือแทนใน

ช่องบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีกดว้ย ในกรณีท่ีผูเ้ยาวน์ั้นสามารถใหค้วามยนิยอมไดก้็ใหผู้เ้ยาวน์ั้น

ใหค้วามยนิยอมดว้ยควบคู่กบัผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นการปิดช่องไม่ใหเ้กิดปัญหา 

การเพิกถอนความยนิยอม บุคคลท่ีถูกเอาประกนัจะเพิกถอนความยนิยอมท่ีไดใ้ห้

ไปแลว้ไดห้รือไม่ แต่ก่อนมีความเห็นว่า ก่อนทาํสัญญานั้นย่อมสามารถเพิกถอนความยินยอมได้

เสมอ แต่เม่ือเกิดสัญญาข้ึนแลว้จะเพิกถอนความยนิยอมซ่ึงจะทาํใหส้ัญญาส้ินผลบงัคบันั้นทาํไม่ได ้

ถา้หากวา่เหตุผลท่ีกาํหนดใหมี้ความยนิยอมกคื็อเพื่อป้องกนั และป้องกนัการล่วงลํ้าสิทธิส่วนบุคคล

เป็นหลกัแลว้ ขอ้สรุปเช่นนั้นก็นบัว่าสมเหตุสมผล นอกจากน้ีการอนุญาตให้เพิกถอนความยนิยอม

โดยสมคัรใจก็จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่าง

แทจ้ริงในการดาํรงชีพของบุคคลท่ีถูกเอาประกนัอย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัภยัอนั

เน่ืองมาจากสภาพจิตใจมากข้ึน จึงมีความเห็นแยง้โดยคาํนึงถึงการคุม้ครองบุคคลผูถู้กเอาประกนัว่า 

หากได้รับอนุญาตจากบริษทัผูรั้บประกนัก็ควรให้เพิกถอนความยินยอมได้ ถือเป็นสิทธิยกเลิก

สัญญาซ่ึงควรจะกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์อยา่งไรก็ตามความเห็นเช่นนั้นมีนยัว่าไดข้ยบัเขา้ใกลห้ลกั

ส่วนไดเ้สียไปอีกกา้วหน่ึง และยงัเป็นการบงัคบัใหบ้ริษทัผูรั้บประกนัตอ้งสอบสวนและใชดุ้ลพินิจ

เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องอาชญากรรมอีกดว้ย ซ่ึงยงัสงสยัอยูว่า่จะมีประสิทธิภาพเพียงใด 

3.2.2  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

3.2.2.1  หลักทั่วไปของการทําประกันชีวิต 52 ในการทําประกันชีวิตตามกฎหมาย

ประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส กาํหนดให้จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตและมีขอ้กาํหนดของความยินยอมท่ีชดัเจน เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีไดใ้ชห้ลกัเร่ืองความยินยอม 

จึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศอ่ืนท่ีใชห้ลกัความยนิยอมแต่อาจจะแตกต่างกนั

ในบางเร่ืองของการบญัญติักฎหมาย ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในบา้งขอ้ซ่ึงบญัญติัอยู่ในกฎหมาย

ประกนัชีวิตเป็นเร่ืองการทาํประกนัชีวิตท่ีตอ้งอาศยัความยนิยอมของบุคคลนั้นทั้งส้ิน 

                                                 
52  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 
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3.2.2.2  ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิต 53 การกาํหนดให้ต้องได้รับความ

ยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต เท่ากบัเป็นการแกปั้ญหาการล่วงลํ้าสิทธิส่วนบุคคลของเขา

ดว้ย สาธารณรัฐฝร่ังเศสกเ็ป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีไดใ้ชห้ลกัความยนิยอมน้ี 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศสกาํหนดให้บุคคลสามารถทาํประกนั

ชีวิตของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนได ้และการทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ54 ดงันั้น

ความยนิยอมในการทาํประกนัชีวิตตนเองและของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสจึงตอ้งทาํเป็นหนงัสือ  

การทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนถา้ไม่ไดใ้ห้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ

เป็นหนังสือสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวก็จะกลายเป็นโมฆะ 55 และกาํหนดให้ตอ้งได้รับความ

ยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัในเวลาท่ีโอนสิทธิเรียกร้องเงินจาํนวนหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ย56  

ตามกฎหมายสญัญาประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศสหา้มทาํสญัญาประกนัชีวิต

ผูเ้ยาวท่ี์อายยุงัไม่ครบ 12 ปี และผูท่ี้ไม่สามารถแสดงเจตนาไดเ้ป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต หรือ

บุคคลท่ีถูกรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช สัญญาประกนัชีวิตท่ีฝ่าฝืนขอ้ห้ามดงักล่าวก็จะกลายเป็น

โมฆะ57 เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการประกนัชีวิตซ่ึงบุคคลผูท่ี้จะตอ้งให้ความยินยอมยงั

                                                 
53  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 

54  ประมวลกฎหมายประกันภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-1 “บุคคลสามารถท่ีจะทาํสัญญา

ประกนัชีวติตนเองหรือสัญญาประกนัชีวติบุคคลอ่ืนได ้การทาํสัญญาประกนัชีวติตอ้งทาํเป็นหนงัสือ.” 
55  ประมวลกฎหมายประกันภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-2 วรรคแรก “สัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนถา้มิไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นหนังสือ สัญญา

ประกนัชีวติดงักล่าวกจ็ะกลายเป็นโมฆะ.”  
56  ประมวลกฎหมายประกนัภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-2 วรรคสอง “การโอนสิทธิเรียกร้อง

ตามสัญญาประกันชีวิต ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตเป็นลายลักษณ์อกัษรเช่นกัน 

มิฉะนั้นแลว้จะกลายป็นโมฆะ.” 

57  ประมวลกฎหมายประกนัภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-3 “ห้ามทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวท่ี์

อายยุงัไม่ครบ 12 ปี และผูท่ี้ไม่สามารถแสดงเจตนาไดเ้ป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต หรือบุคคลท่ีถูกรักษาใน

โรงพยาบาลจิตเวช สัญญาประกนัชีวติท่ีฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าวกจ็ะกลายเป็นโมฆะ.” 
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ไม่มีความสามารถเพียงพอในการให้ความยินยอม หากเป็นกรณีการทาํประกนัชีวิตผูเ้ยาวท่ี์อายุ

ตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูป้กครองและตวัผูเ้ยาวเ์อง

จะตอ้งใหค้วามยนิยอมดว้ย58 จึงจะสามารถทาํสญัญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวน์ั้นได ้

 ในการทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายหรือขอ้กาํหนดในสัญญาท่ี

ชดัเจน เพื่อกาํหนดวตัถุประสงคข์องสญัญาประกนัชีวิตและภาระผกูผนัของคู่สัญญา สัญญาประกนั

ชีวิตตอ้งมีเง่ือนไขในการจดัสรรผลประโยชน์ดว้ย59 เม่ือผูถู้กเอาประกนัเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์

ชอบท่ีจะไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกนั  

ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดตัวผู ้รับประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตหรือผู ้รับ

ประโยชน์ไม่ชดัเจน ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถท่ีจะกาํหนดตวัผูรั้บประโยชน์หรือใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มา

เป็นผูรั้บประโยชน์แทนได ้แต่จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูถู้กเอาประกนัชีวิตก่อน มิฉะนั้นแลว้

การระบุช่ือผูรั้บประโยชน์หรือเปล่ียนแปลงตวัผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวก็จะ

กลายเป็นโมฆะ60 หรือกรณีผูเ้อาประกนัชีวิตไม่ไดร้ะบุตวัผูรั้บประโยชน์ไวใ้นสัญญาประกนัชีวิต 

เม่ือครบระยะเวลาในการทาํประกนัชีวิต ผูถู้กเอาประกนัชีวิตชอบท่ีจะไดรั้บประโยชน์หรือเงิน

จาํนวนหน่ึงเองจากสญัญาประกนัชีวิต61 

                                                 
58  ประมวลกฎหมายประกนัภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-4 “การทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวท่ี์

อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูป้กครองของผูเ้ยาวแ์ละตวัผูเ้ยาวเ์อง

จะตอ้งใหค้วามยนิยอมดว้ย.”  

59  ประมวลกฎหมายประกันภัยสาธารณรัฐฝร่ังเศส , มาตรา L132-5 “สัญญาประกันชีวิตต้องมี

จุดมุ่งหมายหรือขอ้กาํหนดในสัญญาท่ีชดัเจนเพ่ือกาํหนดวตัถุประสงคข์องสัญญาประกนัชีวิตและภาระผกูผนัของ

คู่สัญญา และสัญญาประกนัชีวติจะตอ้งมีเง่ือนไขในการจดัสรรผลประโยชน์ดว้ย.”   

60  ประมวลกฎหมายประกนัภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-8 “สัญญาประกนัชีวิตท่ีไม่ไดก้าํหนด

ตวัผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บประโยชน์ไม่ชดัเจน บุคคลผูเ้อาประกนัชีวติสามารถท่ีจะกาํหนดตวัผูรั้บประโยชน์หรือ

ให้บุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นผูรั้บประโยชน์แทนได ้แต่จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตก่อน 

มิฉะนั้นแลว้การระบุช่ือผูรั้บประโยชน์หรือเปล่ียนแปลงตวัผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวก็จะ

กลายเป็นโมฆะ.” 

61  มาตรา L132-11 ประมวลกฎหมายประกนัภยัสาธารณรัฐฝร่ังเศส, มาตรา L132-11 “สัญญาประกนั

ชีวิตท่ีไม่ไดร้ะบุตวัผูรั้บประโยชน์ไว ้เม่ือครบระยะเวลาตามสัญญาประกนัชีวิตบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตชอบท่ี

จะไดรั้บประโยชน์เอง.” 

DPU



62 

3.2.3  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

3.2.3.1  หลกัทัว่ไปของการทาํประกนัชีวิต62 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นอีกประเทศ

หน่ึงท่ีนาํหลกัเร่ืองความยินยอมมาใช้ในสัญญาประกนัชีวิต ตามกฎหมายสัญญาประกนัภยัของ

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการทาํสัญญาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัรับท่ีจะคุม้ครองความเส่ียงภยั

บางอยา่งของผูถื้อกรมธรรมห์รือของบุคคลท่ี 3 โดยการจ่ายผลประโยชน์ เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือภยั

ท่ีไดต้กลงกนัของผูเ้อาประกนัหรือผูถู้กเอาประกนั ผูถื้อกรมธรรมมี์หนา้ท่ีจ่ายเงินท่ีไดต้กลงกนัหรือ

เรียกอีกอยา่งว่า เบ้ียประกนั ให้แก่ผูรั้บประกนั63 เป็นหลกัการโดยทัว่ไปของการทาํประกนัภยัและ

การทาํประกนัชีวิตท่ีใชใ้นสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การทาํประกนัชีวิตผูถู้กเอาประกนัตอ้งไดรั้บ

การตรวจสุขภาพก่อนทาํสญัญาประกนัชีวิต64 

3.2.3.2  ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต65 กฎหมายประกนัชีวิตของสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีอนุญาตให้บุคคลสามารถทาํประกนัชีวิตได ้2 แบบ คือการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตตนเองหรือการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน66 การทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนจะตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิต และความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตตอ้ง

                                                 
62  Bundesministerium der Justiz.  (n.d.).  German Insurance Contract Act 2008.  Retrieved January 

15, 2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/index.html#Section180 

63  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 1 “การทาํสัญญาประกนัภยั ผูรั้บ

ประกันภัยรับท่ีจะคุ้มครองความเส่ียงภัยบางอย่างของบุคคลผูถื้อกรมธรรม์หรือของบุคคท่ี 3 โดยการจ่าย

ผลประโยชน์ เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือภยัท่ีไดต้กลงกนัของบุคคลผูเ้อาประกนัหรือบุคคลผูถู้กเอาประกนั ผูถื้อ

กรมธรรมมี์หนา้ท่ีจ่ายเงินท่ีไดต้กลงกนัตามสัญญา (เบ้ียประกนั) ใหแ้ก่ผูรั้บประกนั.” 

64  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 151 “การทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคล

ผูถ้กูเอาประกนัชีวติตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพก่อนทาํสัญญาประกนัชีวติ.”  

65  Bundesministerium der Justiz.  (n.d.).  German Insurance Contract Act 2008.  Retrieved January 

15, 2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/index.html#Section180 

66  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 150 (1) “สัญญาประกนัชีวิตอาจทาํ

เป็นสัญญาประกนัชีวติตนเองหรือสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน.” 
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ทําเป็นหนังสือ 67 เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาและทําให้สัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนมี

ประสิทธิภาพ 

กรณีท่ีบิดาหรือมารดาของผูเ้ยาวจ์ะทาํสญัญาประกนัชีวิตโดยใหผู้เ้ยาวเ์ป็นบุคคล

ผูถู้กเอาประกนัชีวิต ถา้ผูเ้ยาวอ์ายุต ํ่ากว่า 7 ปี ก่อนการเสียชีวิตของผูเ้ยาว ์ผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้ง

เป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดูและค่าอุปการะเล้ียงดูนั้นมากกว่าค่าจดัการศพตามปกติแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมของผูเ้ยาว์68 

การแต่งตั้งผูรั้บประโยชน์ ผูถู้กเอาประกนัชีวิตมีสิทธิโดยชอบในการแต่งตั้ง

บุคคลท่ี 3 หรือบุคคลอ่ืนใดกต็ามเป็นผูรั้บประโยชน์ หรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน

โดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูรั้บประกันชีวิต ผูรั้บประโยชน์ท่ีถูกเปล่ียนแปลงหรือผูรั้บ

ประโยชน์เดิมจะยงัไม่ไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกนัชีวิตจนกว่าเหตุท่ีเอาประกนัชีวิตจะ

เกิดข้ึน69 

สิทธิในการรับช่วงสิทธิ การรับช่วงสิทธิในสัญญาประกนัชีวิตท่ีผูรั้บประโยชน์

เป็นผูรั้บช่วงสิทธิในการไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกนัชีวิตเม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการ

ประกนัชีวติ การกาํหนดผูรั้บประโยชน์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูถื้อกรมธรรม์70 

                                                 
67  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 150 (2) “การทาํสัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิต และตอ้งไดรั้บความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวติเป็นหนงัสือ.” 

68  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 150 (3) “หากบิดาหรือมารดาของ

ผูเ้ยาวจ์ะทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยให้ผูเ้ยาวเ์ป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต ถา้ผูเ้ยาวอ์ายุต ํ่ากว่า 7 ปี ก่อนการ

เสียชีวิตของผูเ้ยาว ์บุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งเป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดูและค่าอุปการะเล้ียงดูนั้นมากกวา่ค่าจดัการ

ศพตามปกติแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูเ้ยาว.์” 

69  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 159 “บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตมี

สิทธิโดยชอบในการแต่งตั้งบุคคลท่ี 3 หรือบุคคลอ่ืนใดกต็ามเป็นผูรั้บประโยชน์ หรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์

เป็นบุคคลอ่ืนโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูรั้บประกนัชีวิต ผูรั้บประโยชน์ท่ีถูกเปล่ียนแปลงหรือผูรั้บ

ประโยชน์เดิมจะยงัไม่ไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกนัชีวิตจนกวา่เหตุท่ีเอาประกนัชีวติจะเกิดข้ึน.” 

70  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 170(1) “การรับช่วงสิทธิในสัญญา

ประกันชีวิตท่ีผูรั้บประโยชน์เป็นผูรั้บช่วงสิทธิในการได้รับเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกันชีวิตเม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาในการประกนัชีวติ การกาํหนดตวัผูรั้บประโยชน์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูถื้อกรมธรรม.์” 
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ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การกาํหนดผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต สามีหรือ

ภรรยาหรือบุตรของผูถื้อกรมธรรม์ชอบท่ีจะมีสิทธิเป็นผูรั้บประโยชน์ การรับช่วงสิทธิจะมีผล

สมบูรณ์กต่็อเม่ือไดแ้จง้ใหผู้รั้บประกนัชีวิตดงักล่าวทราบ71 

3.2.4  สหรัฐอเมริกา 

3.2.4.1  หลกัทัว่ไปของการทาํประกนัชีวิต ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีถือไดว้่ามี

ความเจริญรุ่งเรืองในดา้นเศรษฐกิจถือเป็นผูน้าํทางดา้นเศรษฐกิจของโลก ใชร้ะบบกฎหมายจารีต

ประเพณี (Common Law) เป็นประเทศหน่ึงท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย มีการ

บญัญติักฎหมายท่ีจาํเป็นในการป้องกนัอาชญากรรมเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคมโดย

ส่วนรวม เม่ือประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของการประกนัชีวิตทาํให้ธุรกิจประกนั

ชีวิตในสหรัฐอเมริกามีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนตามลาํดบั รัฐจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนด

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีสําคญัในการประกันชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์จากชีวิตมนุษย์ได้ ซ่ึงกฎหมายของแต่ละรัฐย่อมมีความแตกต่างกันเพื่อปรับให้

เหมาะสมกับสภาพสังคมของรัฐนั้ นๆในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรัฐนิวยอร์ค  (New York) และรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) ท่ีไดน้าํหลกัเร่ืองความยนิยอมมาใชใ้นสญัญาประกนัชีวิต 

3.2.4.2  ความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิต 

1)  รัฐนิวยอร์ค (New York)72 กฎหมายประกันภัยรัฐนิวยอร์ค (New York 

Insurance Law) กล่าวถึงเร่ืองส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคล การกาํหนดว่ากรณีใดบา้งท่ีตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมและกรณีใดบา้งท่ีเป็นขอ้ยกเวน้หลกัเกณฑเ์ร่ืองส่วนไดเ้สียและหลกัเกณฑก์ารใหค้วาม

ยนิยอม73 

                                                 
71  กฎหมายสัญญาประกนัภยัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, มาตรา 170 (2) “สัญญาประกนัชีวิตท่ีไม่ไดมี้

การกาํหนดตวัผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต สามีหรือภรรยาหรือบุตรของผูถื้อกรมธรรมช์อบท่ีจะมีสิทธิ

เป็นผูรั้บประโยชน์ การรับช่วงสิทธิจะมีผลสมบรูณ์กต่็อเม่ือไดแ้จง้ใหผู้รั้บประกนัชีวติดงักล่าวทราบ.”   

72  Justia.  (n.d.).  New York Insurance Code 2006.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/ 
73  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3205 เป็นมาตราท่ีกาํหนดวา่กรณีใดบา้งท่ีตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมและกรณีใดบา้งท่ีเป็นขอ้ยกเวน้หลกัเกณฑเ์ร่ืองส่วนไดเ้สียและหลกัเกณฑก์ารใหค้วามยนิยอม   
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กรณีท่ีกาํหนดให้บุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตจะตอ้งให้ความยินยอมเป็น

หนังสือเพื่อไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินในขณะทาํสัญญาประกันชีวิต การทาํสัญญา

ประกันภยัจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเก่ียวกับอายุตามกฎหมายท่ีกาํหนดว่าสามารถทาํได้หรือว่าด้วย

ความสามารถของบุคคลในการทาํสัญญาจะตอ้งมีการให้ความยินยอมเป็นหนงัสือขณะทาํสัญญา74 

ยกเวน้กรณี 

(1)  ภรรยาหรือสามีจะทาํประกนัชีวิตใหแ้ก่กนั ภรรยาหรือสามีในขอ้น้ีตอ้ง

สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้ น หากเป็นการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้มีการ

แต่งงานจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ การทาํสัญญาประกนัชีวิตให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือก่อนจึงจะสามารถทาํสญัญาประกนัชีวิตได้75 

(2)  บุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายุต ํ่ากว่า 14 ปี 6 เดือน 

หรือกรณีบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูเ้ยาวท่ี์อยู่ในความอุปการะเล้ียงดูการดูแลเร่ืองต่างๆ และท่ียงัคงตอ้ง

พึ่งพาอาศยัการดาํรงชีพจากผูป้กครอง หากเป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวใ์นจาํนวนท่ีไม่มาก

ไปกวา่ขอ้จาํกดัภายใตม้าตรา 3207 แห่งบทบญัญติัน้ี (จาํกดัจาํนวนเงินในสญัญาประกนัชีวิตไวท่ี้ไม่

เกินห้าหม่ืนดอลล่าร์สหรัฐ) สามารถทาํสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจาก

ผูเ้ยาว์76 

                                                 
74  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3205 (c) “กาํหนดให้บุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตหรือ

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตจะตอ้งให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงิน

ในขณะทาํสัญญาประกนัชีวติ การทาํสัญญาประกนัชีวิตจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัอายตุามกฎหมายท่ีกาํหนดวา่

สามารถทาํไดห้รือวา่ดว้ยความสามารถของบุคคลในการทาํสัญญาจะตอ้งมีการใหค้วามยินยอมเป็นหนงัสือขณะ

ทาํสัญญา.” 

75  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3205 (c) (1) “ภรรยาหรือสามีจะทาํประกนัชีวิต

ใหแ้ก่กนั.” 

76  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3205 (c) (2) “บุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของ

ผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายตุ ํ่ากวา่ 14 ปี 6 เดิอน หรือกรณีบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูเ้ยาวท่ี์อยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูการดูแลเร่ืองต่างๆ 

และท่ียงัคงตอ้งพ่ึงพาอาศยัการดาํรงชีพจากผูป้กครอง หากเป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวใ์นจาํนวนท่ีไม่มาก

ไปกวา่ขอ้จาํกดัภายใตม้าตรา 3207 แห่งบทบญัญติัน้ี.” 
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นายจา้งย่อมมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้ง การท่ีนายจา้งจะทาํสัญญา

ประกนัชีวิตให้กบัลูกจา้งของตนเพื่อให้ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองนั้น นายจา้งตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้งซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนายจา้งจะนาํชีวิตของเขาไปทาํสญัญาประกนัชีวิต77 

ถา้ผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่ได้แต่งตั้งผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 

สิทธิในการเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิต เป็นของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต

และตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บประโยชน์คนก่อนดว้ย78 

2)  รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)79 กฎหมายประกนัภยัของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไดว้าง

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประกนัชีวิตไวว้่า การทาํประกนัชีวิตหากผูเ้อาประกนัภยัมีส่วนไดเ้สียใน

ชีวิตของบุคคลซ่ึงจะถูกนาํไปทาํประกนัชีวิต ไม่วา่จะเป็นส่วนไดเ้สียในทางเครือญาติความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจ สามารถทาํประกนัชีวิตใหแ้ก่กนัได ้

บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตและสุขภาพของตวัเอง หรือของบุคคล

หน่ึงบุคคลใดท่ีตนต้องให้การศึกษาหรือสนับสนุน หรือของบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีตนมีภาระ

ผูกพนัธ์ตามกฎหมายในการจ่ายเงินหรือดูแลทรัพยสิ์นหรือบริการจากการตายหรือเจ็บป่วยของ

บุคคลนั้น
80 

                                                 
77  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3205 (d) (1) “นายจา้งยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของ

ลกูจา้ง การท่ีนายจา้งจะทาํสัญญาประกนัชีวิตใหก้บัลูกจา้งของตนนายจา้งตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจาก

ลกูจา้ง.” 

78  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค, มาตรา 3216 (L) “การเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ ถา้ผูเ้อา

ประกนัชีวิตไม่ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตเป็นแบบท่ีไม่อาจเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บ

ประโยชน์ได้ สิทธิในการเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิตท่ีสามารถเปล่ียนแปลงผูรั้บ

ประโยชน์ไดน้ั้นเป็นของบุคคลผูเ้อาประกนัชีวติและตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บประโยชน์คนก่อนดว้ย.”  

79  Justia.  (n.d.).  California Insurance Code 2009.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/california/2009/ins.html 

80  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐแคลิฟอร์เนีย, มาตรา 10110 “บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิต

และสุขภาพของตวัเอง หรือของบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีตนตอ้งให้การศึกษาหรือสนับสนุน หรือของบุคคลหน่ึง

บุคคลใดท่ีตนมีภาระผกูพนัธ์ตามกฎหมายในการจ่ายเงินหรือดูแลทรัพยสิ์นหรือบริการจากการตายหรือเจ็บป่วย

ของบุคคลนั้น.” 
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ในกรณีท่ีเป็นนายจา้งจะทาํสัญญาประกนัชีวิตให้แก่ลูกจา้งของตน นายจา้ง

จะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจา้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนายจา้งนําชีวิตของเขาไปทาํ

สญัญาประกนัประกนัชีวิตและกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินเม่ือเกิดความมรณะข้ึนแก่ลูกจา้ง81 

หากเป็นการทาํประกนัชีวิตให้แก่บุคคลท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี นอกจากความ

ยินยอมของผูเ้ยาวแ์ลว้ตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ

ผูเ้ยาวน์ั้นดว้ย82 

3.2.5  สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

3.2.5.1  หลักทั่วไปของการทําประกันชีวิต 83 สหพันธรัฐมาเลเซียได้มีการกําหนด

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการประกนัชีวิตตามกฎหมายประกนัภยัของมาเลเซียว่า บุคคลซ่ึงเป็นผูเ้อาประกนั

ชีวิตจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลท่ีเป็นผูถู้กเอาประกนัชีวิตหรือบุคคลซ่ึงถูกนาํเอาชีวิต

ของตนมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัภยัเม่ือมรณะภยันั้นเกิดข้ึน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีว่าน้ีจะตอ้งมีในเวลาท่ีสัญญาประกนัชีวิตเกิดผลบงัคบัมิฉะนั้นสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวยอ่มตก

เป็นโมฆะ84 

นอกจากหลักเกณฑ์เร่ืองส่วนได้เสียในสัญญาประกันชีวิตแล้วสหพนัธรัฐ

มาเลเซียไดน้าํหลกัเกณฑเ์ร่ืองความยินยอมมาใชใ้นสัญญาประกนัชีวิตดว้ยเช่นกนัควบคู่กนัไปทั้ง

สองหลกัเกณฑ ์

                                                 
81  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐแคลิฟอร์เนีย, มาตรา 10110.1 (c) “หากนายจา้งตอ้งการจะทาํสัญญา

ประกนัชีวติใหแ้ก่ลกูจา้งของตน นายจา้งจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากลกูจา้งก่อน.”  

82  ประมวลกฎหมายประกนัภยัรัฐแคลิฟอร์เนีย, มาตรา 10112 “การทาํสัญญาประกนัชีวิตใหแ้ก่บุคคลท่ี

อายไุม่เกิน 18 ปี ตอ้งไดรั้บความยินยอมของผูเ้ยาวเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมทั้งความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมของผูเ้ยาวน์ั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย.” 
83  Bank Negara Malaysia.  (n.d.).  Malaysia Insurance Act 1996.  Retrieved July 6, 2011, from 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=545&full=1 

84  กฎหมายประกนัภยัสหพนัธรัฐมาเลเซีย, มาตรา 152 “บุคคลซ่ึงเป็นผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งมีส่วนได้

เสียในชีวิตของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต ส่วนไดเ้สียท่ีว่าน้ีจะตอ้งมีในเวลาท่ีสัญญาประกนัชีวิตเกิดผลบงัคบั

มิฉะนั้นสัญญาประกนัชีวติดงักล่าวยอ่มตกเป็นโมฆะ.” 
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3.2.5.2  ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิต 85 กฎหมายประกันภัยสหพนัธรัฐ

มาเลเซียกาํหนดไวว้่า ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงจะถูกนาํเอาชีวิตไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของ

ผูรั้บประกนัภยัหรือผูถู้กเอาประกนัชีวิตท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งไดรั้บความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองของผูเ้ยาวห์รือบุคคลซ่ึงมีอาํนาจปกครองก่อน จึงจะ

สามารถนาํชีวิตของบุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี ไปทาํสญัญาประกนัชีวิตได้86 

 

ตารางท่ี 3.1  ตารางเปรียบเทียบหลกัความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตตามหลกักฎหมาย

ไทยกบักลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) 

 

ลาํดับที ่ ญีปุ่่น 
สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส 

สหพนัธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

ไทย 

1. หลกัท่ีใชใ้น 

การทาํประกนัชีวิต 

หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัส่วน

ไดเ้สีย 

2. แบบในการให ้

ความยนิยอม 
- หนงัสือ หนงัสือ - 

3. การโอนสิทธิท่ีเกิด

จากสญัญาประกนัชีวิต 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

- - 

                                                 
85  Bank Negara Malaysia.  (n.d.).  Malaysia Insurance Act 1996.  Retrieved July 6, 2011, from 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=545&full=1 

86  กฎหมายประกนัภยัสหพนัธรัฐมาเลเซีย, มาตรา 153 “การทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวห์รือบุคคลท่ีมี

อายตุ ํ่ากว่า 16 ปี บุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองของผูเ้ยาว์

หรือบุคคลซ่ึงมีอาํนาจปกครองก่อน จึงจะสามารถนาํชีวิตของบุคคลซ่ึงมีอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ไปทาํสัญญาประกนั

ชีวติได.้” 
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4. การระบุและ

เปล่ียนแปลง 

ผูรั้บประโยชน์ 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

- 

5. กรณีท่ีบุคคลผูถู้ก

เอาประกนัชีวติเป็น

ผูเ้ยาว ์

- 

ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว์

และผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม 

ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว์

เม่ืออายคุรบ

กาํหนด 

- 

 

จากการท่ีผูเ้ขียนได้ทาํการศึกษากลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 

(Civil Law) ไดแ้ก่ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดน้าํหลกัความ

ยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตมาใชแ้ยกต่างหากจากการทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยใชห้ลกั

ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการทาํสัญญาประกนัชีวิตของทั้งสามประเทศสามารถทาํสัญญาประกนัชีวิตโดย

อาศยัหลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหค้วามยนิยอมในสญัญาประกนัชีวิตเพียงอยา่งเดียวกส็ามารถทาํได ้

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางเปรียบเทียบหลกัความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตตามหลกักฎหมาย

ไทยกบักลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 

 

ลาํดับที ่
สหรัฐอเมริกา 

รัฐนิวยอร์ค 

สหรัฐอเมริกา 

รัฐแคลฟิอร์เนีย 

สหพนัธรัฐ

มาเลเซีย 
ไทย 

1. หลกัท่ีใชใ้น 

การทาํประกนัชีวิต 

หลกัส่วนไดเ้สีย

ควบคู่หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัส่วนไดเ้สีย

ควบคู่หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัส่วนไดเ้สีย

ควบคู่หลกัความ

ยนิยอม 

หลกัส่วน

ไดเ้สีย 

2. แบบในการให ้

ความยนิยอม 
หนงัสือ หนงัสือ หนงัสือ - 

3. การโอนสิทธิท่ีเกิด

จากสญัญาประกนัชีวิต 
- - - - 
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4. การระบุและ

เปล่ียนแปลง 

ผูรั้บประโยชน์ 

ตอ้งไดรั้บ 

ความยนิยอมจาก

ผูถู้กเอาประกนั 

- - - 

5. กรณีท่ีบุคคลผูถู้ก

เอาประกนัชีวติเป็น

ผูเ้ยาว ์

ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว์

เม่ืออายคุรบ

กาํหนด 

ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว์

และผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม 

ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว์

เม่ืออายคุรบ

กาํหนด 

- 

 

จากการท่ีผูเ้ขียนได้ทําการศึกษากลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) ไดแ้ก่ประเทศสหรัฐอเมริกาทาํการศึกษาเฉพาะรัฐนิวยอร์คและรัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหพนัธรัฐมาเลเซีย ทาํให้ทราบว่าแทจ้ริงแลว้ทั้งสองประเทศใชห้ลกัส่วนไดเ้สียในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตเป็นหลกัโดยจะมีการนาํเอาหลกัความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตมาใชใ้นกรณี

การทาํสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลผูท่ี้ถูกนาํเอาชีวิตของตนมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินของผูรั้บประกันเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึนตอ้งให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิต 

เพื่อใหบุ้คคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไดท้ราบว่ามีบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตหรือบุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน

ชีวิตของตนนาํเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาประกนัชีวิต เป็นการป้องกนัการทาํ

สัญญาประกนัชีวิตท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่รู้หรือทราบมาก่อนว่าชีวิตของตนไดถู้กนาํไป

กาํหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาประกนัชีวิตและป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํ

สญัญาประกนัชีวิตโดยมิชอบ 
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บทที ่4 

วเิคราะห์ปัญหาความยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวติ 

 

สภาพสังคมในปัจจุบนัของไทยมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากยิ่งข้ึน ประชาชนมี

ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการประกนัชีวิตและสิทธิเสรีภาพของตนอีกทั้งการประกอบธุรกิจประกนั

ชีวิตกมี็มากข้ึน รัฐจึงควรท่ีจะคาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากสญัญาประกนัชีวติท่ีปราศจากการ

รู้เห็นหรือให้ความยินยอมจากบุคคลท่ีถูกนาํเอาชีวิตของตนไปทาํประกนัชีวิต ดงันั้น จึงมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหลกัเกณฑเ์ร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันากฎหมายประกนัชีวิตของประเทศไทย หากกฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ือง

การให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตไวก้็จะเป็นการช่วยลดการเกิดเหตุฆาตกรรมเพื่อ

หวงัเงินประกนัชีวิตไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นว่าสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 5 เร่ือง คือ 

 

4.1  ปัญหาเกีย่วกบัการให้ความยนิยอมในสัญญาประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัชีวิตคือ นิติกรรมประเภทหน่ึงท่ีผกูนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อก่อ

เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัสิทธิ ของคู่สัญญาในการเขา้ทาํสัญญาระหว่างกนั ตามมาตรา 

861 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิยช์ของประเทศไทย บญัญติัไวว้่า “อนัว่าสัญญาประกนัภยันั้น 

คือสญัญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใชค่้าสินไหมทดแทน หรือใชเ้งินจาํนวนวหน่ึงใหใ้นกรณีวินาศ

ภยัหากมีข้ึน หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดัง่ไดร้ะบุไวใ้นสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึง

ตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกว่า เบ้ียประกนัภยั” และตามมาตรา 889 บญัญติัไวว้่า “ในสัญญาประกนัชีวิต

นั้น การใชเ้งินย่อมอาศยัความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหน่ึง” จากบทบญัญติัของกฎหมายทั้ง

สองมาตราแลว้จะเห็นไดว้่าการทาํสัญญาประกนัชีวิตจะมีบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายแรกคือผูรั้บประกนั

ชีวิตท่ีเม่ือเกิดการตายของผูถู้กเอาประกนั ผูรั้บประกนัชีวิตจะตอ้งจ่ายเงินจาํนวนหน่ึง ให้แก่ผูเ้อา

ประกนัซ่ึงเป็นคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกวา่เบ้ียประกนั 
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การทาํสญัญาประกนัชีวิตของตนเอง บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของตนเอง1

โดยไม่จาํกดั ตามมาตรา 863 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย บญัญติัไวว้่า “อนั

สัญญาประกนัภยันั้น ถา้ผูเ้อาประกนัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยัไวน้ั้นไซร์ ท่านว่าไม่

ผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด” แต่ถา้เป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตของบุคคลอ่ืน สัญญา

ประกนัชีวิตนั้นจะเกิดข้ึนได ้บุคคลท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิตให้แก่บุคคลอ่ืน ตอ้งมีความสัมพนัธ์

กบับุคคลท่ีตนจะเอาประกนัชีวิตถึงขนาดท่ีเรียกไดว้่ามีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลนั้น
2 จึงจะถือ

ได้ว่าผู ้เอาประกันมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันไว้ตามกฎหมาย  เ ช่น คู่สมรสหรือผู ้มี

ความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ จะเห็นไดว้่าหลกัส่วนไดเ้สียไดปิ้ดกั้นประโยชน์ในการประกนัชีวิตซ่ึง

ติดเง่ือนไขในเร่ืองของหลกัส่วนไดเ้สียไวอ้ยูม่ากมายในปัจจุบนั 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ือง

การทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไวอ้ย่างชดัเจน หากมีการทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยการนาํชีวิตของ

บุคคลท่ีสามไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือเกิดความมรณะข้ึนในชีวิต

ของบุคคลท่ีสาม โดยอาศยัหลกัเกณฑ์เร่ืองส่วนไดเ้สียเพียงประการเดียวอาจจะก่อให้เกิดความ

สูญเสียแก่ชีวิตของบุคคลท่ีสามได ้เน่ืองจากบุคคลท่ีสามไม่มีโอกาสท่ีจะทราบไดว้่ามีบุคคลอ่ืนนาํ

ชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือเกิดความมรณะข้ึนกบัตนอาจ

ถือไดว้่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเขา ดงันั้นการนาํเอาหลกัความยนิยอม

ของบุคคลซ่ึงจะถูกเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะ

ภยัเกิดข้ึนมาใช ้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเป็นการรับรองคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกายของบุคคลท่ีสามป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากชีวิตบุคคลอ่ืนและไม่เป็น

การปิดกั้นการพฒันาธุรกิจการทาํประกนัชีวิตในประเทศไทยใหมี้การขยายตวัมากยิง่ข้ึน 

การนาํหลกัความยินยอมมาใชใ้นสัญญาประกนัชีวิตควรกาํหนดแบบของสัญญาหรือ

ขอ้กาํหนดให้ชดัเจนว่าความยินยอมควรให้ขณะใด ควรให้ในขณะท่ีมีการทาํสัญญาหรือสามารถ

แสดงความยินยอมไดก่้อนโดยท่ีสัญญายงัไม่เกิดไดห้รือไม่ และควรใช้แบบหรือหลกัฐานเป็น

หนงัสืออยา่งไร กฎหมายควรกาํหนดรูปแบบใหช้ดัเจนเพื่อเป็นหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

                                                            
1  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1769/2521.  

2  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1366/2509.  
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เช่นในใบคาํขอทาํประกนัชีวิตของประเทศญ่ีปุ่นจะมีช่องขอ้ความให้ผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตเขียนความยินยอมของตนลงไป ส่วนระยะเวลาในการให้ความยินยอมก็มิไดก้าํหนดไว้

โดยเฉพาะ ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าความยนิยอมนั้นตอ้งใหก่้อนการทาํสัญญาประกนัชีวิตหรือในเวลา

ท่ีเกิดสญัญากถื็อเป็นความยนิยอมท่ีสมบูรณ์3 

สญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนกาํหนดใหก้ารเสียชีวติของบุคคลอ่ืนเป็นเหตุแห่งการชดใช้

เงินจาํนวนหน่ึง ดงันั้นในการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคล

นั้นก่อน 

กฎหมายพาณิชย์ของประเทศญ่ีปุ่น บัญญติัไวใ้นมาตรา 674 ขอ้ 14 “การทาํสัญญา

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต” และกรณีการประกนั

ชีวิตแบบกลุ่มกไ็ม่ไดรั้บการยกเวน้จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเช่นกนั 

นอกจากน้ี ในกรณีสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บ

ประโยชน์เอง กไ็ม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต ซ่ึงกฎหมายพาณิชย์

ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรา 674 ขอ้ 1 ตอนทา้ยเป็นขอ้ยกเวน้ให้ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมหากผูถู้ก

เอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์เอง แตกต่างกบักฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและ

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีไม่มีขอ้ยกเวน้เหมือนขอ้ยกเวน้ของกฎหมายพาณิชยป์ระเทศญ่ีปุ่น จึง

ตอ้งใหค้วามยนิยอมดว้ยทุกคร้ัง5 

กฎหมายประกนัภยัของรัฐนิวยอร์ค มาตรา 3205 (c) ไดว้างหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรณีท่ี

กาํหนดให้ผูถู้กเอาประกนัจะตอ้งให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินในขณะทาํสญัญาประกนัชีวิต6 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพนัธรัฐ

มาเลเซีย และรัฐแคลิฟอร์เนีย แมต้วับทจะไม่ไดก้าํหนดชดัเจนในเร่ืองระยะเวลาในการให้ความ

                                                            
3  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 95-107. 

4  Seeman, Roderick H.  (n.d.).  Commercial Code of Japan.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://www.japanlaw.info/japancommercialcode/Japan%20Commercial%20Code%20Table%20of%20

Contents.html 

5  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 101. 
6  Justia.  (n.d.).  New York Insurance Code 2006.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/ 
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ยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตแต่ตีความไดว้่าตอ้งให้ความยินยอมก่อนหรือขณะทาํสัญญา

ประกนัชีวิต 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา L132-1 บุคคลสามารถทาํประกนั

ชีวิตตนเองและของบุคคลอ่ืนได ้การทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้งให้ความยินยอมเป็นหนังสือ7 

แสดงใหเ้ห็นวา่ขณะทาํสญัญาประกนัชีวิตตอ้งมีการใหค้วามยนิยอมเกิดข้ึน 

กฎหมายประกันภัยของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 150 (2) การทาํสัญญา

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนั8 ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า

การใหค้วามยนิยอมควรมีก่อนหรือขณะทาํสญัญาประกนัชีวิตกไ็ด ้

กฎหมายประกนัภยัของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 10110.1 (c) ในกรณีท่ีเป็นนายจา้งจะทาํ

สัญญาประกนัชีวิตให้แก่ลูกจา้งของตน นายจา้งจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้ง 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนายจา้งนาํชีวิตของเขาไปทาํสัญญาประกนัประกนัชีวิตและกาํหนดเป็นเง่ือนไขใน

การจ่ายเงินเม่ือเกิดความมรณะข้ึนแก่ลูกจา้ง9 เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํจากตวับทกฎหมายแลว้พบว่า

นายจา้งตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้งก่อนท่ีจะไปทาํสญัญาประกนัชีวิตลูกจา้ง 

จากการศึกษาพบว่า ความยินยอมตอ้งให้ก่อนหรือขณะทาํสัญญาประกันชีวิต ผูใ้ห้

ความยนิยอมตอ้งเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต หรือเป็นผูมี้อาํนาจใหค้วามยนิยอมแทนกรณีผูเ้ยาว์

หรือบุคคลไร้ความสามารถ ความยินยอมไม่มีแบบ ฉะนั้น จะให้ความยินยอมเป็นหนงัสือหรือให้

ความยินยอมดว้ยวาจาก็ได ้และจะเป็นการให้ความยินยอมโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายก็ได ้การให้

ความยนิยอมในสญัญาประกนัชีวิตไม่ไดจ้าํกดัว่าตอ้งใหล่้วงหนา้นานแค่ไหน ตราบใดท่ียงัไม่มีการ

ถอนความยินยอมก็ยงัถือว่ามีความยินยอมอยู่ การให้ความยินยอมของผูถู้กเอาประกนัชีวิตตอ้งให้

ความยนิยอมโดยสมคัรใจปราศจากการทาํกลฉอ้ฉลหลอกลวง ข่มขู่หรือสาํคญัผดิ ผูใ้หค้วามยนิยอม

ตอ้งเขา้ใจผลแห่งความยินยอมนั้น การให้ความยินยอมในสัญญาประกนัชีวิตควรระบุลงไปอย่าง

ชดัเจนในสญัญาประกนัชีวิต หรือในใบคาํขอทาํประกนัชีวิตควรจะมีขอ้ความแสดงความยนิยอมไว ้

                                                            
7  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269  

8  Bundesministerium der Justiz.  (n.d.).  German Insurance Contract Act 2008.  Retrieved January 15, 

2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/index.html#Section180 

9  Justia.  (n.d.).  California Insurance Code 2009.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/california/2009/ins.html 
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ในกรณีท่ีผูถู้กเอาประกันชีวิตต้องการเพิกถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไปแล้ว จาก

การศึกษาทาํให้ทราบว่า บุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตย่อมเพิกถอนความยินยอมได้เสมอก่อนทาํ

สญัญาประกนัชีวิตแต่เม่ือเกิดสญัญาประกนัชีวิตข้ึนแลว้ จะเพิกถอนความยนิยอมซ่ึงจะทาํใหส้ัญญา

ประกนัชีวิตส้ินผลบงัคบัไปนั้นทาํไม่ได ้เพราะการอนุญาตใหเ้พิกถอนความยนิยอมหลงัจากการทาํ

สัญญาประกนัชีวิตอาจทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกันชีวิตหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในชีวิตของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้นได ้แต่ถา้หากบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตมีความจาํเป็นตอ้งการเพิกถอนความยนิยอมในสัญญาประกนัชีวิตท่ีไดท้าํข้ึนแลว้ คงตอ้งมีการ

กาํหนดค่าชดเชยหรือค่าเสียหายท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตตอ้งรับผิดชดใช ้จากความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนให้แก่ผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์เม่ือสัญญาประกนัชีวิตนั้นถูกยกเลิกไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชีวิตดว้ย 

 

4.2  ปัญหาเกีย่วกบัแบบในการให้ความยนิยอม 

เน่ืองจากประเทศไทยมิไดมี้การบญัญติักฎหมายเร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํ

สัญญาประกนัชีวิต ประเทศไทยจึงไม่ไดมี้หลกัเกณฑเ์ร่ืองดงักล่าวมาใชบ้งัคบัมีแต่เพียงหลกัเกณฑ์

เร่ืองส่วนได้เสียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างกบักฎหมายของต่างประเทศท่ีมีการกาํหนด

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตไว ้กล่าวคือการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตนั้นสามารถกระทาํไดห้ากไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลซ่ึงถูกนาํเอาชีวิตของตนเองไปกาํหนด

เป็นเง่ือนไขในการทาํสัญญาประกนัชีวิต และการให้ความยินยอมในต่างประเทศไดมี้การกาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการในการให้ความยินยอมว่าจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการอย่างไร เม่ือไร และจะมีผล

ในทางกฎหมายเป็นเช่นไรหากการทาํสญัญาประกนัชีวิตนั้นมิไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลท่ีนาํเอา

ชีวิตของตนมากาํหนดเป็นเง่ือนในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน 

หลกัเกณฑ์ในการทาํสัญญาประกันชีวิตของประเทศไทยตามมาตรา 867 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดว้างหลกัไวว้่า ในการทาํสัญญาประกนัภยันั้นถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็น

หนงัสืออยา่งหน่ึงอยา่งใดลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรับผดิหรือลายมือช่ือของตวัแทนฝ่ายนั้นเป็นสาํคญั 

ท่านวา่จะฟ้องร้องบงัคบัคดีหาไดไ้ม่ หมายความวา่ กฎหมายมิไดมี้การกาํหนดรูปแบบการทาํสญัญา

ประกนัชีวิตไวอ้ย่างชดัเจนว่าจะตอ้งมีรูปแบบและวิธีการอย่างไร คงกาํหนดเพียงว่าหากสัญญา

ประกนัภยัมิไดมี้หลกัฐานเป็นหนังสือก็ไม่สามารถฟ้องร้องบงัคบัคดีกนัได ้การท่ีกฎหมายไม่ได้
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กาํหนดรูปแบบของสัญญาประกนัชีวิตไวอ้ยา่งชดัเจนมิไดมี้ความหมายว่าสัญญาประกนัชีวิตนั้นยงั

ไม่ไดเ้กิด หากขอ้เท็จจริงปรากฎว่าสัญญาประกนัชีวิตนั้นมีการเสนอสนองตรงกนัในสาระสาํคญั

แลว้ สญัญาประกนัชีวิตนั้นกเ็กิดข้ึนโดยสมบูรณ์ได ้

กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่น ไม่ไดก้าํหนดแบบในการให้ความยินยอมแต่อย่าง

ใดจึงสามารถอาศยัการตีความอย่างยืดหยุ่นได ้กล่าวคือ เม่ือคาํนึงถึงว่าการประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน

จะตอ้งพฒันาไปหลายๆ ดา้น แต่ในขณะเดียวกนัถา้ไม่มีมาตรการระมดัระวงัตามสมควรนํ้ าหนัก

ความจาํเป็นของการกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเพื่อป้องกนั

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกจ็ะสูญเสียไป10 

จากการท่ีกฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นมิไดก้าํหนดรูปแบบของความยินยอมไว ้

ฉะนั้นการให้ความยินยอมจะทาํเป็นหนงัสือหรือให้ความยินยอมดว้ยวาจาก็ได ้และจะเป็นการให้

ความยนิยอมโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายก็ไดเ้ช่นกนั การท่ีกฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นไม่ได้

กาํหนดรูปแบบของความยินยอมไวน้บัว่าเป็นเร่ืองดี เพราะการยินยอมดว้ยวาจาหรือโดยปริยายก็

สมบูรณ์เป็นความยินยอมได้จึงไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดแบบของความยินยอมอย่างเคร่งครัด ซ่ึง

แตกต่างกับกับกฎหมายประกันภัยของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัท่ี

กาํหนดแบบความยนิยอมไวว้า่ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา L132-1 “บุคคลสามารถทาํประกนั

ชีวิตของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนกไ็ด ้และการทาํสญัญาประกนัชีวิตจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ” 

มาตรา L132-2 วรรคหน่ึง การใหค้วามยนิยอมในสญัญาประกนัชีวิตตอ้งทาํเป็นหนงัสือ 

มิฉะนั้นแลว้จะกลายเป็นโมฆะ11 

กฎหมายประกันภัยของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั มาตรา 150 (2) การทาํสัญญา

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนกาํหนดใหค้วามยนิยอมตอ้งทาํเป็นหนงัสือ12 

                                                            
10  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 103. 
11  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 

12  Bundesministerium der Justiz.  (n.d.).  German Insurance Contract Act 2008.  Retrieved January 

15, 2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/index.html#Section180 
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กฎหมายประกนัภยัของรัฐนิวยอร์ค มาตรา 3205 (c) กาํหนดใหผู้ถู้กเอาประกนัจะตอ้ง

ใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือเพื่อไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินในขณะทาํสญัญาประกนัชีวิต 

มาตรา 3205 (d) (1) การท่ีนายจา้งจะทาํสัญญาประกนัชีวิตให้กบัลูกจา้งของตนเพ่ือให้

ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองนั้น นายจา้งตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้งซ่ึงเป็นบุคคล

ท่ีนายจา้งจะนาํชีวิตของเขาไปทาํสญัญาประกนัชีวิต13 

กฎหมายประกนัภยัของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 10110.1 (c) ในกรณีท่ีเป็นนายจา้งจะทาํ

สัญญาประกนัชีวิตให้แก่ลูกจา้งของตน นายจา้งจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้ง 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนายจา้งนาํชีวิตของเขาไปทาํสัญญาประกนัประกนัชีวิตและกาํหนดเป็นเง่ือนไขใน

การจ่ายเงินเม่ือเกิดความมรณะข้ึนแก่ลูกจา้ง 

มาตรา 10112 หากเป็นการทาํประกนัชีวิตใหแ้ก่บุคคลท่ีอายไุม่เกิน 18 ปี นอกจากความ

ยินยอมของผูเ้ยาวแ์ลว้ตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ

ผูเ้ยาวน์ั้นดว้ย14 

กฎหมายประกนัภยัของสหพนัธรัฐมาเลเซีย มาตรา 153 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงจะถูกนาํเอา

ชีวิตไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัภยัหรือผูถู้กเอาประกนัชีวิตท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 

16 ปี ผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครองของผูเ้ยาวห์รือ

บุคคลซ่ึงมีอาํนาจปกครอง15 

ความยนิยอมนั้นเม่ือพิจารณาตามนยัของขอ้กาํหนดตามกฎหมายแลว้จะเห็นวา่ ตอ้งเป็น

ความยินยอมท่ีให้เม่ือสัญญาแต่ละสัญญาไดก้าํหนดเป็นรูปธรรมเรียบร้อย ถา้เน้ือหาของสัญญายงั

ไม่ไดก้าํหนดเป็นรูปธรรมจะถือว่ามีความยินยอมอยูใ่นตวัเน้ือหาไดไ้ม่ แต่ในเวลาใหค้วามยินยอม

นั้นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตจะตอ้งรู้เน้ือหาของสัญญาเพียงใด ถา้ดูตามนยัของกฎหมายจะเห็นว่า

จะตอ้งรู้วา่คู่สญัญาและผูรั้บประโยชน์เป็นใคร 

                                                            
13  Justia.  (n.d.).  New York Insurance Code 2006.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/ 

14  Justia.  (n.d.).  California Insurance Code 2009.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/california/2009/ins.html 

15  Bank Negara Malaysia.  (n.d.).  Malaysia Insurance Act 1996.  Retrieved July 6, 2011, from 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=545&full=1 
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จากท่ีไดท้าํการศึกษาในบทท่ี 3 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตตามกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่แลว้รูปแบบหรือวิธีการใหค้วามยินยอม

นั้นจะเป็นการให้ความยินยอมในลกัษณะท่ีชัดแจง้ โดยการกาํหนดว่ารูปแบบในการให้ความ

ยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ดงันั้น หากประเทศไทยนาํหลกัเร่ือง

ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตมาบงัคบัใชค้วรกาํหนดให้การทาํสัญญาประกนัชีวิตตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือ 

 

4.3  ปัญหาเกีย่วกบัการโอนสิทธิทีเ่กดิจากสัญญาประกนัชีวติ 

เม่ือสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเกิดมี

ผลบังคับข้ึนแล้ว เม่ือจะโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว ได้แก่ สิทธิของผูรั้บ

ประโยชน์ก่อนเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไว ้จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตนั้นดว้ยหรือไม่ 

การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิตเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอยา่งหน่ึง ซ่ึงตาม

มาตรา 891 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย บญัญติัไวว้่า “แมใ้นกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้ป็นผูรั้บประโยชน์เองก็ดี ผูเ้อาประกนัภยัยอ่มมีสิทธิท่ีจะโอนประโยชน์แห่งสัญญา

นั้นใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึงได ้เวน้แต่จะไดส่้งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ไปแลว้ 

และผูรั้บประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูรั้บประกันภัยแล้วว่าตนจํานงจะถือเอา

ประโยชน์แห่งสญัญานั้น” 

บทบญัญติัมาตรา 891 กาํหนดขอ้ยกเวน้ว่าหากผูเ้อาประกนัภยัไดส่้งมอบกรมธรรม์

ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ไปแลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัผูรั้บประกนัภยัแลว้

ว่าตนจาํนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่สามารถโอนประโยชน์จาก

สญัญาประกนัชีวิตนั้นไดอี้ก 

ดังนั้นหากผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิตได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผู ้

รับประกนัชีวิตแลว้ว่าตนจาํนงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต บุคคลซ่ึงถูกผูอ่ื้นนาํเอา

ชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึนหรือบุคคลผู ้

ถูกเอาประกนัชีวิตไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์จากสญัญาประกนัชีวิตไดอี้ก 
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กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่น มาตรา 674 ขอ้ 216 บญัญติัไวว้า่ “การโอนสิทธิท่ีเกิด

จากสญัญาประกนัชีวิต จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูท่ี้ถูกเอาประกนัชีวิต” 

ในกรณีสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์เอง 

เม่ือบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึงเป็นผูรั้บประโยชน์เอง ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินจาํนวนหน่ึงให้

บุคคลอ่ืนไป และบุคคลผูรั้บโอนสิทธิดงักล่าวจะโอนสิทธิท่ีรับมาใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไปอีกทอดหน่ึง ก็

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตดว้ย กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่น 

บญัญติัไวใ้นมาตรา 674 ขอ้ 317 รวมทั้งการทาํประกนัชีวิตตนเอง หากผูรั้บประโยชน์จะโอนสิทธิ

ของตนใหบุ้คคลอ่ืนกจ็ะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัเช่นกนั 

กฎหมายประกันภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา L132-2 วรรค 2 กาํหนดให้ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตในเวลาท่ีโอนสิทธิเรียกร้องเงินจาํนวนหน่ึง18  

ส่วนกฎหมายประกนัภยัของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แมต้วับทจะไม่ไดบ้ญัญติั

อยา่งชดัเจน แต่มีการตีความว่าในการโอนสิทธิเรียกร้องเงินจาํนวนหน่ึงภายหลงัเกิดสัญญาแลว้ ไม่

จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

จากท่ีกล่าวมาพอจะเห็นไดว้า่ไม่เฉพาะแต่ในเวลาทาํสญัญาประกนัชีวิตเท่านั้นท่ีตอ้งให้

ความยนิยอม เม่ือมีการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตก็จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคล

ผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก แต่ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตภายหลงั

เกิดสัญญาประกนัชีวิตข้ึนแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก 

เพราะถา้หากความเป็นจริงในทางปฏิบติับุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตเป็นลูกหน้ีและบุคคลผูเ้อา

ประกนัชีวิตเป็นเจา้หน้ี เช่น กรณีการกูเ้งินจากธนาคาร เม่ือเจา้หน้ีตอ้งการโอนสิทธิประโยชน์ท่ีเกิด

ในสัญญาประกนัชีวิตให้แก่เจา้หน้ีอ่ืนไปอีกทอดหน่ึงแลว้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต

                                                            
16  Seeman, Roderick H.  (n.d.).  Commercial Code of Japan.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://www.japanlaw.info/japancommercialcode/Japan%20Commercial%20Code%20Table%20of%20

Contents.html 

17  Seeman, Roderick H.  (n.d.).  Commercial Code of Japan.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://www.japanlaw.info/japancommercialcode/Japan%20Commercial%20Code%20Table%20of%20

Contents.html 

18  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 
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ไม่ยนิยอมในการโอนสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวยอ่มเกิดปัญหาไดใ้นทาง

ปฏิบติั 

ขอ้กาํหนดในเร่ืองการโอนสิทธิประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวน้ีคาํนึงถึง

อนัตรายท่ีจะเกิดแก่ชีวิตของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตจากการเปล่ียนผูรั้บประโยชน์ ซ่ึงเรียกว่าภยั

อนัเน่ืองจากสภาพจิตใจเป็นหลกั ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอา

ประกนัชีวิตในเวลาทาํสญัญาประกนัชีวิตกถื็อไดว้า่เพียงพอแลว้ในการป้องกนัภยัดงักล่าว 

 

4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการระบุและเปลีย่นแปลงผู้รับประโยชน์ 

สัญญาประกนัชีวิตนั้นเม่ือไดท้าํข้ึนแลว้ เม่ือผูเ้อาประกนัชีวิตจะระบุหรือเปล่ียนแปลง

ผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิต จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีถูกนาํเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะ

ภยัเกิดข้ึน 

เหตุผลท่ีกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้น เพราะมี

โอกาสแห่งภยัอนัเน่ืองมาจากสภาพจิตใจ แต่ความเส่ียงภยัในกรณีจะมากกว่ากรณีการโอนสิทธิ

ประโยชน์ท่ีเกิดจากการประกนัชีวิตเพราะอาจเป็นไปไดว้่า หากผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีมีเจตนาแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบแต่แรกเร่ิมและขอทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยระบุบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลใน

ครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์แลว้ บริษทัผูรั้บประกนัชีวิตอาจจะมีขอ้

สงสัยและไม่รับประกนัชีวิตก็ได ้จึงตอ้งปกปิดเจตนาท่ีแทจ้ริงของตนโดยในเบ้ืองตน้จะระบุให้

บุคคลในครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตต่อมา

ภายหลงัจึงเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์จากคนในครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไปเป็น

บุคคอ่ืน เช่น กรณีฆาตกรรมประกนัชีวิตมนิลา19 ซ่ึงใชว้ิธีการเปล่ียนผูรั้บประโยชน์ 

กรณีฆาตกรรมประกนัชีวิตท่ีกรุงมนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตกเป็นข่าวในช่วงปี 1981 

ทั้งทางหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ทั้งน้ีจากการสารภาพของผูก้ระทาํผิดหลงัจากเหตุการณ์ผ่านไป

แลว้ 2 ปี มีขอ้เท็จจริงโดยย่อดงัน้ี เม่ือเดือนมิถุนายน ปี 1979 นายนากาซาวะ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการบาร์

แห่งหน่ึงขณะนั้นอายุ 39 ปี เป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัตามสัญญาประกนัชีวิต ไดถู้กคนร้ายกลุ่ม

หน่ึงปลน้กลางถนนในกรุงมนิลาและถูกฆ่าตาย หลงัจากนั้นจึงมีการชาํระเงินจาํนวน 4 ลา้นเยนจาก

                                                            
19  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 102-103.  
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ผูรั้บประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์คือนายซูซูกิ แต่ความจริงแลว้นายซูซูกิเป็นผูร่้วมกระทาํผิดคน

หน่ึงโดยเป็นคนไปจา้งวานมือสังหารท่ีมนิลา แต่เดิมนั้นนายนากาซาวะเป็นผูเ้อาประกนัชีวิตเอง

และเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตโดยยกประโยชน์ให้แก่ภรรยา ก่อนเกิดเหตุประมาณ 11 เดือน 

ไดเ้ปล่ียนช่ือผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์เป็นนายซูซูกิ อา้งว่าเป็นเพื่อนและเป็นเจา้หน้ีและได้

ก่อเหตุฆาตกรรมดงักล่าว 

กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่น มาตรา 677 วรรคสอง สัญญาการประกนัชีวิตบุคคล

อ่ืนนั้นเม่ือไดท้าํข้ึนแลว้ ผูเ้อาประกนัจะระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต20 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา L132-8 เม่ือผูถู้กเอาประกนัเสียชีวิต

ผูรั้บประโยชน์ชอบท่ีจะได้รับเงินจาํนวนหน่ึงจากผูรั้บประกัน ในกรณีท่ีไม่ได้กาํหนดตวัผูรั้บ

ประโยชน์ในสญัญาประกนัชีวิตหรือผูรั้บประโยชนไ์ม่ชดัเจน ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถท่ีจะกาํหนด

ตวัผูรั้บประโยชน์หรือให้บุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นผูรั้บประโยชน์แทนได ้แต่จะตอ้งไดรั้บความยินยอม

ของผูถู้กเอาประกนัชีวิตก่อน มิฉะนั้นแลว้การระบุช่ือผูรั้บประโยชน์หรือเปล่ียนแปลงตวัผูรั้บ

ประโยชน์จากสญัญาประกนัชีวิตดงักล่าวกจ็ะกลายเป็นโมฆะ21 

กฎหมายประกนัภยัรัฐนิวยอร์ค มาตรา 3216 (L) ถา้ผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่ไดแ้ต่งตั้ง

ผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตเป็นแบบท่ีไม่อาจเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ได ้

สิทธิในการเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิตท่ีสามารถเปล่ียนแปลงผูรั้บ

ประโยชน์ไดน้ั้นเป็นของผูถู้กเอาประกนัชีวิตและตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูรั้บประโยชน์คน

ก่อนดว้ย22 

การระบุผูรั้บประโยชน์และเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตภายหลงั

ท่ีไดท้าํสัญญาประกนัชีวิตแลว้อาจมีการโตแ้ยง้ในทางทฤษฎีนิติบญัญติัว่า จาํเป็นตอ้งไดรั้บความ

                                                            
20  Seeman, Roderick H.  (n.d.).  Commercial Code of Japan.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://www.japanlaw.info/japancommercialcode/Japan%20Commercial%20Code%20Table%20of%20

Contents.html    

21  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 

22  Justia.  (n.d.).  New York Insurance Code 2006.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/ 
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ยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีกหรือไม่ หรือน่าจะกาํหนดระยะเวลาภายหลงัการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตไว ้โดยในระยะเวลาท่ีว่านั้น กาํหนดให้ตอ้งได้รับความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอา

ประกนัชีวิต ส่วนหลงัจากระยะเวลาดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกนาํเอาชีวิตของตนไป

กาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึนควรใหค้วามยนิยอมทุกคร้ัง

ไม่ว่าจะเป็นการระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตเวลาใดก็ตามเพื่อเป็น

การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยมิชอบ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ

กบัมาตรา 891 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเร่ืองการโอนสิทธิประโยชน์ใน

สัญญาประกนัชีวิต ท่ีมีขอ้ยกเวน้ว่าหากผูเ้อาประกนัชีวิตไดส่้งมอบกรมธรรมใ์ห้แก่ผูรั้บประโยชน์

ไปแลว้ และผูรั้บประโยชน์ซ่ึงถูกระบุในสัญญาประกนัชีวิตไดบ้อกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูรั้บ

ประกนัภยัว่าตนจาํนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิตนั้น การโอนสิทธิประโยชน์ใน

สัญญาประกนัชีวิตให้บุคคลอ่ืนยอ่มทาํไม่ได ้หากนาํบทบญัญติัมาตรา 891 ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยข์องประเทศไทยมาปรับใชก้็สามารถกาํหนดเง่ือนไขการให้ความยินยอมในการระบุ

หรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตหลังจากท่ีผูรั้บประโยชน์ได้รับมอบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตและตกลงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวแลว้ ผูถู้กเอา

ประกนัชีวิตไม่สามารถท่ีจะระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสญัญาประกนัชีวิตไดอี้ก 

 

4.5  ปัญหาเกีย่วกบักรณทีีบุ่คคลผู้ถูกเอาประกนัชีวติเป็นผู้เยาว์ 

เม่ือบุคคลท่ีถูกเอาประกนัชีวิตเป็นผูไ้ร้ความสามารถ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะให้ความ

ยินยอมแทนได้หรือไม่นั้ น ในประเทศท่ีใช้หลักความยินยอมก็มีขอ้แตกต่างกันประเด็นท่ีน่า

พิจารณาคือ กรณีผูเ้ยาวเ์ป็นบุคคลท่ีถูกเอาประกนัชีวิตตามสญัญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน 

กฎหมายพาณิชยข์องประเทศญ่ีปุ่นมิได้บญัญติัไวจึ้งตอ้งอาศยัการตีความ 23 ในทาง

ปฏิบติัจะให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูใ้ห้ความยินยอม ในใบคาํขอเอาประกนัชีวิตจะมีช่องให้ลง

ช่ือทั้งบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตและผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูเ้ยาวจึ์งให้ความยินยอมโดยลงช่ือใน

ช่องบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตและผูแ้ทนโดยชอบธรรมก็ลงช่ือแทนในช่องบุคคลผูถู้กเอาประกนั

                                                            
23  ไกรวนิ สารวจิิตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 106.  
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ชีวิตอีกดว้ย ในกรณีท่ีผูเ้ยาวน์ั้นสามารถใหค้วามยนิยอมไดก้็ใหผู้เ้ยาวน์ั้นใหค้วามยนิยอมดว้ยควบคู่

กบัผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นการปิดช่องไม่ใหเ้กิดปัญหา 

กฎหมายประกนัภยัของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา L132-3 วรรคแรก ห้ามทาํสัญญา

ประกนัชีวิตท่ีกาํหนดใหผู้เ้ยาวท่ี์อายยุงัไม่ครบ 12 ปี และผูท่ี้ไม่สามารถแสดงเจตนาไดเ้ป็นบุคคลผู ้

ถูกเอาประกนัชีวิต และตามมาตรา L132-4 วรรคแรก กรณีการประการประกนัชีวิตผูเ้ยาวท่ี์อายุ

ตั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมและตวัผูเ้ยาวเ์องจะตอ้งให้

ความยนิยอมดว้ย24 

กฎหมายประกนัภยัของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 150 ขอ้สาม กล่าวไวว้่า 

“กรณีท่ีบิดาหรือมารดาของผูเ้ยาวจ์ะทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยให้ผูเ้ยาวเ์ป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิต ถา้ผูเ้ยาวอ์ายตุ ํ่ากวา่ 7 ปี ก่อนการเสียชีวิตของผูเ้ยาว ์ผูเ้อาประกนัชีวิตจะตอ้งเป็นผูอุ้ปการะเล้ียง

ดูและค่าอุปการะเล้ียงดูนั้นมากกว่าค่าจดัการศพตามปกติแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของ

ผูเ้ยาว”์25 

อยา่งไรก็ดีเพื่อป้องกนัอนัตรายควรจาํกดัผลประโยชน์หรือเงินจาํนวนหน่ึงท่ีไดรั้บจาก

สัญญาประกนัชีวิตให้ต ํ่าไว ้แต่ก็มีแนวคิดทางนิติบญัญติัว่าน่าจะให้ศาลครอบครัวเป็นผูต้ ั้งผูแ้ทน

โดยชอบธรรมข้ึนมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ 

กฎหมายประกนัภยัของรัฐนิวยอร์ค มาตรา 3205 (c) (2) บุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิต

ของผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายตุ ํ่ากวา่ 14 ปี 6 เดือน หรือกรณีบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูเ้ยาวท่ี์อยูใ่นความอุปการะเล้ียงดู

การดูแลเร่ืองต่างๆ และท่ียงัคงตอ้งพึ่งพาอาศยัการดาํรงชีพจากผูป้กครอง หากเป็นการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตผูเ้ยาวใ์นจาํนวนท่ีไม่มากไปกวา่ขอ้จาํกดัภายใตม้าตรา 3207 แห่งบทบญัญติัน้ี คือ จาํกดั

จาํนวนเงินในสัญญาประกนัชีวิตไวท่ี้ไม่เกินห้าหม่ืนดอลล่าร์สหรัฐ สามารถทาํสัญญาประกนัชีวิต

โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ยาว์26 

                                                            
24  Legifrance.  (n.d.).  France Insurance Code.  Retrieved January 15, 2011, from 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=38&r=6269 

25  Bundesministerium der Justiz.  (n.d.).  German Insurance Contract Act 2008.  Retrieved January 

15, 2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vvg/index.html#Section180 

26  Justia.  (n.d.).  New York Insurance Code 2006.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurance/ 
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จากมาตราดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า หากผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว์

จะทาํสญัญาประกนัชีวิตใหแ้ก่ผูเ้ยาวโ์ดยกาํหนดหรือระบุจาํนวนเงินในสญัญาประกนัชีวติ ท่ีไม่มาก

ไปกว่าขอ้จาํกดัตามมาตรา 3207 ผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวส์ามารถทาํสัญญา

ประกนัชีวิตโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูเ้ยาว์ แต่ถา้หากผลประโยชน์หรือจาํนวนเงินท่ี

ไดรั้บจากสัญญาประกนัชีวิตเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ยาวก่์อนเสมอ 

การท่ีกฎหมายประกนัภยัของรัฐนิวยอร์คกาํหนดไวเ้ช่นน้ีผูเ้ขียนมีความเห็นว่า อาจเป็น

เพราะไดมี้การกาํหนดจาํนวนเงินหรือผลประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตตามมาตรา 3207 แลว้ ซ่ึง

ผูบ้ญัญติักฎหมายของรัฐนิวยอร์คอาจมองเห็นว่าจาํนวนเงินดงักล่าวเหมาะสมท่ีจะให้ผูป้กครอง

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมสามารถทาํสญัญาประกนัชีวิตของผูเ้ยาวโ์ดยปราศจากความยนิยอมได ้ถา้

จาํนวนเงินดงักล่าวไม่เกินไปกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

กฎหมายประกันภยัของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 10112 หากเป็นการทาํประกันชีวิต

ใหแ้ก่บุคคลท่ีอายไุม่เกิน 18 ปี นอกจากความยนิยอมของผูเ้ยาวแ์ลว้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวน์ั้นดว้ย27 

กฎหมายประกนัภยัของสหพนัธรัฐมาเลเซีย มาตรา 153 กาํหนดไวว้่า ในกรณีท่ีบุคคล

ซ่ึงจะถูกนาํเอาชีวิตไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัภยัหรือผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ผูเ้อาประกันชีวิตจะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ผูป้กครองของผูเ้ยาวห์รือบุคคลซ่ึงมีอาํนาจปกครอง28 

ปัญหาคือถา้มีเฉพาะความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมเท่านั้นจะเพียงพอหรือไม่ มี

ความเห็นว่าเพียงพอเหตุผลคือ โดยรูปแบบความยินยอมตามกฎหมายมีลกัษณะเป็นนิติกรรมจึง

สามารถนาํบทบญัญติัว่าดว้ยการทาํนิติกรรมตามกฎหมายแพ่งมาใชบ้งัคบัได ้และในความเป็นจริง

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวก์็มีคุณสมบติัท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิตท่ีผูเ้ยาวเ์ป็นทั้งผูเ้อาประกนั

ชีวิตและเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ก็มีความเห็นว่าการใหค้วามยนิยอมเป็นการใช้

                                                            
27  Justia.  (n.d.).  California Insurance Code 2009.  Retrieved June 2, 2011, from 

http://law.justia.com/codes/california/2009/ins.html 

28  Bank Negara Malaysia.  (n.d.).  Malaysia Insurance Act 1996.  Retrieved July 6, 2011, from 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=14&pg=17&ac=545&full=1 
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สิทธิในฐานะบุคคลเป็นสิทธิเฉพาะตัว ถ้าหากผูเ้ยาว์มีความสามารถให้ความยินยอมได้แล้ว

เฉพาะตวัผูเ้ยาวเ์ท่านั้นจึงจะให้ความยินยอมได ้นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าถา้มีความยินยอมของ

ผูเ้ยาวท่ี์ให้ความยินยอมไดแ้ลว้หรือความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมคนใดคนหน่ึงแลว้ ก็ไม่

อาจกล่าวไดว้่ามาตรการป้องกนัภยัไม่เพียงพอจึงถือว่าความยินยอมของคนใดคนหน่ึงก็เพียงพอ

แลว้ ในการตีความจึงเห็นว่าความยินยอมของคนใดคนหน่ึงก็เพียงพอแลว้ แต่ในทางปฏิบติัน่าจะ

กาํหนดให้มีความยินยอมทั้งของผูเ้ยาวท่ี์มีความสามารถให้ความยินยอมไดแ้ลว้และความยินยอม

ของผูแ้ทนโดยชอบธรรมดว้ย เป็นความยนิยอมของทั้ง 2 คน ซ่ึงอาจจะตอ้งพิจารณากนัต่อไป 

ในกรณีท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตตามสัญญาประกนัชีวิตยงัให้ความยินยอมไม่ได ้ก็

ไม่มีวิธีการทางกฎหมายอ่ืนใดนอกจากใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูใ้หค้วามยนิยอม 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการท่ีผูเ้ขียนไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ในเร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํ

สัญญาประกนัชีวิตเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของประเทศต่างๆ ผูเ้ขียนจึงขอทาํการสรุปและ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการทาํสัญญาประกนัชีวิตใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 

 

5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาพบว่าการทาํสัญญาประกนัชีวิตของประเทศไทยในปัจจุบนัประชาชน

โดยส่วนใหญ่จะทราบหรือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตตนเองมากกว่าการทาํประกนั

ชีวิตบุคคลอ่ืน เพราะประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีบญัญติัถึงเร่ืองการทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนและใช้

หลกัส่วนไดเ้สียเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ในทางปฏิบติัผูรั้บประกนัภยัมกัจะไม่รับทาํการประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนเน่ืองจากกลวัท่ีจะเกิดผลกระทบตามมา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปัญหาเก่ียวกบัการพิสูจน์ว่าผูเ้อา

ประกนัภยัมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลท่ีตนนาํมาทาํประกนัหรือไม่ แมก้ฎหมายจะมิไดมี้การ

บญัญติัห้ามเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนไวแ้ต่ทางผูรั้บประกนัชีวิตมกัจะแนะนาํให้ผูเ้อา

ประกนัชีวิตท่ีมีความประสงคจ์ะทาํสญัญาประกนัชีวิตใหแ้ก่บุคคลอ่ืนซ่ึงตนมีส่วนไดเ้สียไปแจง้ให้

บุคคลท่ีสามหรือบุคคลท่ีตนจะนาํเอาชีวิตของเขามากาํหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาประกนัชีวิตนั้น

มาทาํสัญญาประกนัชีวิตตนเองแทน เพื่อเป็นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติัท่ีจะตอ้งพิสูจน์ส่วน

ไดเ้สียตามกฎหมาย จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากประเทศไทยนาํหลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหค้วามยนิยอมใน

การทาํสัญญาประกนัชีวิตมาใช ้จะเป็นการช่วยลดปัญหาการเปล่ียนสถานะจากการทาํประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนมาเป็นการทาํประกนัชีวิตตนเองและช่วยป้องกนัการก่ออาชญากรรมเพื่อหวงัประโยชน์

จากเงินท่ีไดรั้บจากผูรั้บประกนั 

การทาํสัญญาประกนัชีวิตตนเองนั้นย่อมไม่มีประเด็นปัญหาเร่ืองหลกัส่วนไดเ้สียใน

เหตุท่ีประกนัภยัและเร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต เน่ืองจากบุคคลทุกคน
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ย่อมมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของตนเองการทาํสัญญาประกนัชีวิตตนเองจึงเท่ากบัเป็นการให้ความ

ยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตตนเองอยูแ่ลว้ แต่ในกรณีท่ีเป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคล

อ่ืนนั้นกฎหมายกาํหนดว่า หากผูเ้อาประกนัภยัมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยัก็สามารถทาํสัญญา

ประกนัภยัได ้ดงันั้น เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลท่ีสามก็สามารถนาํชีวิตของ

บุคคลท่ีสามมาทาํสัญญาประกนัชีวิตไดโ้ดยมิจาํตอ้งบอกกล่าวแก่เจา้ของชีวิตนั้น กล่าวคือ ผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถนาํชีวิตของบุคคลท่ีสามซ่ึงตนนั้นมีส่วนไดเ้สียมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินของผูรั้บประกนัภยัเม่ือเกิดความมรณะข้ึนกบัชีวิตของบุคคลท่ีสามโดยมิจาํตอ้งแจง้หรือ

ไดรั้บความยนิยอมของบุคคลท่ีสาม 

การทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนในประเทศไทยโดยอาศยัหลกัเกณฑ์เร่ืองส่วนได้

เสียเพียงประการเดียว ผูเ้ขียนมีความเห็นว่ายงัไม่เพียงพอในการท่ีจะป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ี

เกิดจากการฆาตกรรมเพื่อหวงัเงินประกนัและปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตของบุคคล

อ่ืน เน่ืองจากผูเ้อาประกนัไดน้าํชีวิตของบุคคลท่ีสามซ่ึงตนมีส่วนไดเ้สียไปทาํสัญญาประกนัชีวิต 

โดยมิไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของชีวิตถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นและใน

การนาํชีวิตของบุคคลท่ีสามไปทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยท่ีบุคคลท่ีสามมิไดรู้้เห็นดว้ยนั้นอาจเป็น

การเปิดโอกาสให้บุคคลซ่ึงมีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลท่ีสามนําชีวิตของบุคคลท่ีสามไป

แสวงหาประโยชน์จากชีวิตเขาได ้

ดังนั้ น ในการทาํสัญญาประกันชีวิตของประเทศไทยผูเ้ขียนมีความเห็นว่าควรใช้

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตมาใชแ้ทนหลกัเกณฑเ์ร่ืองส่วนได้

เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน เน่ืองจากหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้

ความยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตนั้นช่วยป้องกนัมิใหมี้การละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตของ

บุคคลท่ีจะถูกนาํเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาประกนัชีวิตโดยท่ีตนไม่ทราบมา

ก่อนและเป็นการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดจ้ากชีวิตของบุคคลอ่ืน ช่วยอุดช่องว่าง

ของกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากหลกัส่วนไดเ้สียและเป็นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการทาํสญัญาประกนัชีวิตโดยปราศจากการใหค้วามยนิยอม ท่ีสาํคญัยงัถือเป็นการสนบัสนุนให้

ธุรกิจการประกนัชีวิตของประเทศไทยขยายตวัและมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนอีกดว้ย 
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ผูเ้ขียนจึงขอสรุปการนาํหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตมาใชป้ระเทศไทย ดงัน้ี 

1)  ประเทศไทยควรท่ีจะมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํ

สัญญาประกนัชีวิตให้มีความชัดเจนเพราะจากการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบักฎหมาย

ประกนัภยัของประเทศต่างๆ ถือว่าไดว้่าหลกัเกณฑก์ารใหค้วามยนิยอมดงักล่าวเม่ือไดน้าํมาใชย้อ่ม

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกรณีการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนซ่ึงกฎหมายไทย

ไม่ไดบ้ญัญติัไว ้ผูรั้บประกนัชีวิตจะไดมี้ความเช่ือมัน่และมีหลกัประกนัอยา่งชดัเจนจากการไดรั้บ

ความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต ผูรั้บประกนัชีวิตไม่ตอ้งกงัวลถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตว่าบุคคลดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียจริงหรือเพียงพอท่ีจะผกูพนัในสัญญาประกนัชีวิตท่ีไดท้าํข้ึน

หรือไม่ โดยบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการให้ความยินยอมในสัญญาประกนัชีวิตเพิ่มเติมลงไปใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะทําให้การทําสัญญาประกันชีวิตของประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ในกรณีการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนนั้นจากการท่ีผูเ้ขียนได้ทาํการศึกษา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ สรุปไดว้่าสามารถท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิต

บุคคลอ่ืนโดยอาศยัหลกัความยนิยอมเพียงอยา่งเดียวไม่ตอ้งคาํนึงถึงความผกูพนัจากหลกัเร่ืองส่วน

ไดเ้สียเลย บุคคลทุกคนสามารถท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิตให้แก่ใครก็ไดเ้พียงแต่ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากบุคคลนั้นเสียก่อน แสดงใหเ้ห็นวา่การทาํประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนโดยใชห้ลกัความยนิยอม

เพียงหลกัเดียวกส็ามารถท่ีจะทาํได ้หลกัความยนิยอมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ เพราะบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็น

บุคคลซ่ึงให้ความยินยอมในการนําเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผู ้

รับประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าหากนาํหลกัเร่ืองความยนิยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตมาใชใ้นประเทศไทยกรณีท่ีเป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน แค่เพียงการให้

ความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตกเ็พียงพอแลว้ 

2)  จากการศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต

ตามกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่แลว้รูปแบบหรือวิธีการให้ความยินยอมนั้นจะเป็น

การใหค้วามยนิยอมในลกัษณะท่ีชดัแจง้ โดยการกาํหนดวา่รูปแบบในการใหค้วามยนิยอมในการทาํ

สญัญาประกนัชีวิตจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ  
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 ความยนิยอมตอ้งใหก่้อนหรือขณะทาํสัญญาประกนัชีวิต ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งเป็น

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต เม่ือไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตย่อมเพิกถอน

ความยินยอมไดเ้สมอก่อนทาํสัญญาประกนัชีวิต แต่เม่ือเกิดสัญญาประกนัชีวิตข้ึนแลว้จะเพิกถอน

ความยนิยอมซ่ึงจะทาํใหส้ญัญาประกนัชีวิตส้ินผลบงัคบัไปนั้นทาํไม่ได ้ 

 หากประเทศไทยจะตอ้งเพิ่มหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิต ประเทศไทยกค็วรจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์หเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติัอนัจะเป็นการ

ช่วยป้องกนัปัญหาเร่ืองภาระการพิสูจน์ว่าบุคคลท่ีสามหรือบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้น ไดใ้ห้

ความยินยอมในการนาํชีวิตของตนเองไปทาํสัญญาประกนัชีวิตหรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา

การฆาตกรรมเพื่อหวงัเงินประกนัท่ีจะไดรั้บจากผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึน และยงัเป็นการ

เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีสามหรือบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึงเป็นเจา้ของชีวิตมีโอกาสท่ีจะทราบได้

ว่า มีบุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของบุคคลท่ีสามนาํชีวิตของเขาไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการ

จ่ายเงินเม่ือบุคคลท่ีสามเสียชีวิตลง บุคคลท่ีสามหรือบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึงเป็นเจา้ของชีวิต

ยอ่มมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตนเองว่าจะยินยอมใหบุ้คคลซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียนั้น

นาํชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือเกิดมรณะภยัข้ึนหรือไม่ 

 ดังนั้ น ประเทศไทยควรกาํหนดแบบของการให้ความยินยอมในการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตวา่ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ โดยมีการลงลายมือช่ือของบุคคลซ่ึงเป็นผูใ้หค้วามยนิยอมในการ

นาํชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัภยั หรือลงลายมือช่ือของ

บุคคลซ่ึงตามกฎหมายใหอ้าํนาจในการท่ีจะกระทาํการแทนบุคคลอ่ืนได ้เช่นกรณีของผูเ้ยาว ์เป็นตน้ 

ลงในสัญญาประกันชีวิตหรือในใบคาํขอทาํประกันชีวิตเพื่อให้แบบของการให้ความยินยอม

สมบูรณ์มีหลกัฐานเป็นหนงัสือสามารถฟ้องร้องและบงัคบัคดีได ้

3)  ในการทาํสัญญาประกนัชีวิตเม่ือบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไดใ้ห้ความยินยอมใน

สัญญาประกนัชีวิตซ่ึงทาํให้สัญญาประกนัชีวิตเกิดมีผลบงัคบัข้ึนแลว้ เม่ือจะโอนสิทธิท่ีเกิดจาก

สญัญาประกนัชีวิตดงักล่าว ไดแ้ก่ สิทธิของผูรั้บประโยชน์ก่อนเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไว ้จะตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้นดว้ยหรือไม่ 

 จากการศึกษากฎหมายประกันภัยของต่างประเทศยงัมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน

ออกไปในการโอนสิทธิประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิต ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการโอนสิทธิท่ี

เกิดจากสัญญาประกนัชีวิตภายหลงัเกิดสัญญาประกนัชีวิตข้ึนแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม
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จากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก เพราะถา้หากความเป็นจริงในทางปฏิบติับุคคลผูถู้กเอาประกนั

ชีวิตเป็นลูกหน้ีและบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นเจา้หน้ี เช่น กรณีการกูเ้งินจากธนาคาร เม่ือเจา้หน้ี

ตอ้งการโอนสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดในสัญญาประกนัชีวิตใหแ้ก่เจา้หน้ีอ่ืนไปอีกทอดหน่ึงแลว้ลูกหน้ี

ซ่ึงเป็นบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่ยนิยอมในการโอนสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิต

ดงักล่าวยอ่มเกิดปัญหาไดใ้นทางปฏิบติั 

 ดงันั้นในการโอนสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตไม่ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีก  

 ซ่ึงตามมาตรา 891 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย การโอน

ประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิตเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างหน่ึง กาํหนดไวว้่าตอ้งทาํเป็น

หนงัสือมิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ และตอ้งบอกกล่าวการโอนไปยงัผูรั้บประกนัภยัเป็นหนงัสือจึงจะใชย้นั

ผูรั้บประกนัภยัได ้

 บทบญัญติัมาตรา 891 กาํหนดขอ้ยกเวน้ว่าหากผูเ้อาประกนัภยัไดส่้งมอบกรมธรรม์

ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ไปแลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัผูรั้บประกนัภยัแลว้

ว่าตนจาํนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่สามารถโอนประโยชน์จาก

สญัญาประกนัชีวิตนั้นไดอี้ก 

 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัในมาตราน้ีผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการโอนสิทธิท่ีเกิดจาก

สญัญาประกนัชีวิตควรใชม้าตรา 891 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทยเช่นเดิม 

4)  สัญญาประกนัชีวิตเม่ือไดท้าํข้ึนแลว้ เม่ือผูเ้อาประกนัชีวิตจะระบุหรือเปล่ียนแปลง

ผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิต จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีถูกนาํเอาชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะ

ภยัเกิดข้ึน เหตุผลท่ีกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้น เพราะมี

โอกาสแห่งภยัอนัเน่ืองมาจากสภาพจิตใจ แต่ความเส่ียงภยัในกรณีจะมากกว่ากรณีการโอนสิทธิ

ประโยชน์ท่ีเกิดจากการประกนัชีวิตเพราะอาจเป็นไปไดว้่า หากผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีมีเจตนาแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบแต่แรกเร่ิมและขอทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยระบุบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลใน

ครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์แลว้ บริษทัผูรั้บประกนัชีวิตอาจจะมีขอ้

สงสัยและไม่รับประกนัชีวิตก็ได ้จึงตอ้งปกปิดเจตนาท่ีแทจ้ริงของตนโดยในเบ้ืองตน้จะระบุให้

บุคคลในครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตต่อมา

DPU



91 

ภายหลงัจึงเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์จากคนในครอบครัวของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไปเป็น

บุคคอ่ืน 

 การระบุผูรั้บประโยชน์และเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต

ภายหลงัท่ีไดท้าํสญัญาประกนัชีวิตแลว้อาจมีการโตแ้ยง้ในทางทฤษฎีนิติบญัญติัวา่ จาํเป็นตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตอีกหรือไม่ หรือน่าจะกาํหนดระยะเวลาภายหลงัการทาํ

สัญญาประกนัชีวิตไว ้โดยในระยะเวลาท่ีว่านั้น กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลผูถู้ก

เอาประกนัชีวิต ส่วนหลงัจากระยะเวลาดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

 ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกนาํเอาชีวิตของตน

ไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยัเกิดข้ึนควรให้ความยินยอมทุก

คร้ังไม่ว่าจะเป็นการระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตเวลาใดก็ตามเพื่อ

เป็นการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาประกันชีวิตโดยมิชอบ เม่ือนํามา

เปรียบเทียบกบัมาตรา 891 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยเร่ืองการโอนสิทธิประโยชน์

ในสัญญาประกันชีวิต ท่ีมีข้อยกเวน้ว่าหากผูเ้อาประกันชีวิตได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผูรั้บ

ประโยชน์ไปแลว้ และผูรั้บประโยชน์ซ่ึงถูกระบุในสัญญาประกนัชีวิตไดบ้อกกล่าวเป็นหนงัสือไป

ยงัผูรั้บประกนัภยัวา่ตนจาํนงจะถือเอาประโยชนแ์ห่งสญัญาประกนัชีวิตนั้น การโอนสิทธิประโยชน์

ในสัญญาประกนัชีวิตให้บุคคลอ่ืนย่อมทาํไม่ได ้หากนาํบทบญัญติัมาตรา 891 ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยข์องไทยมาปรับใชก้็สามารถกาํหนดเง่ือนไขการให้ความยินยอมในการระบุหรือ

เปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตหลงัจากท่ีผูรั้บประโยชน์ไดรั้บมอบกรมธรรม์

ประกนัชีวิตและตกลงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวแลว้ ผูถู้กเอาประกนัชีวิต

ไม่สามารถท่ีจะระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสญัญาประกนัชีวิตไดอี้ก 

5)  จากการศึกษากฎหมายประกนัภยัของต่างประเทศทาํให้ทราบว่าบุคคลผูมี้สิทธิให้

ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตกรณีท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูเ้ยาวน์ั้น จะตอ้ง

เป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูเ้ยาวไ์ม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูมี้

อาํนาจปกครองผูเ้ยาวก่์อน เม่ือมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูเ้ยาวแ์ลว้จึงจะเกิดสิทธิในการให้ความ

ยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวต์ามมาตามกฎหมายประกนัภยัของต่างประเทศ 

 บุคคลท่ีจะเป็นผูมี้อาํนาจหรือมีสิทธิท่ีจะให้ความยินยอมในการท่ีจะนาํชีวิตของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินเม่ือเกิดความมรณะข้ึนกบับุคคลนั้นๆ โดย
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หลกัแลว้ก็คือตวัเจา้ของชีวิตท่ีจะถูกนาํไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินเม่ือเกิดความมรณะ

ข้ึนกบัชีวิตนั้นๆ ซ่ึงก็คือตวัผูเ้ยาวเ์อง แต่ก็จะมีเง่ือนไขและขอ้ยกเวน้ท่ีแตกต่างกนัไปบา้งในบาง

ประเทศในเร่ืองความสามารถในการทาํสญัญาของผูเ้ยาวซ่ึ์งนอกจากความยนิยอมของผูเ้ยาวเ์องแลว้

ยงัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย คือ ผูป้กครอง ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูมี้

อาํนาจปกครองดว้ย กฎหมายจะกาํหนดใหผู้ป้กครองหรือผูมี้อาํนาจปกครองเป็นผูมี้สิทธิในการให้

ความยนิยอมในการนาํชีวิตของผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายตุามท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้รือชีวิตของบุคคลซ่ึงอยูใ่น

ความอุปการะของตน ไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินประกนัชีวิตของผูรั้บประกนัเม่ือเกิด

ความมรณะข้ึนกบัชีวิตนั้นๆ 

 การนาํชีวิตของของบุคคลซ่ึงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเร่ืองความสามารถของบุคคลก็ตอ้ง

บงัคบัไปตามนั้น เร่ืองความสามารถของผูเ้ยาวก์็ตอ้งพิจารณาตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองความสามารถของ

ผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยว่า ผูเ้ยาวมี์ความสามารถในการทาํนิติกรรม

ใดบา้ง การใดท่ีผูเ้ยาวส์ามารถทาํไดเ้องโดยมิตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูมี้อาํนาจ

ปกครอง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในชีวิตของผูเ้ยาวจ์ะนาํชีวิตของผูเ้ยาว์ไปกาํหนดเป็น

เง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือเกิดความมรณะข้ึนกับผูเ้ยาวน์ั้น บุคคลท่ีมีสิทธิตาม

กฎหมายไทยในการท่ีจะนาํชีวิตของผูเ้ยาวไ์ปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการทาํสญัญาประกนัชีวิตนั้น ก็

คือผูแ้ทนโดยชอบธรรมตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองความสามารถของบุคคลตามมาตรา 21 แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทย 

 หากประเทศไทยนาํหลกัเกณฑ์เร่ืองการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตมาใช ้ประเทศไทยควรมีการกาํหนดอายุของผูเ้ยาวใ์ห้ชดัเจนว่าควรมีอายตุั้งแต่เท่าไหร่ถึงจะ

สามารถใหค้วามยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตดว้ยตนเอง และตํ่ากวา่อายเุท่าไหรท่ีผูป้กครอง

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมสามารถทาํสัญญาประกนัชีวิตกรณีท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูเ้ยาว์

ไดเ้องโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูเ้ยาว  ์ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นว่าผูเ้ยาวท่ี์มีอายุครบ 15 ปี

บริบูรณ์สามารถใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตไดด้ว้ยตนเอง แต่ถา้หากผูเ้ยาวท่ี์มีอายุ

ต ํ่ากวา่ 15 ปีจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวก่์อน 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

การทาํประกันชีวิตในประเทศไทยมีสัดส่วนของจาํนวนประชากรเปรียบเทียบกับ

จาํนวนผูถื้อกรมธรรม์ในอตัราท่ีน้อยกว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายเท่า ธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทยยงัสามารถเจริญเติบโตได้อีกมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศไทยมีความเจริญกา้วหนา้และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการประกนัชีวิตมากยิง่ข้ึน 

ผูเ้ขียนจึงไดท้าํการศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑก์ารใหค้วามยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตว่าควรจะ

มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไรบา้ง เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหมี้การขยายตวัทางดา้นธุรกิจการประกนัชีวิตและ

จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรเพื่อมิให้การทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยอาศยัหลกัเกณฑเ์ร่ืองการให้ความ

ยนิยอมเป็นการทาํสญัญาประกนัชีวิตท่ีกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตในประเทศไทย ดงัน้ี 

5.2.1  แนวทางการใหค้วามยนิยอมในสญัญาประกนัชีวิต 

จากการศึกษาผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายไทยเก่ียวกบั

การใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตว่า ควรนาํหลกัเร่ืองการให้ความยนิยอมมาบญัญติั

ไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ร่ืองการประกนัชีวิตของประเทศไทย โดยกาํหนดว่า “การ

ทาํสญัญาประกนัชีวิตจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต” 

ส่วนในกรณีการทาํสัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนจากการท่ีผูเ้ขียนได้ทาํการศึกษา

กฎหมายของต่างประเทศ สามารถท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิตโดยอาศยัหลกัความยินยอมเพียงอยา่ง

เดียว ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายไทยเก่ียวกบัการใหค้วามยนิยอม

ในการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนว่า ควรบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ประเทศไทย เพิ่มเติมต่อเน่ืองจากท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้โดยกาํหนดว่า “ในกรณีการทาํสัญญา

ประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน ผูเ้อาประกนัสามารถท่ีจะทาํสัญญาประกนัชีวิตให้แก่บุคคลใดก็ไดเ้พียงแต่

ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้นก่อน” ตวัอยา่งคือ 

“การทาํสัญญาประกนัชีวิตจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต ใน

กรณีการทาํสัญญาประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน ผูเ้อาประกนัสามารถท่ีจะทาํสัญญาประกนั

ชีวิตใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ดเ้พียงแต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้นก่อน” 
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ส่วนเร่ืองระยะเวลาในการใหค้วามยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตนั้น หากบุคคลผู ้

ถูกเอาประกนัชีวิตไดมี้การให้ความยินยอมไวก่้อนหรือในขณะทาํสัญญาประกนัชีวิตตามแบบท่ี

กฎหมายกาํหนดสัญญาประกนัชีวิตดงักล่าวย่อมมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย แต่ถา้หากภายหลงั

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตไม่ตอ้งการให้นาํชีวิตของตนไปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผู ้

รับประกนัอีก ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ไม่สามารถเพิกถอนการใหค้วามยนิยอมในการทาํสัญญาประกนั

ชีวิตได ้เพราะการอนุญาตใหเ้พิกถอนความยนิยอมหลงัจากการทาํสัญญาประกนัชีวิตอาจทาํใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัชีวิตหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริงในชีวิตของ

บุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้นได ้แต่ถา้หากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตมีความจาํเป็นตอ้งการเพิก

ถอนความยินยอมในสัญญาประกันชีวิตท่ีได้ทําข้ึนแล้ว คงต้องมีการกําหนดค่าชดเชยหรือ

ค่าเสียหายท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิตตอ้งรับผิดชดใช้ จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนให้แก่ผูเ้อา

ประกนัชีวิตและผูรั้บประโยชน์เม่ือสัญญาประกนัชีวิตนั้นไดถู้กยกเลิกไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

เสมือนหน่ึงวา่ไม่ไดมี้การทาํสญัญาประกนัชีวิตตั้งแต่แรก 

5.2.2  แนวทางการกาํหนดแบบในการใหค้วามยนิยอม 

ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายไทยเก่ียวกบัแบบของการ

ใหค้วามยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตวา่ ควรบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เร่ืองการประกนัชีวิตของประเทศไทย เป็นการบงัคบัแยกต่างหากจากมาตรา 867 ท่ีเป็นบทเบด็เสร็จ

ทัว่ไป โดยกาํหนดวา่ 

“การทาํสัญญาประกนัชีวิตถา้ไม่ไดใ้ห้ความยินยอมเป็นหนงัสือ การทาํสัญญาประกนั

ชีวิตดงักล่าวยอ่มไม่ผกูพนัคู่สญัญาและไม่สามารถฟ้องร้องบงัคบัคดีได”้ 

การกาํหนดให้ความยินยอมในสัญญาประกันชีวิตตอ้งทาํเป็นหนังสือ ช่วยป้องกัน

ปัญหาเร่ืองภาระการพิสูจน์ว่าบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิตนั้น ไดใ้ห้ความยินยอมในการนาํชีวิตของ

ตนเองไปทาํสัญญาประกนัชีวิตหรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การแสวงหาประโยชน์จากชีวิตบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ ท่ีสาํคญัใชเ้ป็นหลกัฐานและสามารถฟ้องร้อง

บงัคบัคดีได ้

5.2.3  แนวทางในการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสญัญาประกนัชีวิต 

ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิตควรใชม้าตรา 891 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทยเช่นเดิม 
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5.2.4  แนวทางในการระบุและเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ 

การระบุและเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตตอ้งไดรั้บความยินยอม

จากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวิต เพราะมีโอกาสท่ีบุคคลผูเ้อาประกนัชีวิตอาจแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบจากการระบุและเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตได ้ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะ

แนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายไทยเก่ียวกบัการระบุและเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ใน

สัญญาประกนัชีวิตว่า ควรบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ร่ืองการประกนั

ชีวิตของประเทศไทย โดยกาํหนดวา่ 

“ถา้ผูรั้บประโยชน์ยงัมิไดแ้สดงความจาํนงท่ีจะถือเอาประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิต ผูถู้กเอาประกนัชีวิตสามารถระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสญัญาประกนั

ชีวิตโดยแสดงความยินยอมเป็นหนังสือในสัญญาประกนัชีวิตไดทุ้กเม่ือและตอ้งแจง้

การระบุหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตน้ีเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูรั้บ

ประกนัชีวิตทราบดว้ย” 

5.2.5  แนวทางในการกาํหนดบุคคลผูมี้สิทธิให้ความยินยอมกรณีผูถู้กเอาประกันชีวิตเป็น

ผูเ้ยาว ์

ประเทศไทยควรมีการกาํหนดอายขุองผูเ้ยาวว์่าควรมีอายตุั้งแต่เท่าไหร่ถึงจะสามารถให้

ความยนิยอมในการทาํสญัญาประกนัชีวิตดว้ยตนเอง และอายตุ ํ่ากว่าเท่าไหร่ท่ีผูป้กครองหรือผูแ้ทน

โดยชอบธรรมจะต้องเป็นผูใ้ห้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิตของผูเ้ยาว์ ผูเ้ขียนมี

ความเห็นว่า ผูเ้ยาวท่ี์มีอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์สามารถให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิต

ไดด้ว้ยตนเองเปรียบเทียบกบัมาตรา 25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยท่ีกาํหนดว่า

ผูเ้ยาวอ์าจทาํพินยักรรมไดเ้ม่ืออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์โดยไม่ตอ้งอาศยัความยินยอมจากผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมอีก แต่ถา้หากเป็นการทาํสัญญาประกนัชีวิตผูเ้ยาวท่ี์มีอายตุ ํ่ากว่า 15 ปีจะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวก่์อนตามมาตรา 21 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจึ์ง

จะสามารถนาํชีวิตของผูเ้ยาวไ์ปกาํหนดเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินของผูรั้บประกนัเม่ือมรณะภยั

เกิดข้ึนตามสญัญาประกนัชีวิตได ้

ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทยเก่ียวกับการให้ความ

ยินยอมในการทาํสัญญาประกันชีวิตกรณีผูถู้กเอาประกันชีวิตเป็นผูเ้ยาว์ว่า ควรบัญญัติไวใ้น

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ร่ืองการประกนัชีวิตของประเทศไทย โดยกาํหนดวา่ 
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“การให้ความยินยอมในการทาํสัญญาประกนัชีวิตกรณีผูถู้กเอาประกนัชีวิตเป็นผูเ้ยาว ์

ใหน้าํบทบญัญติัเร่ืองความสามารถแห่งประมวลกฎหมายน้ีมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” DPU
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CALIFORNIA INSURANCE CODE 2009 

 

DIVISION 2. CLASSES OF INSURANCE 

PART 2. LIFE AND DISABILITY INSURANCE 

CHAPTER 1. THE CONTRACT 

Article 1. General Provisions 

Section 10110. 

Every person has an insurable interest in the life and health of: 

(a) Himself. 

(b) Any person on whom he depends wholly or in part for education or support. 

(c) Any person under a legal obligation to him for the payment of money or respecting 

property or services, of which death or illness might delay or prevent the performance. 

(d) Any person upon whose life any estate or interest vested in him depends. 

Section 10110.1. 

(c) Except as provided in Section 10110.4, an employer has an insurable interest, as referred to 

in subdivision (a), in the life or physical or mental ability of any of its directors, officers, or 

employees or the directors, officers, or employees of any of its subsidiaries or any other person 

whose death or physical or mental disability might cause financial loss to the employer; or, 

pursuant to any contractual arrangement with any shareholder concerning the reacquisition of 

shares owned by the shareholder at the time of his or her death or disability, on the life or physical 

or mental ability of that shareholder for the purpose of carrying out the contractual arrangement; 

or, pursuant to any contract obligating the employer as part of compensation arrangements or 

pursuant to a contract obligating the employer as guarantor or surety, on the life of the principal 

obligor. The trustee of an employer or trustee of a pension, welfare benefit plan, or trust 

established by an employer providing life, health, disability, retirement, or similar benefits to 

employees and retired employees of the employer or its affiliates and acting in a fiduciary 

capacity with respect to those employees, retired employees, or their dependents or beneficiaries 
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has an insurable interest in the lives of employees and retired employees for whom those benefits 

are to be provided. The employer shall obtain the written consent of the individual being insured. 

Section 10112. 

Subject to Section 2459 of the Probate Code, in respect to life or disability insurance, or annuity 

contracts (except as provided in Sections 2500 to 2507, inclusive, of the Probate Code and 

Section 3500 of the Probate Code and Chapter 4 (commencing with Section 3600) of Part 8 of 

Division 4 of the Probate Code), heretofore or hereafter issued to or upon the life of any person 

not of the full age of 18 years for the benefit of such minor or for the benefit of the father, mother, 

husband, wife, child, brother, or sister, of such minor, or issued to such minor, subject to written 

consent of a parent or guardian, upon the life of any person in whom such minor has an insurable 

interest for the benefit of himself or such minor's father, mother, husband, wife, child, brother or 

sister, such minor shall not, by reason only of such minority, be deemed incompetent to contract 

for such insurance or annuity, or for the surrender thereof, or to exercise all contractual rights 

thereunder, or, subject to approval of a parent or guardian, to give a valid discharge for any 

benefit accruing or for any money payable thereunder; provided, that all such contracts made by a 

minor under the age of 16 years, as determined by the nearest birthday, shall have the written 

consent of a parent or guardian, and that the exercise of all contractual rights under such 

contracts, or the surrender thereof, or the giving of a valid discharge for any benefit accruing or 

money payable thereunder, in the case of a minor under the age of 16 years, as determined by the 

nearest birthday, shall have the written consent of a parent or guardian. 

All such contracts made by a minor not of the full age of 18 years which may result in any 

personal liability for assessment shall have the written assumption of any such liability by a 

parent or guardian 

in consideration of the issuance of the contract. Such assumption shall be in a form approved by 

the commissioner, reasonably designed to inform the parent or guardian of the liability thus 

assumed. 
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Such assumption of liability may be made a part of and included with any written consent of 

such parent or guardian required under other provisions of this section and it may be provided 

therein that such assumption shall cover only up to the anniversary date of the policy nearest to 

the member's birthday at which he or she attains age 18. 
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COMMERCIAL CODE OF JAPAN 

 

BOOK 3. COMMERCIAL ACTS 

CHAPTER X INSURANCE 

Section 1 Insurance Against Loss 

Subsection 1 General Provisions 
Article 629. Definitions 

A contract for insurance against loss becomes legally valid based on one of the parties promises 

to cover losses arising out of specified contingent accidents and the other party promises to give 

compensation for that.  

 

Section 2 Life Insurance 

Article 673. Definitions 

A life insurance contract becomes valid based on one of the parties promising to pay a fixed 

amount of money in relation to the death of the other party or a third pary and the other party 

promising to give compensation for this.  

Article 674. Insuring the Life of Other Parties 

1. For a life insurance contract providing to make payment of insurance monies upon the death of 

another, the consent of the said party is required. Provided, however, that this shall not apply 

when the insured party is to be the party to receive the insurance monies.  

2. Transfers of rights arising out of the insurance contract of the previous paragraph require the 

consent of the insured party.  

3. In the situation where the party effecting the insurance contract becomes the insured party, 

when there is a transfer of the rights of the party to receive the insurance monies or when the 

party to whom the rights in the situation of the proviso of paragraph 1 have been transferred 

transfers it again, the same shall apply. 

Article 676. Death of the Benficiary 
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1. In the situation where the beneficiary is a third party, not the insured party, when that party 

dies, the party effecting the insurance contract can again designate the beneficiary.  

2. When the party who effect the insurance contract has died not exercising his rights of the 

previous paragraph, the legal heirs of the beneficiary shall be regarded as the party to receive the 

insurance monies.  

Article 677. Conditions for Opposing Designation or Change of Beneficiaries 

1. When, after the conclusion of the insurance contract,  the party effecting the insurance contract 

designates or changes the beneficiary, if he does not notify the insurance of the designation or 

change, then it can not be used as against the insurer.  

2. The provisions of Article 674 [Insuring the Life of Other Parties] paragraph 1, shall apply 

mutatis to the designations or changes of the previous paragraph. 
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FRANCE INSURANCE CODE 

 

BOOK I - The contract 

TITLE III - Rules applicable to insurance of persons and to capitalisation transactions 

CHAPTER I - General provisions 

Article L131-1 

In respect of life insurance and personal injury insurance, the sums insured shall be defined 

by contract. 

In respect of life insurance or capitalisation, the capital or annuity insured may be 

expressed in unit linked terms comprised of investment securities or assets offering adequate 

protection of the savings invested and appearing on a list drawn up by decree in Conseil d'Etat. 

The contracting party or the beneficiary shall obtain payment in cash. He may, however, opt for 

the delivery of securities or shares when they are marketable and do not directly grant the right to 

vote at the general meeting of shareholders of a company listed on a stock exchange. 

 

CHAPTER II - Life insurance and capitalisation transactions 

SECTION I - General provisions 

Article L132-1 

A person’s life may be insured by oneself or by a third party. 

Several persons may contract mutual insurance on each other lives in a sole and same 

instrument. 

Article L132-2 

Death benefit insurance contracted by a third party on the life of the insured shall be null 

and void if the latter has not consented thereto in writing with indication about the amount of the 

capital or annuity initially covered. 
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Under pain of nullity, the insured’s consent must be given in writing for any assignment or 

giving of pledge and for the transfer by a third party of the benefit of the contract signed on his 

life. 

Article L132-3 

All persons shall be prohibited from contracting a whole life insurance on a minor below 

twelve years of age, a person of full age put in wardship or a person placed in a psychiatric 

hospital. 

Any insurance contracted in breach of said prohibition shall be null and void. 

The nullity shall be decided at the request of the insurer, policyholder or the representative 

of the incapable person. 

Premiums paid must be returned in full. 

The insurer and the policyholder shall also be liable to a fine of € 4,500 per insurance 

policy contracted in deliberate breach of said prohibition. 

Said provisions shall not in any way prevent in the case of a death benefit insurance the 

reimbursement of premiums paid to perform a life insurance contract concluded on the life of one 

of the persons referred to in the first paragraph above or the reimbursement of premiums paid to 

perform a survivorship insurance of which one of the persons referred to in the paragraph above is 

beneficiary. 

Article L132-4 

A death benefit contract may not be contracted by another person on the life of a minor 

who has reached twelve years of age, without the authorisation of the parent(s) with parental 

authority, his tutor or guardian. 

Even with such authorisation, the personal consent of the incapable person shall still be 

required. 

For lack of such authorisation and consent, the nummity of the contract shall be declared at 

the request of any interested person 

Article L132-5 
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The life insurance contract and the capitalisation contract must contain clauses that aim, for 

the security of the parties and the clarity of the contract, to define the purpose of the contract and 

the respective obligations of the parties, based on information specified by decree in Conseil 

d'Etat. 

The contract shall define the terms of allocation of the technical and financial benefits. 

Article L132-8 

The capital or annuity insured may be payable upon the death of the insured to one or more 

specific beneficiaries. 

A provision, whereby the benefit of the insurance is allocated to one or more persons who, 

without being named, are sufficiently identified in said provision to be able to be identified at the 

time of the payability of the capital or annuity insured, shall be deemed to have been stipulated in 

favour of specific beneficiaries. 

The designation of the following beneficiaries shall, in particular, be deemed to satisfy 

such condition: 

- children of the contracting party, insured or any other designated person born or to be 

born, 

- the heirs or assigns of the insured or of a predeceased beneficiary. 

Insurance contracted in favour of the spouse shall benefit the person who has such capacity 

at the time of payability. 

The heirs, thus designated, shall be entitled to benefit from the insurance in proportion to 

their due portion of inheritance. They shall retain such right in the event of waiver of inheritance. 

Where no beneficiary is designated in the policy or the beneficiary has not expressed his 

acceptance of the policy, the contracting party shall be entitled to designate a beneficiary or to 

substitute one beneficiary for another. Under pain of nullity, such designation or substitution may 

be made only with the insured’s consent when the insured is not the contracting party. Such 

designation or substitution may be made either by rider to the contract or by carrying out the 
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formalities laid down in Article 1690 of the Civil Code, or by endorsement when the policy is to 

order or by making a will. 

Article L132-11 

When death benefit insurance is contracted without designation of a beneficiary, the capital 

or rent insured shall be part of the assets or estate of the contracting party. 
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GERMAN INSURANCE CONCRAT ACT 2008 

 

Section 1 Typical obligations 

By making a contract of insurance the insurer undertakes to cover a certain risk of the 

policyholder or a third party by paying a benefit upon occurrence of the agreed insured event. The 

policyholder is obligated to pay the agreed contribution (insurance premium) to the insurer. Past 2  

Individual classes of insurance/Chapter 5  Life insurance  

Section 150 Insured person 

(1) Life insurance may be taken out for the policyholder or for another person. 

(2) Where the life insurance is taken out against the death of another person and the agreed 

benefit exceeds normal funeral costs, the written agreement of the other person shall be necessary 

for the contract to be effective; this shall not apply in the case of collective life insurances in 

company pension schemes. If the other person has no legal capacity to act or only limited 

capacity to act, or if a custodian has been appointed and the policyholder is entitled to represent 

that person's interests, he may not represent the other person when giving his consent thereto. 

(3) If one parent takes out the insurance for an under-age child, the child's consent shall only be 

required if in accordance with the contract the insurer is to be liable even in the event of the child 

dying before reaching the age of seven and the benefit agreed for this event exceeds normal 

funeral costs. 

(4) Insofar as the supervisory body has determined a specific maximum amount for normal 

funeral costs, this amount shall prevail. 

Section 151 Medical examination 

Agreeing that the insured person shall undergo a medical examination shall not establish the 

insurer's right to conduct that examination. 

Section 159 Appointment of beneficiary 
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(1) In cases of doubt, the policyholder shall be entitled, without the consent of the insurer, to 

appoint a third party as beneficiary and to replace the thus appointed third party with the name of 

another. 

(2) A third party beneficiary by revocable designation shall not acquire the right to payment of the 

insurer's benefit until the insured event occurs. 

(3) A third party beneficiary by irrevocable designation shall acquire the right to payment of the 

insurer's benefit at the time when he is designated as beneficiary.  

Section 170 Right of subrogation 

(1) If attachment is executed on the insurance claim or compulsory execution has been carried out 

or insolvency proceedings are opened against the assets of the policyholder, the designated 

beneficiary may, with the consent of the policyholder, subrogate to the contract of insurance. 

Where the beneficiary subrogates, he must satisfy the demands of the creditor initiating the 

proceedings or of the insolvency estate up to the amount of the payment which the policyholder 

could demand from the insurer in the event of the termination of the contract of insurance. 

(2) Where no beneficiary is designated or named, the policyholder's spouse or life partner or 

children shall be entitled to the same right. 

(3) The subrogation is effected by giving notice thereof to the insurer. The notification may only 

be made within one month after the time when the person entitled to subrogate learns of the 

attachment or after the insolvency proceedings have been opened. 
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MALAYSIA INSURANCE ACT 1996 

 

PART XII  PROVISIONS RELATING TO POLICIES  

152 Insurable interest. 

(1) A life policy insuring the life of anyone other than the person effecting the insurance, or the 

life of a person mentioned in subsection (2), shall be void unless the person effecting the 

insurance has an insurable interest in that life at the time the insurance is effected and the policy 

moneys payable, or where the policy moneys are payable in instalments, the discounted value of 

all future instalments under the life policy, shall not exceed the amount of that insurable interest 

at the time the event resulting in payment of policy moneys occurs.    

(2) A person shall be deemed to have insurable interest in relation to another person if that other 

person is 

(a) his spouse, child or ward being under the age of majority at the time the insurance is 

effected;  

(b) his employee; or  

(c) notwithstanding paragraph (a), a person on whom he is at the time the insurance is 

effected, wholly or partly, dependent.    

(3) In this section, “insuring the life of a person” means insuring the payment of moneys on a 

person’s death or on the happening of any contingency dependent on the termination or 

continuance of his life and includes granting, an annuity to commence on his death or at a time 

referred to in the annuity.    

(4) This section shall not affect a life policy issued before 21 January 1963. 

153 Capacity of minor to insure 

(1) Notwithstanding any law to the contrary, a minor who has attained the age of ten years but has 

not attained the age of sixteen years, with the consent in writing of his parent or guardian  

(a) may effect a life policy upon his own life or upon another life in which he has an insurable 

interest; or  
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(b) may assign the life policy on his own life. 

(2) A minor who has attained the age of sixteen years 

(a) may effect a life policy upon his own life or upon another life in which he has an insurable 

interest; or  

(b) may assign the life policy on his own life,  

and is as competent in all respects to have and exercise the powers and privileges of a policy 

owner in relation to a life policy of which he is the owner as he would be if he had attained the 

age of majority. 

154 Life policy moneys to be paid without deduction 

(1) Policy moneys payable under a life policy, or moneys payable on the surrender of a life 

policy, shall be paid without any deduction for moneys not due under the life policy or under an 

assignment of the life policy, unless the deduction is made with the consent of the person entitled 

to the policy moneys.    

(2) A provision contained in a life policy or an agreement relating to deduction of moneys not due 

under the life policy shall be void to the extent it entitles the licensed life insurer to deduct the 

moneys from policy moneys payable under, or moneys payable on the surrender of the life policy 

without the consent of the person entitled to the policy moneys. 
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NEW YORK INSURANCE CODE 2006 

 

Article 32 - INSURANCE CONTRACTS - LIFE, ACCIDENT AND HEALTH, ANNUITIES 

Section 3204 

Policy to contain entire contract; statements of applicant to be representations and not warranties; 

alterations. 

(d) No insertion in or other alteration of any written application for any such policy or contract 

shall be made by any person other than the applicant without his written consent, except that 

insertions may be made by the insurer for administrative purposes only in such manner as to 

indicate clearly that the insertions are not to be ascribed to the applicant. 

Section 3205 

Insurable interest in the person; consent required; exceptions. 

(c) No contract of insurance upon the person, except a policy of group life insurance, group or 

blanket accident and health insurance, or family insurance, as defined in this chapter, shall be 

made or effectuated unless at or before the making of such contract the person insured, being of 

lawful age or competent to contract therefor, applies for or consents in writing to the making of 

the contract, except in the following cases: 

(1) A wife or a husband may effectuate insurance upon the person of the other. 

(2) Any person having an insurable interest in the life of a minor under the age of fourteen 

years and six months or any person  upon  whom such  minor  is  dependent for support and 

maintenance, may effectuate a contract of insurance upon the life of such minor, in an amount 

which shall not exceed the limits specified in section three thousand two hundred seven of this 

article. 

(d) In addition to any other basis under which either an employer, or an irrevocable trust 

established by one or more employers or one or more employers and one or more labor unions, 

have an insurable interest in the lives of any of its employees or retirees or those of its 

subsidiaries or affiliated companies, an employer or such a trust shall have an insurable interest in  
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the lives of any such employees or retirees who are participants or who are eligible to participate, 

upon the satisfaction of age, service or similar eligibility criteria, in an employee benefit plan, 

established or maintained by an employer as defined by the federal Employee Retirement Income 

Security Act of 1974, 29 U.S.C. § 1001 et seq., provided that: 

(1) The employer providing for insurance coverage or causing such coverage to be issued 

under this subsection: (A) prior to or at the commencement of any such coverage notifies 

prospective insureds in writing that coverage is being obtained on their lives, requires that 

prospective insureds consent in writing to such coverage, provides each consenting insured the 

right to have any coverage on his/her life issued under the authority of this subsection 

discontinued at any time and describes in the notice the method the insured may use to terminate 

coverage; (B) at the time any insured employee's employment terminates, notifies the employee 

of the right to discontinue such coverage, provided, however, that no such notification shall be 

required if the insured employee possesses a present or prospective right to receive any of the 

benefits under an employee benefit plan being financed, in whole or in part, by such life insurance 

coverage; and (C) at any time after the termination of an insured employee's employment and 

upon the termination of an employee benefit plan being financed, in whole or in part, by such life 

insurance coverage or a  reduction of the benefits provided thereunder, notifies the employee of 

the right to discontinue such coverage. 

Section 3207 

Life insurance contracts by or for the benefit of minors; on the lives of minors, limitations on 

amount. 

(a) A minor above the age of fourteen years and six months shall be deemed competent to 

enter into a contract for, be the owner of, and exercise all rights relating to, a policy of life 

insurance upon the life of the minor or upon the life of any person in whom the minor has an 

insurable interest, but the beneficiary of such policy may be only the minor or the parent, spouse, 

brother, sister, child or grandparent of the minor. 
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(b) An insurer may deliver or issue for delivery in this state a policy or policies of life 

insurance upon the life of a minor under the age of fourteen years and six months, provided that 

such policy or policies are effectuated by a person or persons having an insurable interest in the 

life of such minor or by a person or persons upon whom such minor is dependent for support and 

maintenance and provided further that an insurer shall not knowingly issue such a policy or 

policies for an amount which, together with the amount of life insurance under any other policy or 

policies then in force upon the life of such minor, is in excess of the limit of fifty thousand dollars 

or the limit of fifty per centum or the limit of twenty-five per centum in the case of a minor under 

the age of four years and six months of the amount of life insurance in force upon the life of the 

person effectuating the insurance at the date of issue of the policy on the life of such minor, 

whichever limit is the greater, and any amount of life insurance on the life of such minor not in 

excess of such limit when issued shall not be deemed to be in excess thereof by reason of any 

reduction thereafter in the amount of life insurance in force upon the life of the person 

effectuating the insurance. 

Section 3216 

Individual accident and health insurance policy provisions. 

(L) CHANGE OF BENEFICIARY: Unless the insured makes an irrevocable designation of 

beneficiary, the right to change of beneficiary is reserved to the insured and the consent of the 

beneficiary or beneficiaries shall not be requisite to surrender or assignment of  this policy or to 

any change of beneficiary or beneficiaries, or to any other changes in this policy. (The  first  

clause of this provision, relating to the irrevocable designation of beneficiary, may be omitted at 

the insurer's option.) 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ    นายชูพงศ ์กระแสร์ 

 

ประวติัการศึกษา    นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

ท่ีอยู ่     บา้นเลขท่ี 54/171 หมู่บา้นศราวณัวิลล ์

     ซอยแจง้วฒันะ 28 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด 

     จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั - 
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