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แผนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อวิชา    777  216 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย        3 (3-0-6) 
                     777  216 LAW ON AGENCY BROKERAGE AND INSURANCE  3 (3-0-6) 
 
อาจารย์ผู้สอน 

ดร. ปาริฉัตร บุตรวงค์ 
 

รายละเอียดวิชา 
สิทธิและหน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการและบุคคลภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน 

ความสามารถของตัวแทน นายหน้า ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่างๆ ตัวแทน
และนายหน้าประกันภัย ประกันวินาศภัยในการรับขน ประกันภัยค  าจุน ประกันชีวิตและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

Right and duties of agents to principals and the third party, relationship between 
principals and agents, responsibility of agents and brokers, theories, legal principles and scope 
of various types of insurance, insurance agents and brokers, insurance against loss, specific 
means regarding carriage insurance, guarantee insurance, life insurance and other related laws 
 
วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้และเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยตัวแทน ตัวการ ตัวแทนค้า
ต่างและนายหน้า                

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึง สิทธิและหน้าที่ของตัวแทน ตัวการ สัญญาตัวแทน  
ตัวการ  (Principal) ตัวแทน (Agent)  การเกิดขึ นของตัวแทนตัวแทนแต่งตั งโดยชัดแจ้งตัวแทนแต่งตั ง
โดยปริยาย 

3. มีความรู้และเข้าใจและสามารถอธิบายถึงตัวแทนค้าต่างความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้า
ต่างกระท าไป ความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่าง             

4. มีความรู้และเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะทั่วไป  การท าสัญญานายหน้า สาระส าคัญของ
สัญญานายหน้า  ความระงับของสัญญานายหน้า            

5. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงหลักกฎหมายการประกันวินาศภัย  หลักกฎหมายวิธีการ
เฉพาะประกันภัยในการรับขน และการประกันภัยค  าจุน 
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6. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึง หลักกฎหมายการประกันภัยรถยนต์ทั งในภาคสมัครใจ
และภาคบังคับ  

7. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงหลักกฎหมาย การประกันชีวิตความแตกต่างของสัญญา
ประกันภัยแต่ละประเภทได้ และสามารถอธิบายความแตกต่าง  ระหว่างสัญญาประกันภัยกับสัญญา
ชนิดอื่นๆท่ีมีลักษณะใกล้เคียงได้  

8. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย จรรยาบรรณตัวแทนประกันภัยตัวแทนประกันชีวิตตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

   
ระบบการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางห้องสมุด และ อินเตอร์เนท 

3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชั นเรียน มีการอภิปรายชั นเรียน 

4. ให้นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา 

ตารางสอน  
วันพฤหัส เวลา 9.00 - 12.00 น. 

 
หลักเกณฑ์การวัดผล 

1. การเข้าเรียนสม่ าเสมอและการมีส่วนร่วมในชั นเรียน 

2. การสัมมนาในชั นเรียน 

3. การสอบปลายภาค 

เอกสารหนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบ 
1. ไผทชิต เอกจริยกร. ตัวแทน นายหน้า Agency – Brokerage. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. 

2. ภาสกร ญาณสุธี. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตัวแทน นายหน้า. กรุงเทพฯ :  

นิติบรรณการ ,2549. 

3. บทความความอ่ืนที่เกี่ยวกับตัวแทนนายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ฯลฯ     
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เวป็ไซต์ 
1. www.oic.or.th  

2. www.tlaa.org  

3. www.thaigia.com   
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แผนการสอน 

ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวนชม. วิธีการสอน 

1-2 
วัน/เดือน/ปี 

11,18 ม.ค. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

บทน า   
1. ประวัติความเป็นมา ความหมาย และ

สาระส าคัญของสัญญาตัวแทน 
2. สิทธิและหน้าที่ของตัวแทน ตัวการ สัญญา

ตัวแทน  ตัวการ(Principal) ตัวแทน (Agent) 
3. วัตถุประสงค์ของสัญญาตัวแทน 
4. ความแตกต่างของสัญญาตัวแทนและสัญญา

อ่ืนๆ   
5. การเกิดขึ นของตัวแทน 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม 

3-4 
วัน/เดือน/ปี 
25 ม.ค. 61 
1 ก.พ. 61 

 (ดร.ปาริฉัตร) 

1. หลักเกณฑ์การตั งตัวแทน 
2. ประเภทของตัวแทน 

ก. ตัวแทนแต่งตั งโดยชัดแจ้งตัวแทน
แต่งตั งโดยปริยาย 

ข. ตัวแทนเชิด  
ค. ตัวแทนจ าเป็นในเหตุฉุกเฉิน 
ง. ตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน 

3. หน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการ 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม ร่วม
อภิปราย 

5-6 
วัน/เดือน/ปี 

8, 15 ก.พ. 61 
 (ดร.ปาริฉัตร) 

1. ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ 
ก. ประมาทเลินเล่อ 
ข. ไม่กระท าการเป็นตัวแทน 
ค. กระท าการโดยปราศจากอ านาจ 

กระท าเกินขอบเขตอ านาจ 
2. หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน 
3. ความผูกพันและความรับผิดของตัวการต่อ

บุคคลภายนอก ความรับผิดจากนิติกรรมหรือ
สัญญา 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถามร่วมอภิปราย 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวนชม. วิธีการสอน 

4. ความผูกพันและความรับผิดของตัวแทนต่อ
บุคคลภายนอก 

5. ความระงับของสัญญาตัวแทน 

7-8 
วัน/เดือน/ปี 
22 ก.พ. 61 
1 มี.ค. 61 

 (ดร.ปาริฉัตร) 

ตัวแทนค้าต่าง 
1.  ความหมายและสาระส าคัญของสัญญา  
2. ตัวแทนค้าต่าง สิทธิ และความรับผิดของ

ตัวแทนค้าต่าง 
ก. ต่อบุคคลภายนอก 
ข. ต่อตัวการ       
ค. หน้าที่ และความรับผิดของตัวแทนค้า

ต่าง      
ง. ความผูกพันของตัวการในกิจการที่

ตัวแทนค้าต่างกระท าไป ความระงับของ
สัญญาตัวแทนค้าต่าง 

นายหน้า 
- บททั่วไป   การท าสัญญานายหน้า สาระส าคัญ

ของสัญญานายหน้า  ความระงับของสัญญา
นายหน้า     
 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถามร่วมอภิปราย 

9-10 
วัน/เดือน/ปี 
8,15 มี.ค. 61  
(ดร.ปาริฉัตร) 

1. ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ,
ลักษณะส าคัญของประกันภัย  

ก. ประวัติ ความหมายประกันภัย 
ข. ลักษณะส าคัญของประกันภัย  

2. การเสี่ยงภัย 
ความหมายของการเสี่ยงภัยภาวะส่งเสริม
ให้เกิดความเสียหาย การจัดการต่อการ
เสี่ยงภัย 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม 

 จัดกลุ่มอภิปราย 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวนชม. วิธีการสอน 

11-12 
วัน/เดือน/ปี 
29 มี.ค. 61 
5 เม.ย. 61  

(ดร.ปาริฉัตร) 

1. ปัจจัยในการประกอบการรับประกันภัย 
ก. การใช้ดุลพินิจจากประสบการณ์ในการ

รับการประกันภัย 
ข. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย 
ค. หลักการชดใช้ค่าเสียหาย 

2. หลักการรับช่วงสิทธิ 
3. การประกันชีวิต 

ก. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
ข. ประกันชีวิตตลอดชีพ 
ค. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
ง. ประกันชีวิตแบบเงินได้รายปี 

2  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม 

 

13-14 
วัน/เดือน/ปี 

12,19 เม.ย. 61 
(ดร.ปาริฉัตร) 

การประกันวินาศภัย 
ก. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
ข. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันวินาศ

ภัย 
ค. การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย 

การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทาง
ทะเล 

ก. ประเภทของความคุ้มครอง 
ข. หลักการพิจารณาประกันภัยรถยนต์ และ

ภัยทางทะเล 
ค. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

การก าหนดเบี ยประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม 

 จัดกลุ่มอภิปราย 

15 
วัน/เดือน/ปี 
26 เม.ย. 61 

 (ดร.ปาริฉัตร) 

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 
1. จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 
2. วิธีการเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต 
3. นายหน้าตัวแทนประกันชีวิต 

นายหน้าตัวแทนประกันวินาศภัย 

6  บรรยายและให้นักศึกษา
ตอบค าถาม 

 


