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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาให้เห็นว่าในการใช้อ�านาจอนญุาตให้ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัย

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาอนุญาตโดยหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล 

ซึ่งมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย 

เป็นส�าคัญ 

 ผลของการศึกษาพบว่า การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) จะต้องยึดหลักนิติรัฐและหลักย่อยท่ีเกี่ยวข้องมา

ปฏบิตั ิเพือ่ท�าให้เกดิการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส และให้ความส�าคญักบัหลกัความคุม้ค่าทีค่�านงึถงึคณุสมบตัิ

ทางการเงินของบรษิทัทีย่ืน่ค�าขอ, ความเชีย่วชาญทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ, นโยบายและกลยทุธ์ของบรษิทั

ที่ยื่นค�าขอ, การบริหารและการจัดการความเสี่ยง, ระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นไป

ตามที่กฎหมายก�าหนด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในก�ากับดูแล ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้ยื่นค�าขอมีความสามารถด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยได้ และมี

ฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะไม่ท�าให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนได้รับความเสียหาย

ค�าส�าคัญ:  หลักธรรมาภิบาล;  การอนุญาต;  ธุรกิจ;  ประกันวินาศภัย

ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์1



หน้า 32 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)หน้า 2 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)

 3 Busabong Chaicharoenwattana and Boonmee Saelee, Good Governance Indicator, 3rd ed. (Bangkok: King Prajadhipok’s 

Institute, 2007), 9. [In Thai]

 4 Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2550, Chapter 4, Article 74 Paragraph 1, Royal Gazette Krisdika Version 

vol. 124 Section 47 ง (August 24, 2007): 20. [In Thai] 

Abstract 

 This article aims to study the adoption of Principle of Good Governance in licensing 

insurance business related to regulations, methods and conditions in compliance with the 

Insurance Act (Second Edition) B.E. 2551. The governing body also designates a licensing 

procedure to protect the assured clients’s rights and benefits as well as to maintain the security 

of insurance business.

 Research results show that the Insurance Commission’s licensing needs to comply 

with the Principle of Legal State as well as related subordinate principles. The compliance is 

to uphold the righteousness and transparency. Equally important is the Principle of Worthiness 

based on financial profile of requesting companies; their expertise on information technology; 

their policy and strategy; their management and risk management; internal control system and 

shareholder structures as required by law. It is also necessary to sustain mutual cooperation 

with other governing bodies both in Thailand and abroad. The ultimate goal is to ensure that 

requesting insurance companies possess full potential as well as financial security to ensure 

smooth operation of insurance business in the future. The assured clients and general public 

will never suffer from their performance at all.
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1. บทน�า

 หลกัธรรมาภบิาล เป็นแนวคดิและหลักการทีเ่กีย่วข้องกบัการปกครองและการบริหาร ธนาคารโลกได้

ให้ความหมายของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) คอื ลกัษณะและวถิทีางการใช้อ�านาจและการบรหิาร

จัดการภาครัฐ3 ที่ต้องการสร้างระบบที่ท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับประชาชนจากการใช้อ�านาจรัฐ 

 เมื่อพิจารณาถึงค�าว่า “ธรรมาภิบาล” แล้ว ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2540 ซึง่ได้วางรากฐานความคดิของหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารราชการแผ่นดนิทัง้ในระดบัชาติ

และระดับท้องถิ่นให้ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต่อ

มารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ได้พฒันาและก�าหนดให้หลกัธรรมาภบิาลเป็นเครือ่งมือ

ในการวางกรอบการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีดี่ของหน่วยงานภาครฐัและการท�าหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐั4 และใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ได้ก�าหนดให้หลักธรรมาภบิาล เป็นเคร่ืองมอืในการก�าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งในมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 3

ฉบบันีก้�าหนดให้น�าหลกัธรรมาภบิาลมาพจิารณาในการจัดท�านโยบายแห่งรฐัและยทุธศาสตร์ชาต ิเพือ่การบรหิาร

และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม5 โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และส่วนที่ 6 ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐและการป้องกันการทุจริตมิชอบด้วย 

 ในการศึกษาถึงบทบัญญัติที่ให้อ�านาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ คปภ. (ต่อไปจะขอเรียกว่า ส�านักงาน คปภ.) มีอ�านาจอนุญาตให้

มกีารประกอบธรุกจิประกนัวินาศภยัส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ หรอืการจดัตัง้สาขาในประเทศไทยของบรษัิท

ประกันวินาศภัยต่างประเทศ จึงต้องน�าหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบด้วย 

 1) หลักนิติรัฐ เป็นแนวคิดที่เรียกร้องให้รัฐต้องปกครองด้วยหลักเหตุผลของกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนน�ามา

ตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีเนื้อหาสาระและรูปแบบท่ีเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่

ประชาชนหรือไม่6 โดยน�าหลักย่อยของหลักนิติรัฐมาประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 1) หลักความชัดเจน

ของกฎหมาย การพิจารณาเพ่ือตรวจสอบว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองท่ีออกกฎหมายล�าดับรองก�าหนด

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายมีความชัดเจนเพียงพอให้บุคคลสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้7 และ 2) หลัก

ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง มาพิจารณาเพื่อตรวจสอบว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ได้

ใช้อ�านาจผูกพันตนตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่8

 2) หลักความเสมอภาค เป็นหลักการที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับการ

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยไม่กระท�าตามอ�าเภอใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความเสมอภาคและความเท่าเทียม9

 3) หลกัความคุ้มค่า เป็นหลกับริหารและเป็นเครือ่งมือสร้างความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนด โดย

ยึดความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐ และการพัฒนาคุณภาพ10

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้น�าหลักธรรมาภิบาลข้างต้นมาพิจารณากับองค์ประกอบในด้านรูปแบบ

และเนื้อหาของกฎหมาย กระบวนการในการน�าบทบัญญัติของกฎหมายมาปฏิบัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบังคับใช้กฎหมายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

 5 Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560, Article 65, Royal Gazette Krisdika Version vol. 134 Section 40  

(April 16, 2017): 17. [In Thai] 

 6 Kriengkrai Charoenthanavat, Concept of Public Law, 4th ed. (Bangkok: Winyuchon, 2018), 115-121. [In Thai]

 7 Banjert Sinkaneti, Das Rechtsstaatsprinzip, Rechtsstaat and Rule of Law (Bangkok: Thammasat University, 2010),  

236-237. [In Thai] 

 8 Ibid., 237. 

 9 Apiwat Sudsaow, “Principle of Equality Under the Constitution of Thailand,” last modified 2019, accessed March 

30, 2020, https://www.senate.go.th/assets/portals/272/files/Sub_Jun/8think/think16.pdf/ [In Thai]

 10 Rachaya Pakdeejit, Good Governance for Administration of Government and Private Sector, 2nd ed. (Bangkok: 

Chulalongkorn University, 2014), 24-25. [In Thai]
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 ในการศึกษาถึงบทบัญญัติที่ให้อ�านาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ คปภ. (ต่อไปจะขอเรียกว่า ส�านักงาน คปภ.) มีอ�านาจอนุญาตให้

มกีารประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ หรอืการจดัตัง้สาขาในประเทศไทยของบรษัิท

ประกันวินาศภัยต่างประเทศ จึงต้องน�าหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบด้วย 

 1) หลักนิติรัฐ เป็นแนวคิดที่เรียกร้องให้รัฐต้องปกครองด้วยหลักเหตุผลของกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนน�ามา

ตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีเนื้อหาสาระและรูปแบบท่ีเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่

ประชาชนหรือไม่6 โดยน�าหลักย่อยของหลักนิติรัฐมาประกอบการพิจารณาประกอบด้วย 1) หลักความชัดเจน

ของกฎหมาย การพิจารณาเพ่ือตรวจสอบว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล�าดับรองก�าหนด

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายมีความชัดเจนเพียงพอให้บุคคลสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้7 และ 2) หลัก

ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง มาพิจารณาเพื่อตรวจสอบว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ได้

ใช้อ�านาจผูกพันตนตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่8

 2) หลักความเสมอภาค เป็นหลักการที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับการ

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยไม่กระท�าตามอ�าเภอใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความเสมอภาคและความเท่าเทียม9

 3) หลกัความคุ้มค่า เป็นหลกับริหารและเป็นเครือ่งมอืสร้างความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนด โดย

ยึดความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐ และการพัฒนาคุณภาพ10

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้น�าหลักธรรมาภิบาลข้างต้นมาพิจารณากับองค์ประกอบในด้านรูปแบบ

และเนื้อหาของกฎหมาย กระบวนการในการน�าบทบัญญัติของกฎหมายมาปฏิบัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบังคับใช้กฎหมายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

 5 Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560, Article 65, Royal Gazette Krisdika Version vol. 134 Section 40  

(April 16, 2017): 17. [In Thai] 

 6 Kriengkrai Charoenthanavat, Concept of Public Law, 4th ed. (Bangkok: Winyuchon, 2018), 115-121. [In Thai]

 7 Banjert Sinkaneti, Das Rechtsstaatsprinzip, Rechtsstaat and Rule of Law (Bangkok: Thammasat University, 2010),  

236-237. [In Thai] 

 8 Ibid., 237. 

 9 Apiwat Sudsaow, “Principle of Equality Under the Constitution of Thailand,” last modified 2019, accessed March 

30, 2020, https://www.senate.go.th/assets/portals/272/files/Sub_Jun/8think/think16.pdf/ [In Thai]

 10 Rachaya Pakdeejit, Good Governance for Administration of Government and Private Sector, 2nd ed. (Bangkok: 

Chulalongkorn University, 2014), 24-25. [In Thai]
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 11 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019, accessed February 28, 2020, https://www.iaisweb.org/page/

supervisory-material/insurance-core-principles/ 

2. สภาพของปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกับ

หลักธรรมาภิบาล

 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กฎหมายก�าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องด�าเนินการ

ในแต่ละกรณี คือ กรณีการยื่นค�าขอใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และกรณีการขอจัดตั้งสาขาของ

บริษัทประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งมีความน่าสนใจในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาวิเคราะห์ดังนี้ 

 2.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัยฯ

   จากการศึกษา ผู้เขียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบแห่งรูปแบบของหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้ผู้บัญญัติ

กฎหมายจะต้องเป็นผู้มีอ�านาจที่สัมพันธ์กับภารกิจตามกฎหมายในการควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจประกัน

วนิาศภยักบัโครงสร้างการก�าหนดอ�านาจในการอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัตามบทบญัญติัในมาตรา 

6 วรรคแรกของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งก�าหนดว่าจะต้องจัดตั้งใน

รูปบริษัทมหาชนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และ

มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ส�าหรับบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่จะตั้งสาขาเพื่อประกอบ

ธรุกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย ซึง่ก�าหนดว่าบริษทัประกันวนิาศภยัต่างประเทศจะตัง้สาขาของบริษทัเพือ่

ประกอบธรุกจิประกนัวินาศภัยต่อเมือ่ได้รบัใบอนญุาตจากรฐัมนตรโีดยอนมุตัจิากคณะรฐัมนตร ีก่อนมกีารด�าเนนิ

กิจการ บทบัญญัติทั้งสองมาตรามีความน่าสนใจที่สมควรน�ามาพิจารณาดังนี้ 

   2.1.1 อ�านาจในการอนุมัติการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกับโครงสร้างของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลตามกฎหมาย   

     ในการก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรี มีอ�านาจอนุมัติการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของส�านักงาน คปภ. เมื่อพิจารณามาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันวินาศภัย (Insurance Core Principles: ICP) ซึ่งเป็นหลักประกันภัยสากล ที่ก�าหนดโดยสมาคมผู้ก�ากับ

ดูแลธุรกิจนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS)11 ที่ก�าหนดไว้ว่าหน่วย

งานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องมีอ�านาจในการพิจารณาควบคุมการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย หากพิจารณาตามโครงสร้างของหน่วยงานก�ากับดูแล ผู้มีอ�านาจอนุมัติให้มีการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย จึงควรก�าหนดให้คณะกรรมการของส�านักงาน คปภ. เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภยั เพราะเป็นผู้มีอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในภารกิจการควบคุมและก�ากบัดแูลธรุกจิประกัน

วินาศภัย และเข้าใจสภาพธรุกจิประกนัวนิาศภยัด ีทัง้นี ้ในการก�าหนดให้คณะกรรมการส�านกังาน คปภ. มอี�านาจ

ดังกล่าวได้ มีความจ�าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 12 Non-Life Insurance Act (2nd amendment) B.E. 2551, Article 6 Paragraph 6, Royal Gazette Krisdika Version vol. 125 

Section 27 ง (February 5, 2008): 63. [In Thai]  

 13 Ministerial Announcement No. 3 (B.E. 2538) Issued by the Virtue of Non-Life Insurance Act B.E. 2535, Royal Gazette 

Krisdika Version vol. 112 Section 57 ง (December 30, 1995): 46. [In Thai]

 14 Insurance Core Principles, ICP 5 Suitability of Persons and ICP 7 Corporate Governance.

ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 เพราะมาตรา 12 (3) ก�าหนดให้ “คณะกรรมการส�านักงาน คปภ. ต้องให้

ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรเีก่ียวกับการออกใบอนญุาต” คณะกรรมการ

ส�านักงาน คปภ. มีอ�านาจเพียงให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเท่านั้น 

   2.1.2  หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพจิารณาใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัย

ควรได้รับการแก้ไขให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญในการ

ด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย     

     ในการยื่นค�าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้ยื่นค�าขอต้องปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ของกฎกระทรวงและการอนุญาตที่รัฐมนตรีจะก�าหนดเงื่อนไขเอาไว้ย่อมได้12 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) ที่เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งรัฐมนตรีได้ก�าหนดเงื่อนไขของการขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัยและส�าหรับการเปิดสาขาของบริษัทประกันวินาศประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งออกโดยกรม

การประกันภัย (หน่วยงานก�ากับธุรกิจประกันวินาศภัยในขณะนั้น) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มิได้ก�าหนดให้ผู้ยื่น

ค�าขอแสดงสถานะความเสี่ยง ต้นทุน ช่องทางการจ�าหน่าย แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเงื่อนไขในการ

ยืน่ขอใบอนญุาตประกอบธรุกิจประกันวนิาศภัย ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับความปลอดภยัของผูเ้อาประกนั

ภยั สถานะและความมัน่คงของการด�าเนนิธรุกิจประกันวินาศภัย แต่ก�าหนดเพยีงให้ผูย้ืน่ค�าขอแสดงรายการเกีย่ว

กับชื่อของผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต สถานท่ีตั้งของส�านักงานใหญ่ของบริษัทที่ขออนุญาต หลักประกันและหลัก

ทรัพย์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและอาคารส�านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายของการได้มา ทุน แนวนโยบายและแผน

งาน ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ เบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทที่ยื่น

ค�าขออนุญาตเป็นต้น 

     ตามหลกัประกนัภยัสากลก�าหนดว่าในการพจิารณาอนญุาตให้มกีารประกอบธรุกิจประกัน

วินาศภัย หน่วยงานก�ากับดูแลต้องพิจารณาแผนธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงสถานะความเสี่ยง ต้นทุนในการจัดตั้ง

ธรุกิจ เงนิทนุทีใ่ช้ แนวทางการพฒันาธรุกิจ ข้อมูลผลติภณัฑ์ วธิกีารขาย และช่องทางการขาย โดยก�าหนดให้เป็น

เงื่อนไขที่น�ามาพิจารณาในด้านการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภค และพิจารณาถึงการปฏิบัติตามข้อ

บงัคบัทางด้านเงนิทนุ การด�ารงความเพยีงพอของเงนิทนุ13 การรกัษาส่วนเหลือ่มทรพัย์สนิเหนอืหนีส้นิ การจดัการ

ด้านประกันภยัต่อ ตลอดจนการก�าหนดความเหมาะสมของบุคลากร การบรหิารจดัการทีย่ดึหลกับรรษัทภิบาล14 

ซึง่ครอบคลมุระบบการจดัการความเสีย่ง การจดัท�าสญัญาต่าง ๆ  กบับรษิทัในเครอืและการว่าจ้างบุคคลภายนอก 

การจดัให้ระบบควบคมุภายใน ระบบข้อมลูสารสนเทศ นโยบายและแนวทางในการประกอบธรุกจิ ให้เป็นเง่ือนไข

ที่น�ามาพิจารณาในด้านการด�ารงความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาลของผู้ขอ 

ใบอนุญาต 



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 35หน้า 4 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)

 11 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019, accessed February 28, 2020, https://www.iaisweb.org/page/

supervisory-material/insurance-core-principles/ 

2. สภาพของปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกับ

หลักธรรมาภิบาล

 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กฎหมายก�าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องด�าเนินการ

ในแต่ละกรณี คือ กรณีการยื่นค�าขอใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และกรณีการขอจัดตั้งสาขาของ

บริษัทประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งมีความน่าสนใจในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาวิเคราะห์ดังนี้ 

 2.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัยฯ

   จากการศึกษา ผู้เขียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบแห่งรูปแบบของหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้ผู้บัญญัติ

กฎหมายจะต้องเป็นผู้มีอ�านาจท่ีสัมพันธ์กับภารกิจตามกฎหมายในการควบคุมและก�ากับดูแลธุรกิจประกัน

วนิาศภยักบัโครงสร้างการก�าหนดอ�านาจในการอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัตามบทบญัญตัใินมาตรา 

6 วรรคแรกของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งก�าหนดว่าจะต้องจัดตั้งใน

รูปบริษัทมหาชนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และ

มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ส�าหรับบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่จะตั้งสาขาเพื่อประกอบ

ธรุกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย ซึง่ก�าหนดว่าบริษทัประกันวนิาศภยัต่างประเทศจะตัง้สาขาของบรษัิทเพือ่

ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัต่อเมือ่ได้รบัใบอนญุาตจากรฐัมนตรโีดยอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ีก่อนมกีารด�าเนนิ

กิจการ บทบัญญัติทั้งสองมาตรามีความน่าสนใจที่สมควรน�ามาพิจารณาดังนี้ 

   2.1.1 อ�านาจในการอนุมัติการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกับโครงสร้างของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลตามกฎหมาย   

     ในการก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรี มีอ�านาจอนุมัติการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย ซ่ึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของส�านักงาน คปภ. เมื่อพิจารณามาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันวินาศภัย (Insurance Core Principles: ICP) ซึ่งเป็นหลักประกันภัยสากล ที่ก�าหนดโดยสมาคมผู้ก�ากับ

ดูแลธุรกิจนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS)11 ที่ก�าหนดไว้ว่าหน่วย

งานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องมีอ�านาจในการพิจารณาควบคุมการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย หากพิจารณาตามโครงสร้างของหน่วยงานก�ากับดูแล ผู้มีอ�านาจอนุมัติให้มีการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย จึงควรก�าหนดให้คณะกรรมการของส�านักงาน คปภ. เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภยั เพราะเป็นผู้มีอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในภารกิจการควบคุมและก�ากบัดแูลธรุกจิประกนั

วนิาศภยั และเข้าใจสภาพธรุกจิประกนัวนิาศภยัด ีทัง้นี ้ในการก�าหนดให้คณะกรรมการส�านกังาน คปภ. มีอ�านาจ

ดังกล่าวได้ มีความจ�าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 12 Non-Life Insurance Act (2nd amendment) B.E. 2551, Article 6 Paragraph 6, Royal Gazette Krisdika Version vol. 125 

Section 27 ง (February 5, 2008): 63. [In Thai]  

 13 Ministerial Announcement No. 3 (B.E. 2538) Issued by the Virtue of Non-Life Insurance Act B.E. 2535, Royal Gazette 

Krisdika Version vol. 112 Section 57 ง (December 30, 1995): 46. [In Thai]

 14 Insurance Core Principles, ICP 5 Suitability of Persons and ICP 7 Corporate Governance.

ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 เพราะมาตรา 12 (3) ก�าหนดให้ “คณะกรรมการส�านักงาน คปภ. ต้องให้

ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการออกใบอนญุาต” คณะกรรมการ

ส�านักงาน คปภ. มีอ�านาจเพียงให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเท่านั้น 

   2.1.2  หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการพจิารณาใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัย

ควรได้รับการแก้ไขให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองความมั่นคงทางการเงิน ความเช่ียวชาญในการ

ด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย     

     ในการยื่นค�าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้ยื่นค�าขอต้องปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ของกฎกระทรวงและการอนุญาตที่รัฐมนตรีจะก�าหนดเงื่อนไขเอาไว้ย่อมได้12 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) ที่เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งรัฐมนตรีได้ก�าหนดเงื่อนไขของการขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัยและส�าหรับการเปิดสาขาของบริษัทประกันวินาศประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งออกโดยกรม

การประกันภัย (หน่วยงานก�ากับธุรกิจประกันวินาศภัยในขณะนั้น) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มิได้ก�าหนดให้ผู้ยื่น

ค�าขอแสดงสถานะความเสี่ยง ต้นทุน ช่องทางการจ�าหน่าย แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเงื่อนไขในการ

ยืน่ขอใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัย ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัของผู้เอาประกัน

ภยั สถานะและความมัน่คงของการด�าเนนิธรุกิจประกันวินาศภัย แต่ก�าหนดเพยีงให้ผูย้ืน่ค�าขอแสดงรายการเกีย่ว

กับชื่อของผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต สถานท่ีตั้งของส�านักงานใหญ่ของบริษัทที่ขออนุญาต หลักประกันและหลัก

ทรัพย์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและอาคารส�านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายของการได้มา ทุน แนวนโยบายและแผน

งาน ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ เบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทที่ยื่น

ค�าขออนุญาตเป็นต้น 

     ตามหลกัประกนัภัยสากลก�าหนดว่าในการพจิารณาอนญุาตให้มกีารประกอบธรุกจิประกนั

วินาศภัย หน่วยงานก�ากับดูแลต้องพิจารณาแผนธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงสถานะความเสี่ยง ต้นทุนในการจัดตั้ง

ธรุกจิ เงนิทนุทีใ่ช้ แนวทางการพฒันาธรุกิจ ข้อมลูผลิตภณัฑ์ วธิกีารขาย และช่องทางการขาย โดยก�าหนดให้เป็น

เงื่อนไขที่น�ามาพิจารณาในด้านการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภค และพิจารณาถึงการปฏิบัติตามข้อ

บงัคบัทางด้านเงนิทนุ การด�ารงความเพยีงพอของเงนิทนุ13 การรกัษาส่วนเหลือ่มทรพัย์สนิเหนอืหนีส้นิ การจดัการ

ด้านประกันภัยต่อ ตลอดจนการก�าหนดความเหมาะสมของบคุลากร การบรหิารจดัการทีย่ดึหลกับรรษทัภบิาล14 

ซึง่ครอบคลมุระบบการจดัการความเสีย่ง การจดัท�าสัญญาต่าง ๆ  กบับริษทัในเครือและการว่าจ้างบุคคลภายนอก 

การจดัให้ระบบควบคมุภายใน ระบบข้อมลูสารสนเทศ นโยบายและแนวทางในการประกอบธรุกจิ ให้เป็นเง่ือนไข

ที่น�ามาพิจารณาในด้านการด�ารงความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาลของผู้ขอ 

ใบอนุญาต 



หน้า 36 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)หน้า 6 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)

 15 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019. 

 16 Banjert Sinkaneti, Das Rechtsstaatsprinzip, Rechtsstaat and Rule of Law, 236-237. [In Thai]

     ด้วยเหตุนี้ ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 6 วรรคห้า และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัยฯ รัฐมนตรีต้องน�าหลักประกันภัยสากลมาพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ใน

กฎกระทรวง โดยรัฐมนตรีต้องยึดความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ

ประกันวินาศภยั การน�าความรูแ้ละวิทยาการใหม่มาพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยั โครงสร้างการบรหิารและผูถื้อ

หุ้นที่เหมาะสมของผู้ยื่นค�าขอเป็นส�าคัญ   

   2.1.3 การให้สิทธิแก่ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการเพื่อคัดค้านค�าวินิจฉัยในกรณีที่ใบค�าขออนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับการปฏิเสธ

     ตามมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก�าหนดให้มีกระบวนการยื่นอุทธรณ์ในการ

ตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกับการก�ากบัดแูล รวมถึงมกีารตรวจสอบความชอบของกฎหมาย15 ซึง่สอดคล้องกบัหลกัความ

ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง ท่ีองค์กรเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน คปภ. ต้องผูกพันตนตามกฎหมายที่ออก

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหมายความว่า การด�าเนินการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ต้องชอบ

ด้วยกฎหมายและค�านงึถงึสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลและการปฏบิติัทีใ่ห้ความเสมอภาค16 ตลอดจนให้สิทธแิก่ผู้

ยืน่ค�าขอในการอทุธรณ์หากใบค�าขออนญุาตประกอบธรุกจิประกันวนิาศภยัทีย่ืน่ไปถกูปฏเิสธโดยปราศจากเหตผุล

ที่สมควร  

     ทัง้นี ้การปฏเิสธใบค�าขอในการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั เข้าข่ายเป็นการจ�ากดัสทิธิ

และเสรภีาพในการประกอบอาชพี ในการด�าเนนิการเพ่ือคุม้ครองสิทธขิองประชาชนและปฏิบติัให้สอดคล้องกับ

หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง องค์กรเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน คปภ. มหีน้าทีแ่จ้งให้ผูย้ืน่ค�าขอรบั

ทราบในการใช้สิทธิอุทธรณ์อย่างชัดเจนตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 

2539 ซึง่ก�าหนดว่า ในกรณีท่ีค�าสัง่ทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรฐัมนตรแีละไม่มกีฎหมายก�าหนดข้ันตอนอทุธรณ์

ภายในไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท�าค�าสั่งนั้นภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาพิจารณาปรับใช้กับการปฏิเสธใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา 6 

ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และการขออนุญาตจัดตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ

บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ 

     เนื่องจากส�านักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส�านักงาน คปภ. จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 44 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการแจ้งให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัทราบถงึเหตผุลในการปฏเิสธใบค�าขอและแจ้งข้ันตอนในการใช้สิทธใินการอทุธรณ์การ

พิจารณาของส�านักงาน คปภ. ให้ผู้ยื่นค�าขอรับทราบ
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 17 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019. 

 2.2 ความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

   ตามมาตรา 6 วรรคห้าของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ได้ให้อ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไข

ในการขออนุญาตและการอนุญาต และขั้นตอนการขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

3 (พ.ศ. 2538) ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 5 และ 6 วรรคสี่ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ซึ่ง

ก�าหนดเอกสารและข้อมูลที่ส�าคัญที่ใช้ขออนุญาตและอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การวางหลักทรัพย์และด�ารงเงินกองทุนเท่านั้น แต่ยังขาดความชัดเจนในด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาการ

ตีความและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น มีรายละเอียดต่อไปนี้  

   2.2.1 วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

     เนือ่งจากยงัไม่มีระเบียบและขัน้ตอนของการพจิารณาใบค�าขอรบัอนญุาตและขออนญุาต

ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัทีช่ดัเจน อาจท�าให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัว่ิารฐัมนตรต้ีองปฏิเสธใบค�าขออนญุาต

ซึ่งยื่นไว้แล้วแต่ไม่สมบูรณ์ หรือรัฐมนตรีมีอ�านาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค�าขอได้ แต่อาจก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้

ยืน่ค�าขอปฏบัิติโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 6 วรรคห้า ของพระราชบัญญัตปิระกันวนิาศภัยฯ ทีก่�าหนดให้รฐัมนตรี

สามารถก�าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ให้ผู้ยื่นค�าขอปฏิบัติ

     ในความเหน็ของผูเ้ขยีน การก�าหนดให้อ�านาจรฐัมนตรสีามารถก�าหนดเงือ่นไขได้ โดยมไิด้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดเง่ือนไข อาจท�าให้เกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจ อีกทั้งการไม่ก�าหนดวิธีการและ

เงื่อนไขในการพิจารณาใบค�าขอรับอนุญาตและขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ชัดเจน จะก่อให้เกิด

ปัญหาการตีความ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความชัดเจนของกฎหมาย และผลของความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 

อาจก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาค เพื่อขจัดปัญหาของการตีความ

และการปฏบัิตท่ีิไม่เป็นธรรมในการพจิารณาใบค�าขอหรอืการอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัย ผูเ้ขยีนเห็น

ว่าควรจัดท�าระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายโดยก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาใบค�าขอและการ

อนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ชัดเจน

   2.2.2 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแจ้งผลเพื่อให้สิทธิแก่บุคคลในการปรับปรุงแก้ไข

     ในการพจิารณาใบค�าขออนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั รฐัมนตรจีะต้องใช้ดลุยพนิจิ

ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค�าขออย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยพิจารณาความเพียงพอทางด้านการ

เงิน มีระบบการบริหารที่ดี เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขในการพิจารณาเหล่านี้ต้องมีการก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขอย่าง

ชัดเจน โดยวิธีการและเง่ือนไขน้ันต้องค�านึงถึงเป้าหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัยและ

ความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่น

ค�าขอได้รับทราบผลการพิจารณาอย่างเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม17 อย่างไรก็ตาม ในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) และบทบัญญัติในมาตรา 6 วรรคห้าของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ไม่ได้ก�าหนด

วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ เพื่อท�าให้เกิดการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาค 
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 15 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019. 

 16 Banjert Sinkaneti, Das Rechtsstaatsprinzip, Rechtsstaat and Rule of Law, 236-237. [In Thai]

     ด้วยเหตุนี้ ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 6 วรรคห้า และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัยฯ รัฐมนตรีต้องน�าหลักประกันภัยสากลมาพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ใน

กฎกระทรวง โดยรัฐมนตรีต้องยึดความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ

ประกนัวินาศภยั การน�าความรูแ้ละวิทยาการใหม่มาพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยั โครงสร้างการบรหิารและผูถื้อ

หุ้นที่เหมาะสมของผู้ยื่นค�าขอเป็นส�าคัญ   

   2.1.3 การให้สิทธิแก่ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการเพื่อคัดค้านค�าวินิจฉัยในกรณีที่ใบค�าขออนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับการปฏิเสธ

     ตามมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก�าหนดให้มีกระบวนการยื่นอุทธรณ์ในการ

ตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกับการก�ากบัดแูล รวมถงึมกีารตรวจสอบความชอบของกฎหมาย15 ซึง่สอดคล้องกบัหลกัความ

ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง ที่องค์กรเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน คปภ. ต้องผูกพันตนตามกฎหมายที่ออก

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งหมายความว่า การด�าเนินการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ต้องชอบ

ด้วยกฎหมายและค�านงึถงึสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลและการปฏบิติัทีใ่ห้ความเสมอภาค16 ตลอดจนให้สทิธแิก่ผู้

ยืน่ค�าขอในการอทุธรณ์หากใบค�าขออนญุาตประกอบธรุกจิประกันวนิาศภยัท่ียืน่ไปถกูปฏเิสธโดยปราศจากเหตผุล

ที่สมควร  

     ทัง้นี ้การปฏเิสธใบค�าขอในการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั เข้าข่ายเป็นการจ�ากัดสทิธิ

และเสรีภาพในการประกอบอาชพี ในการด�าเนนิการเพ่ือคุม้ครองสทิธขิองประชาชนและปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบั

หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง องค์กรเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน คปภ. มหีน้าทีแ่จ้งให้ผูย้ืน่ค�าขอรบั

ทราบในการใช้สิทธิอุทธรณ์อย่างชัดเจนตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 

2539 ซึง่ก�าหนดว่า ในกรณทีีค่�าสัง่ทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรฐัมนตรแีละไม่มกีฎหมายก�าหนดข้ันตอนอทุธรณ์

ภายในไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท�าค�าสั่งนั้นภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาพิจารณาปรับใช้กับการปฏิเสธใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา 6 

ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และการขออนุญาตจัดตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ

บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ 

     เนื่องจากส�านักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส�านักงาน คปภ. จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 44 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการแจ้งให้ผู้ยืน่ค�าขอรับทราบถึงเหตุผลในการปฏเิสธใบค�าขอและแจ้งขัน้ตอนในการใช้สทิธใินการอทุธรณ์การ

พิจารณาของส�านักงาน คปภ. ให้ผู้ยื่นค�าขอรับทราบ
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 17 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019. 

 2.2 ความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

   ตามมาตรา 6 วรรคห้าของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ได้ให้อ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไข

ในการขออนุญาตและการอนุญาต และขั้นตอนการขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 

3 (พ.ศ. 2538) ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 5 และ 6 วรรคสี่ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ซึ่ง

ก�าหนดเอกสารและข้อมูลที่ส�าคัญที่ใช้ขออนุญาตและอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การวางหลักทรัพย์และด�ารงเงินกองทุนเท่านั้น แต่ยังขาดความชัดเจนในด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาการ

ตีความและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น มีรายละเอียดต่อไปนี้  

   2.2.1 วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาใบค�าขอประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

     เนือ่งจากยงัไม่มรีะเบยีบและขัน้ตอนของการพิจารณาใบค�าขอรับอนญุาตและขออนญุาต

ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัทีช่ดัเจน อาจท�าให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัว่ิารัฐมนตรีต้องปฏิเสธใบค�าขออนญุาต

ซึ่งยื่นไว้แล้วแต่ไม่สมบูรณ์ หรือรัฐมนตรีมีอ�านาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค�าขอได้ แต่อาจก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้

ยืน่ค�าขอปฏบิติัโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 6 วรรคห้า ของพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภัยฯ ท่ีก�าหนดให้รฐัมนตรี

สามารถก�าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ให้ผู้ยื่นค�าขอปฏิบัติ

     ในความเหน็ของผูเ้ขยีน การก�าหนดให้อ�านาจรัฐมนตรีสามารถก�าหนดเง่ือนไขได้ โดยมิได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดเง่ือนไข อาจท�าให้เกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจ อีกทั้งการไม่ก�าหนดวิธีการและ

เงื่อนไขในการพิจารณาใบค�าขอรับอนุญาตและขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ชัดเจน จะก่อให้เกิด

ปัญหาการตีความ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความชัดเจนของกฎหมาย และผลของความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 

อาจก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาค เพื่อขจัดปัญหาของการตีความ

และการปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรมในการพจิารณาใบค�าขอหรอืการอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั ผูเ้ขยีนเห็น

ว่าควรจัดท�าระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายโดยก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาใบค�าขอและการ

อนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ชัดเจน

   2.2.2 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแจ้งผลเพื่อให้สิทธิแก่บุคคลในการปรับปรุงแก้ไข

     ในการพจิารณาใบค�าขออนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั รฐัมนตรจีะต้องใช้ดุลยพนิจิ

ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค�าขออย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยพิจารณาความเพียงพอทางด้านการ

เงิน มีระบบการบริหารที่ดี เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขในการพิจารณาเหล่านี้ต้องมีการก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขอย่าง

ชัดเจน โดยวิธีการและเง่ือนไขน้ันต้องค�านึงถึงเป้าหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัยและ

ความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ย่ืน

ค�าขอได้รับทราบผลการพิจารณาอย่างเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม17 อย่างไรก็ตาม ในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) และบทบัญญัติในมาตรา 6 วรรคห้าของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ไม่ได้ก�าหนด

วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ เพื่อท�าให้เกิดการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาค 
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 18 Administrative Procedure Act B.E. 2535, Article 27 Paragraph 2, Royal Gazette Krisdika Version vol. 113 Section 60 

(November 14, 1996): 3. [In Thai]  

 19 Ibid., Article 27 Paragraph 3.  

 20 Administrative Procedure Act (2nd Amendment) B.E. 2557, Article 39/1, Royal Gazette Krisdika Version vol. 131 

Section 89 ง (December 30, 2014): 2. [In Thai]

 21 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019.

 22 Insurance Core Principles, ICP 4.5. 

     ผู้เขียนเห็นว่า รัฐมนตรีอาจน�าบทบัญญัติในมาตรา 27 วรรคสองของพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253518 ซึ่งบัญญัติให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาให้

คู่กรณีทราบตามความจ�าเป็นมาปรับใช้ในลักษณะของกฎหมายทั่วไป โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท�าการแนะน�า

ให้ผูย้ืน่ค�าขอด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิค�าขอให้ถกูต้อง หากมเีอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งให้ผู้ยืน่ค�าขอ

ทราบทันทีหรือด�าเนินการภายในไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อผู้ยื่นค�าขอแก้ไขค�าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุครบถ้วน 

รฐัมนตรจีะปฏเิสธไม่ด�าเนนิการพิจารณาตามค�าขอมไิด้19 ในกรณน้ีีเม่ือไม่มกีฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดก�าหนดระยะ

เวลาไว้เป็นการเฉพาะ รฐัมนตรต้ีองพจิารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ด้รบัค�าขอและเอกสาร

ครบถ้วน20 หลกัการนีส้อดคล้องกบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั (Insurance Core Principles: ICP) 

ข้อ 4.4.421 อนึ่งเพื่อความชัดเจน รัฐมนตรีควรพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 6 

วรรคห้าของพระราชบัญญัติท่ีผู้เขียนเสนอ โดยก�าหนดให้รัฐมนตรีออกค�าส่ังทางปกครองด้วยการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และแจ้งผลให้ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

   2.2.3 การให้ค�าชี้แจงเมื่อปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อมีการก�าหนดเง่ือนไข หรือข้อ

จ�ากัดเพิ่มเติม 

     ในการปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือกรณีมีการก�าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดเพิ่มเติมให้

ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตปฏิบัตินั้น ผู้เขียนพบว่าต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านการก�ากับดูแลเป็นส�าคัญ หรือต้องการ

ท�าให้เกดิการทบทวนมาตรการการก�ากบัดแูล หรือสร้างมาตรการป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ไว้ก่อน22  ซึง่ท�าให้

ผู้ยื่นค�าขอมีภาระในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น หรือหากไม่ด�าเนินการตามค�าขออาจได้รับการปฏิเสธ 

     เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ซึ่งมีสาระส�าคัญว่าค�าสั่งทางปกครองที่ท�าเป็นหนังสือและการยืนยันค�าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี

เหตุผล ค�าว่า “เหตุผล” ในการปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือกรณีมีการก�าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดเพิ่มเติม

ให้ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตปฏิบัติของรัฐมนตรีที่มีต่อผู้ยื่นค�าขอ จึงต้องสามารถชี้แจงเหตุผลที่ประกอบด้วยอย่าง

น้อย  1) ข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญั เก่ียวกบัการมคีณุสมบตัทิีไ่ม่สอดคล้องในการด�าเนนิธรุกจิประกนัวนิาศภัย

ที่พิจารณาจากระดับของเงินกองทุน ระบบการบริหารกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมวิธีและ

กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการปกครองที่เหมาะสม 

2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิงในการปฏิเสธ ยกเลิก การเพิ่มเงื่อนไข หรือก�าหนดข้อจ�ากัด โดยต้องอ้างข้อกฎหมายที่

ให้อ�านาจไว้อย่างชัดเจน และ 3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครอง

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 23 Administrative Procedure Act B.E. 2535, Article 37 Paragraph 1, Royal Gazette Krisdika Version vol. 113 Section 60 

(November 14, 1996): 3. [In Thai]  

 24 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019.

ผูเ้อาประกันภยัและรกัษาความม่ันคงของธรุกิจประกันวนิาศภยั เพือ่ปฏบัิติให้สอดคล้องกบัหลกัความเสมอภาค 

ในการก�าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดให้แก่ผู้ยื่นค�าขอปฏิบัติ หรือเมื่อมีการปฏิเสธค�าขอของผู้ยื่นค�าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ต้องให้เหตุผลในการพิจารณาและเหตุผลนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมและก�ากับดูแล

และกฎหมายที่ให้อ�านาจ และในขณะที่ยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์มาปฏิบัติ จึงควรน�าบทบัญญัติของมาตรา 

37 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาปฏิบัติเป็นหลักกฎหมายทั่วไป23

 2.3 การส่งเสรมิประสทิธภิาพแห่งกระบวนการพจิารณาเพือ่อนมุตัใิบค�าขออนญุาตประกอบธุรกจิ

ประกันวินาศภัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแลทั้งภายในประเทศและในประเทศของผู้

ลงทนุ (Home Supervisor) ให้ด�าเนนิการพจิารณาก่อนให้ใบอนญุาตในกรณีการจดัต้ังสาขาย่อยหรือบริษทั

ลูกของต่างประเทศตามหลักความคุ้มค่า 

   ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งภายในและต่างประเทศ จะช่วยให้

กระบวนการตรวจสอบค�าขอใบอนุญาตทั้งกรณีค�าขอใบอนุญาตใหม่ ค�าขอจัดตั้งสาขาย่อย หรือบริษัทลูกของ

ต่างประเทศ รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาต มีความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ยื่นความประสงค์มีความเหมาะสมที่สมควร

ได้รับการอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามหลักความคุ้มค่าที่ให้ความส�าคัญกับการก่อให้เกิดภาระในด้านการ

ก�ากับดแูลหรอืการคุ้มครองผูเ้อาประกนัภยัและประชาชน ในการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานก�ากบัดแูลอืน่ทัง้

ภายในและต่างประเทศจึงเป็นกระบวนการที่มีความจ�าเป็นและสมควรพิจารณาด�าเนินการตามขอบเขตต่อไปนี้  

   2.3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

     ในการแลกเปล่ียนข้อมูล อาจเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีมีกฎหมายรบัรองหรือมข้ีอตกลง

ระหว่างกนั หรอืให้ความรูค้วามเข้าใจในการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัวนิาศภยัของประเทศผูย้ืน่ และความสามารถ

ของหน่วยงานก�ากับดแูลของประเทศผู้ยืน่ในการแทรกแซงเพือ่ป้องกันการขดัแย้งท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ

ก�ากับดแูล เพราะหน่วยงานก�ากับดแูลของประเทศผู้ยืน่24 โดยแลกเปลีย่นข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 

การช�าระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ จ�านวนเร่ืองร้องเรียน การถูกลงโทษทางปกครอง สภาพ

คล่องทางการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้น จ�านวนบริษัทในเครือ และการลงทุนอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาให้ใบอนุญาตกับส�านักงาน คปภ. ถึงความมั่นคงของผู้ยื่นค�าขอและคุ้มครองผู้เอาประกันภัย

   2.3.2 การขอความเห็นจากหน่วยงานก�ากบัดแูลของประเทศผูย้ืน่ค�าขอเพ่ือให้โอกาสคดัค้าน

ก่อนท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) รัฐมนตรีหรือ

คณะรฐัมนตรจีะอนมุตัใิห้ใบอนญุาตตามเกณฑ์การก�ากบัดแูลในด้านเสถยีรภาพ (Prudential Regulation) 

     การขอความเห็นจากหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศผู้ยื่นค�าขอเพื่อให้โอกาสคัดค้านใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของประเทศตน ความไม่สามารถช�าระค่าสนิไหมทดแทนให้กบั



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 39หน้า 8 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)

 18 Administrative Procedure Act B.E. 2535, Article 27 Paragraph 2, Royal Gazette Krisdika Version vol. 113 Section 60 

(November 14, 1996): 3. [In Thai]  

 19 Ibid., Article 27 Paragraph 3.  

 20 Administrative Procedure Act (2nd Amendment) B.E. 2557, Article 39/1, Royal Gazette Krisdika Version vol. 131 

Section 89 ง (December 30, 2014): 2. [In Thai]

 21 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019.

 22 Insurance Core Principles, ICP 4.5. 

     ผู้เขียนเห็นว่า รัฐมนตรีอาจน�าบทบัญญัติในมาตรา 27 วรรคสองของพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253518 ซึ่งบัญญัติให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาให้

คู่กรณีทราบตามความจ�าเป็นมาปรับใช้ในลักษณะของกฎหมายทั่วไป โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท�าการแนะน�า

ให้ผู้ยืน่ค�าขอด�าเนนิการแก้ไขเพ่ิมเตมิค�าขอให้ถกูต้อง หากมเีอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งให้ผูย้ืน่ค�าขอ

ทราบทันทีหรือด�าเนินการภายในไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อผู้ยื่นค�าขอแก้ไขค�าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุครบถ้วน 

รฐัมนตรีจะปฏเิสธไม่ด�าเนนิการพิจารณาตามค�าขอมไิด้19 ในกรณน้ีีเม่ือไม่มกีฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ใดก�าหนดระยะ

เวลาไว้เป็นการเฉพาะ รฐัมนตรต้ีองพจิารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ด้รบัค�าขอและเอกสาร

ครบถ้วน20 หลกัการนีส้อดคล้องกบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั (Insurance Core Principles: ICP) 

ข้อ 4.4.421 อนึ่งเพื่อความชัดเจน รัฐมนตรีควรพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 6 

วรรคห้าของพระราชบัญญัติที่ผู้เขียนเสนอ โดยก�าหนดให้รัฐมนตรีออกค�าสั่งทางปกครองด้วยการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และแจ้งผลให้ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

   2.2.3 การให้ค�าช้ีแจงเมื่อปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อมีการก�าหนดเง่ือนไข หรือข้อ

จ�ากัดเพิ่มเติม 

     ในการปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือกรณีมีการก�าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดเพิ่มเติมให้

ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตปฏิบัตินั้น ผู้เขียนพบว่าต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านการก�ากับดูแลเป็นส�าคัญ หรือต้องการ

ท�าให้เกดิการทบทวนมาตรการการก�ากบัดูแล หรือสร้างมาตรการป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ไว้ก่อน22  ซึง่ท�าให้

ผู้ยื่นค�าขอมีภาระในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น หรือหากไม่ด�าเนินการตามค�าขออาจได้รับการปฏิเสธ 

     เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ซึ่งมีสาระส�าคัญว่าค�าส่ังทางปกครองที่ท�าเป็นหนังสือและการยืนยันค�าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี

เหตุผล ค�าว่า “เหตุผล” ในการปฏิเสธค�าขอรับใบอนุญาต หรือกรณีมีการก�าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดเพิ่มเติม

ให้ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตปฏิบัติของรัฐมนตรีที่มีต่อผู้ยื่นค�าขอ จึงต้องสามารถชี้แจงเหตุผลที่ประกอบด้วยอย่าง

น้อย  1) ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั เก่ียวกบัการมคีณุสมบตัทิีไ่ม่สอดคล้องในการด�าเนินธุรกจิประกนัวนิาศภัย

ที่พิจารณาจากระดับของเงินกองทุน ระบบการบริหารกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมวิธีและ

กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการปกครองที่เหมาะสม 

2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิงในการปฏิเสธ ยกเลิก การเพิ่มเงื่อนไข หรือก�าหนดข้อจ�ากัด โดยต้องอ้างข้อกฎหมายที่

ให้อ�านาจไว้อย่างชัดเจน และ 3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครอง

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 23 Administrative Procedure Act B.E. 2535, Article 37 Paragraph 1, Royal Gazette Krisdika Version vol. 113 Section 60 

(November 14, 1996): 3. [In Thai]  

 24 Insurance Core Principles, “Standards, Guidance and Assessment Methodology, ICP 2 Supervisor, International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS),” last modified 2019.

ผูเ้อาประกนัภยัและรกัษาความมัน่คงของธรุกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือปฏบิติัให้สอดคล้องกบัหลักความเสมอภาค 

ในการก�าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดให้แก่ผู้ยื่นค�าขอปฏิบัติ หรือเมื่อมีการปฏิเสธค�าขอของผู้ยื่นค�าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ต้องให้เหตุผลในการพิจารณาและเหตุผลนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมและก�ากับดูแล

และกฎหมายที่ให้อ�านาจ และในขณะที่ยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์มาปฏิบัติ จึงควรน�าบทบัญญัติของมาตรา 

37 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาปฏิบัติเป็นหลักกฎหมายทั่วไป23

 2.3 การส่งเสรมิประสทิธภิาพแห่งกระบวนการพจิารณาเพ่ืออนุมติัใบค�าขออนุญาตประกอบธรุกจิ

ประกันวินาศภัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแลทั้งภายในประเทศและในประเทศของผู้

ลงทนุ (Home Supervisor) ให้ด�าเนนิการพจิารณาก่อนให้ใบอนุญาตในกรณีการจดัต้ังสาขาย่อยหรือบริษทั

ลูกของต่างประเทศตามหลักความคุ้มค่า 

   ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งภายในและต่างประเทศ จะช่วยให้

กระบวนการตรวจสอบค�าขอใบอนุญาตท้ังกรณีค�าขอใบอนุญาตใหม่ ค�าขอจัดต้ังสาขาย่อย หรือบริษัทลูกของ

ต่างประเทศ รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาต มีความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ยื่นความประสงค์มีความเหมาะสมที่สมควร

ได้รับการอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามหลักความคุ้มค่าที่ให้ความส�าคัญกับการก่อให้เกิดภาระในด้านการ

ก�ากบัดแูลหรอืการคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัและประชาชน ในการตรวจสอบข้อมลูกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลอืน่ทัง้

ภายในและต่างประเทศจึงเป็นกระบวนการที่มีความจ�าเป็นและสมควรพิจารณาด�าเนินการตามขอบเขตต่อไปนี้  

   2.3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

     ในการแลกเปลีย่นข้อมลู อาจเป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูทีม่กีฎหมายรบัรองหรือมข้ีอตกลง

ระหว่างกนั หรอืให้ความรูค้วามเข้าใจในการก�ากบัดูแลธรุกจิประกนัวนิาศภยัของประเทศผู้ยืน่ และความสามารถ

ของหน่วยงานก�ากับดแูลของประเทศผูย้ืน่ในการแทรกแซงเพือ่ป้องกนัการขดัแย้งทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการ

ก�ากับดแูล เพราะหน่วยงานก�ากบัดแูลของประเทศผูย้ืน่24 โดยแลกเปลีย่นข้อมลูเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

การช�าระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ จ�านวนเร่ืองร้องเรียน การถูกลงโทษทางปกครอง สภาพ

คล่องทางการเงิน โครงสร้างผู้ถือหุ้น จ�านวนบริษัทในเครือ และการลงทุนอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาให้ใบอนุญาตกับส�านักงาน คปภ. ถึงความมั่นคงของผู้ยื่นค�าขอและคุ้มครองผู้เอาประกันภัย

   2.3.2 การขอความเห็นจากหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศผูย้ืน่ค�าขอเพือ่ให้โอกาสคดัค้าน

ก่อนท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) รัฐมนตรีหรือ

คณะรฐัมนตรจีะอนมุตัใิห้ใบอนญุาตตามเกณฑ์การก�ากับดูแลในด้านเสถียรภาพ (Prudential Regulation) 

     การขอความเห็นจากหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศผู้ยื่นค�าขอเพื่อให้โอกาสคัดค้านใน

ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของประเทศตน ความไม่สามารถช�าระค่าสนิไหมทดแทนให้กบั



หน้า 40 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)หน้า 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  (vol. 8 no. 1 January - June 2020)

 25 Insurance Core Principles, ICP 4.8.2.  

 26 Ibid., ICP 4.8.   

ผู้เอาประกันภัยได้ การก�าหนดให้ส่งแผนการด�าเนินธุรกิจเพราะหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศนั้น ตรวจพบ

ว่าผู้ยื่นค�าขอขาดสภาพคล่องทางทางการเงิน มีเรื่องถูกร้องเรียนจ�านวนมาก หรือมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 

ที่อาจส่งผลต่อผู้เอาประกันภัยและความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นต้น การให้โอกาสหน่วยงานก�ากับ

ดูแลของประเทศผู้ยื่นคัดค้านได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบการก�ากับดูแลท่ีพิจารณาเพื่อน�าการก�ากับ

แบบกลุ่มเข้ามาในการก�ากับดูแลด้วย25  

     ในมาตรฐานการก�ากับดูแลประกันภัยสากล ให้ความส�าคัญว่ากระบวนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล จะต้องค�านึงถึงมาตรการรักษาความลับของข้อมูลที่ยอมรับได้โดยค�านึงถึง

การปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างกนัและบนัทกึข้อตกลง26 ผู้เขยีนค้นพบว่ามคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วย

งานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศทีท่�าการตกลงเป็นบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื อย่างไรกต็าม 

ผูเ้ขยีนกลบัพบว่าแม้จะมบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกนั แต่การแลกเปลีย่นข้อมลูดงักล่าวยงัไม่มกีฎหมายรับรอง  

ฉะนั้นการประสานความร่วมมือในการในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลของ

ส�านักงาน คปภ. และหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศผู้ยื่นจะเกิดขึ้นได้ ในความเห็นของผู้เขียนควรด�าเนินการ 

ดังนี้  

     1) ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 12 เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คปภ. ให้มีอ�านาจแลกเปลี่ยนข้อมูล

กับหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ของการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันวินาศภัยได้ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ให้ก�าหนดให้การให้ใบอนุญาต การต่อ 

ใบอนญุาต และการเปิดสาขาของบรษิทัประกันวนิาศภยั ต้องพจิารณาข้อมูลจากหน่วยงานก�ากบัดูแลภายในและ

ของประเทศผู้ยื่นค�าขอ    

     2) ให้ท�าความร่วมมือระหว่างประเทศโดยจัดให้มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกันในการแลก

เปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบาย โดยข้อตกลงนั้นต้องน�ามาก�าหนดเป็นกฎหมายภายในประเทศเพ่ือให้อ�านาจ

ส�านักงาน คปภ. สามารถด�าเนินการได้โดยมีกฎหมายรับรอง 

     จึงเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลระหว่างส�านักงาน คปภ. 

และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีความส�าคัญกับการพิจารณาให้

อนญุาตและต่อใบอนญุาตประกอบธรุกิจประกนัวนิาศภยั รวมถงึการจดัตัง้สาขาของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ

ในประเทศไทยตามหลกัความคุม้ค่าท่ีค�านึงถึงการเพ่ิมประสทิธภิาพในข้ันตอนการพิจารณาเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจ 

อกีทัง้ยงัส่งเสรมิประสทิธภิาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการก�ากบัดูแลทีย่ดึเอาประโยชน์ของผู้เอาประกนั

ภัยและความมั่นคงของระบบการประกันภัยเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ก�ากับดูแลนี้จะต้องมีกฎหมายรองรับและมีระบบการคุ้มครองข้อมูลอย่างปลอดภัย
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 25 Insurance Core Principles, ICP 4.8.2.  

 26 Ibid., ICP 4.8.   

ผู้เอาประกันภัยได้ การก�าหนดให้ส่งแผนการด�าเนินธุรกิจเพราะหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศนั้น ตรวจพบ

ว่าผู้ยื่นค�าขอขาดสภาพคล่องทางทางการเงิน มีเรื่องถูกร้องเรียนจ�านวนมาก หรือมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 

ที่อาจส่งผลต่อผู้เอาประกันภัยและความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นต้น การให้โอกาสหน่วยงานก�ากับ

ดูแลของประเทศผู้ยื่นคัดค้านได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบการก�ากับดูแลท่ีพิจารณาเพื่อน�าการก�ากับ

แบบกลุ่มเข้ามาในการก�ากับดูแลด้วย25  

     ในมาตรฐานการก�ากับดูแลประกันภัยสากล ให้ความส�าคัญว่ากระบวนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล จะต้องค�านึงถึงมาตรการรักษาความลับของข้อมูลที่ยอมรับได้โดยค�านึงถึง

การปฏบิติัตามกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างกนัและบนัทกึข้อตกลง26 ผูเ้ขยีนค้นพบว่ามคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วย

งานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศทีท่�าการตกลงเป็นบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื อย่างไรกต็าม 

ผูเ้ขียนกลับพบว่าแม้จะมบีนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืกนั แต่การแลกเปลีย่นข้อมลูดงักล่าวยงัไม่มกีฎหมายรบัรอง  

ฉะนั้นการประสานความร่วมมือในการในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลของ

ส�านักงาน คปภ. และหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศผู้ยื่นจะเกิดขึ้นได้ ในความเห็นของผู้เขียนควรด�าเนินการ 

ดังนี้  

     1) ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 12 เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คปภ. ให้มีอ�านาจแลกเปลี่ยนข้อมูล

กับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ของการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันวินาศภัยได้ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ให้ก�าหนดให้การให้ใบอนุญาต การต่อ 

ใบอนญุาต และการเปิดสาขาของบรษิทัประกันวนิาศภยั ต้องพจิารณาข้อมูลจากหน่วยงานก�ากบัดแูลภายในและ

ของประเทศผู้ยื่นค�าขอ    

     2) ให้ท�าความร่วมมือระหว่างประเทศโดยจัดให้มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกันในการแลก

เปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบาย โดยข้อตกลงนั้นต้องน�ามาก�าหนดเป็นกฎหมายภายในประเทศเพ่ือให้อ�านาจ

ส�านักงาน คปภ. สามารถด�าเนินการได้โดยมีกฎหมายรับรอง 

     จึงเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลระหว่างส�านักงาน คปภ. 

และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีความส�าคัญกับการพิจารณาให้

อนญุาตและต่อใบอนญุาตประกอบธรุกิจประกนัวนิาศภยั รวมถงึการจดัตัง้สาขาของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ

ในประเทศไทยตามหลกัความคุม้ค่าทีค่�านงึถงึการเพ่ิมประสทิธภิาพในข้ันตอนการพิจารณาเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจ 

อกีทัง้ยงัส่งเสริมประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการก�ากบัดแูลท่ียดึเอาประโยชน์ของผูเ้อาประกนั

ภัยและความมั่นคงของระบบการประกันภัยเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ก�ากับดูแลนี้จะต้องมีกฎหมายรองรับและมีระบบการคุ้มครองข้อมูลอย่างปลอดภัย
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3. สรุปผล

 จากการศึกษาค้นคว้า โดยวิเคราะห์การปรับใช้หลักธรรมาภิบาลกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอ

อนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัฯ ในด้านสาระบญัญติัของกฎหมายนัน้ 

เป็นที่สรุปได้ว่าบทบัญญัติของมาตรา 6 ท่ีเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยรายใหม่ 

และบทบัญญัติของมาตรา 7 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยของต่างประเทศใน

ประเทศไทยของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติที่มิได้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักหนึ่งของ

หลกัธรรมาภบิาล โดยโครงสร้างการให้อ�านาจการพจิารณาใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัย ควรก�าหนด

ให้คณะกรรมการส�านักงาน คปภ. เป็นผู้มีอ�านาจในการอนุมัติให้ความเห็นชอบค�าขอประกอบธุรกิจประกัน

วนิาศภัย เพราะเป็นผูท่ี้มภีารกจิในการควบคมุและก�ากบัดูแลธรุกจิประกนัวนิาศภัยโดยตรง ส่วนในด้านวธีิบญัญตัิ

ของกฎหมาย ผู้เขียนสรุปได้ว่าควรก�าหนดปัจจัยความเส่ียงในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

พิจารณาอนุญาต และบัญญัติให้สิทธิโต้แย้งค�าขอที่ได้รับการปฏิเสธตามหลักความชัดเจนของกฎหมาย ซึ่งความ

ไม่ชดัเจนของกฎหมายย่อมจะส่งผลให้เกดิปัญหาของการใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายและน�ามาซึง่ปัญหา

ในการใช้ดุลยพินิจและค�าส่ังทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของ

ฝ่ายปกครองทีเ่รยีกร้องให้ผูใ้ช้อ�านาจต้องผกูพนัตามกฎหมาย และในด้านการส่งเสริมประสิทธภิาพในการบงัคับ

ใช้กฎหมาย ผูเ้ขียนพบว่าบทบัญญตัท่ีิเกีย่วข้องกบัการอนญุาตให้ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัมไิด้น�าหลกัความ

คุม้ค่ามาส่งเสรมิการบรหิารจดัการตามขัน้ตอนการอนมุตัดิว้ยการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบัดแูล

ทั้งภายในและต่างประเทศ 
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