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กฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อธิพร สิทธิธีรรัตน์* 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกกล่าวถึงสาระส าคัญของกฎหมายประกันภัยทางทะเลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสัญญาประกันภัยทางทะเลประเทศจีนต้องมีค าเสนอและค าสนองที่ต้องตรงกันของ
ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่แถลงข้อความอัน
เป็นเท็จ ในด้านผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยจากภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยไว้ หากมีการน าทรัพย์สินเดียวกันประกันภัยประเภทหรือแบบ
เดียวกันต่อผู้รับประกันภัยหลายราย ผู้รับประกันภัยแต่ละรายจะรับผิดตามสัดส่วนจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
เทียบกับจ านวนที่วินาศ ภัยที่เกิดขึ้นส าหรับการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยทางทะเล The Maritime Code of 
People’s  Republic of China ห้ามคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดใช้สิทธิเลิกสัญญาภายหลังที่ความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยได้เริ่มต้นข้ึนแล้วเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญา 

ในส่วนที่สองมุ่งศึกษาถึงความแตกต่างระหว่าง Marine Insurance Act 1906 และ The Maritime 
Code of People’s Republic of China ในเรื่องค ารับรอง การผิดค ารับรองภายใต้กฎหมายประกันภัยทางทะเล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความยืดหยุ่นกว่าการผิดค ารับรองตาม Marine Insurance Act 1906 โดยภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อผู้เอาประกันภัยกระท าผิดค ารับรอง ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเลิกสัญญาหรือ
ขอแก้ไขสัญญาได้ หรือมีสิทธิในการเรียกเบี้ยประกันภัยเพ่ิม ในทางกลับกันการผิดค ารับรองตาม Marine 
Insurance Act 1906 กลับน าไปสู่การสิ้นสุดของสัญญา ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในสัญญาประกันภัยทางทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผิดค ารับรอง
นั้นเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย หรือมิได้ท าให้ผู้รับประกันภัยต้องแบกรับความเสี่ยงที่เพ่ิมมากข้ึน 
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Abstract 

 This article will be separated into two parts. The first is about the core principles of 
China marine insurance law. To conclude marine insurance contract, there must be correspond 
offer and acceptance of insurer and insured. The insured has duty to truthfully inform the 
insurer. When there is the loss from a peril insured against, the insurer shall promptly indemnify 
the insured. In case that the insured concludes contract with several insurers for same subject 
matter insured and against the same risk, liability of each insurer shall be in proportion to that 
which the amount he insured bears to the total of the amount insured by all insurers. Neither 
the insurer nor the insured may terminate the contract after the commencement of the 
insurance liability, unless otherwise agreed in the contract.  

The second part is the differences of warranty principle between Marine Insurance Act 
1906 and the Maritime Code of People’s Republic of China. If the insured has not complied 
with the warranties under Chinese law, the insurer can terminate the contract or demand an 
amendment to the terms and conditions of the insurance coverage or an increase in premium. 
In contrast to Chinese law, the breach of warranties under Marine Insurance Act 1906 will lead 
the contract to the termination. Therefore, the Maritime Code of People’s Republic of China is 
more flexible than Marine Insurance Act 1906.    
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การประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยซึ่งโอนความเสี่ยงของผู้ เอาประกันภัยไปยั งบริษัทรับ
ประกันภัยเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้น การประกันภัยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบได้แก่ การประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัย ซึ่งการประกันภัยทางทะเลเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยเป็นการประกันความ
เสียหายแก่เรือหรือสินค้าซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น การประกันตัวเรือ 
และการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  ส าหรับภัยที่คุ้มครองในการประกันภัยทางทะเลนั้นมีหลายรูปแบบ 
เช่น ภัยทางทะเล อัคคีภัย การทิ้งทะเล หรือการโจรกรรม อย่างไรก็ตามบุคคลซึ่งจะเอาประกันภัยได้ต้องเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในประโยชน์ที่เอาประกันภัยทางทะเล เช่น เจ้าของเรือ หรือเจ้าของสินค้า เป็นต้น 

 บทความนี้มุ่งศึกษาถึงกฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกกล่าวถึงสาระส าคัญโดยรวมของกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีน และส่วนที่สองเนื่องจากค า
รับรองเป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งในกฎหมายประกันภัยทางทะเล หากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง  ตามกฎหมาย Marine 
Insurance Act แล้วย่อมน าไปสู่การสิ้นสุดของสัญญา แต่ส าหรับ The Maritime Code of People’s Republic 
of China กลับมีความยืดหยุ่นในเรื่องดังกล่าวมากกว่า โดยการผิดค ารับรองในหลายๆครั้งก่อให้เกิดความสงสัยว่า
เป็นเรื่องสมควรหรือไม่ที่การผิดค ารับรองจะน าไปสู่จุดสิ้นสุดของสัญญาในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผิด
ค ารับรองนั้นมิใช่สาระส าคัญ และไม่ก่อให้ผู้รับประกันภัยต้องรับความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในส่วนที่สองจึง
มุ่งศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมาย 
Maritime Insurance Act 1906 ของประเทศอังกฤษในเรื่องค ารับรอง (Warranty) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 

1 สาระส าคัญของกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีน 

กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีนถูกบัญญัติไว้ใน The Maritime Code of People’s 
Republic of China ใน Chapter 12 ซึ่ง  Article 216 ให้ความหมายสัญญาประกันภัยทางทะเลว่า เป็นสัญญา
ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือต่อ
ความรับผิดซึ่งเกิดจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งรวมถึงภัยที่เกิดขึ้นในแม่น้ าหรือบนบกอันเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยทาง
ทะเลด้วย โดยในสัญญาประกันภัยต้องระบุชื่อของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
จ านวนที่เอาประกันภัย มูลค่าที่เอาประกันภัย ภัยที่เอาประกัน ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยและค่าประกันภัย 
โดยกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีนมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1.1 การเกิดขึ้นของสัญญาประกันภัย 

 สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอสนองที่ต้องตรงกันของคู่สัญญา กล่าวคือ สัญญาประกันภัยจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือผู้เอาประกันภัยส่งค าเสนอเข้าท าสัญญาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัยซึ่ง ผู้รับประกันภัยตกลงด้วย
ในข้อเสนอนั้นและผู้เอาประกันภัยยินยอมตกลงตามเงื่อนไขของการประกันภัย เมื่อมีสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นผู้รับ
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ประกันภัยต้องออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัยโดยมีข้อสัญญาตามสัญญาประกันภัยระบุไว้ใน
กรมธรรม์หรือใบรับรองดังกล่าวด้วย 

 ในการเข้าท าสัญญาประกันภัยนั้นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริ งและไม่แถลงข้อความ
อันเป็นเท็จ หากผู้เอาประกันภัยจงใจไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงผู้รับประกันมีสิทธิเลิกสัญญาโดยไม่จ าต้องคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและไม่ตกอยู่ในความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายใดๆอัน
เกิดข้ึนจากภัยที่ตนได้รับประกันไว้ก่อนมีการเลิกสัญญา แต่หากการไม่แจ้งข้อเท็จจริงนั้นมิได้เกิดขึ้นด้วยความจงใจ
ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภายอาจเลิกสัญญาหรือขอเพ่ิมเบี้ยประกันภัยได้ ในกรณีดังกล่าวหากผู้รับ
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยและข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยไม่แถลงนั้นมิใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้น 
ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความวินาศอันเกิดจากภัยที่ตนได้รับประกันไว้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีการ
เลิกสัญญา2 

 หากในการเข้าท าสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยได้รู้หรือควรรู้ในเวลาที่เข้าท าสัญญาประกันภัยว่า
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากภัยที่ได้เอาประกันไว้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดจากภัยที่ได้รับประกัน และ
ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องคืนเบี้ยประกันภัย แต่หากผู้รับประกันภัยได้รู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นไม่
อาจเกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันไว้ได้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้จ่ายไป3   

 

1.2 เบี้ยประกันภัยและจ านวนเงินที่เอาประกันภัย  

 เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันและผู้รับประกันต้องตกลงกันถึงจ านวนเงินที่เอาประกันภัย 
หากมิได้มีการตกลงกันไว้ The Maritime Code of People’s Republic of China ให้ค านวณจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยดังต่อไปนี้4 

1. จ านวนเงินที่เอาประกันภัยของเรือให้ถือเอามูลค่าของเรือในขณะที่ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
จะเกิดขึ้นโดยรวมถึงมูลค่าของตัวเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ เชื้อเพลิง เครื่องมือ เสบียงและน้ าสะอาด
ซึ่งอยู่บนเรือ และเบี้ยประกันภัยด้วย 

2. จ านวนเงินที่เอาประกันของสินค้าได้แก่ราคาสินค้าทั้งหมดตามที่ปรากฏในอินวอย หรือราคาแท้จริง
ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่มีการซื้อขายกันในระหว่างประเทศ (Non-trade commodity) ให้ถือราคา 
ณ สถานที่ส่งและค่าระวางและเบี้ยประกันภัย 

                                                           
2 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 223 
3 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 224 
4 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 219 
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3. จ านวนเงินที่เอาประกันภัยของค่าระวาง ได้แก่มูลค่าของค่าระวางทั้งหมดที่ผู้ขนส่งจะได้รับและเบี้ย
ประกันภัย 

4. จ านวนเงินที่เอาประกันภัยส าหรับทรัพย์สินประเภทอ่ืนได้แก่มูลค่าแท้จริงของสิ่งนั้นรวมกันและ เบี้ย
ประกันภัย 
 

1.3 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

The Maritime Code of People’s Republic of China ก าหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยไว้ใน 3 
ประการ กล่าวคือ หน้าที่ในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย หน้าที่ในการปฏิบัติตามค ารับรอง และหน้าที่ในการแจ้งแก่
ผู้รับประกันภัยเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้น โดยหน้าที่ในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยแก่ผู้รับประกันภัยในทันทีเมื่อมีสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นประการอ่ืนในสัญญา
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมช าระค่าเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันมีสิทธิปฏิเสธที่จะออกใบรับรองการ
ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยได้5 

หน้าที่ในการปฏิบัติตามค ารับรอง6 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามค ารับรองทีได้ให้ไว้ในสัญญา
ประกันภัยแก่ผู้รับประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยทราบว่าตนไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามค ารับรองได้ ผู้เอา
ประกันภัยต้องแจ้งแก่ผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีเช่นนี้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือขอแก้ไขข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย หรือเรียกค่าเบี้ยประกันเพ่ิม 

หน้าที่ในการแจ้งแก่ผู้รับประกันภัยถึงวินาศภัยที่เกิดขึ้น ในกรณีหากมีวินาศภัยตามที่เอาประกันภัยไว้
เกิดขึ้น ผู้เอาประกันมีหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับประกันในทันทีและต้องกระท าการตามจ าเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความ
เสียหาย ในกรณีเช่นนี้หากผู้รับประกันภัยได้ให้ค าแนะน าถึงมาตรการต่างๆแก่ผู้เอาประกันภัยเพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ด าเนินการตามค าแนะน าดังกล่าว หากผู้เอาประกันภัยละเลยไม่ด าเนินการ
ตามค าแนะน าที่ผู้รับประกันได้ให้ไว้ต่อตน ผู้รับประกันภัยไม่ต้องต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน านั้น7 

 1.4 การประกันภัยหลายราย 

 ตาม Article 225 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันภัยทรัพย์สินเดียวกันและภัยเดียวกันต่อ
ผู้รับประกันภัยหลายราย เมื่อจ านวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นเกินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น หากไม่มีข้อสัญญาตกลงกัน

                                                           
5 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 234 
6 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 235 
7 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 236 
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ไว้เป็นประการอ่ืน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินนั้นจากผู้รับ
ประกันภัยได้เพียงค่าสินไหมทดแทนเท่าที่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

 ส าหรับความรับผิดของผู้รับประกันภัยแต่ละรายให้พิจารณาถึงสัดส่วนที่จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
เทียบกับจ านวนที่วินาศนั้น หากผู้รับประกันภัยรายใดได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนที่ตนต้องรับผิด 
ผู้รับประกันภัยรายนั้นมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้รับประกันภัยรายอ่ืนซึ่งยังมิได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่ครบจ านวนตามที่ตนต้องรับผิด 

 1.5 การโอนสัญญาประกันภัย 

ภายใต้กฎหมายของประเทศจีนสัญญาประกันภัยสินค้าซึ่งถูกขนส่งทางทะเลนั้นสามารถโอนกันได้โดยการ
สลักหลัง เมื่อมีการโอนสัญญาเกิดขึ้นสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาดังกล่าวจะตกไปยังผู้รับโอน อย่างไรก็ตามหาก
ยังมีการค้างช าระค่าเบี้ยประกันภัยผู้โอนและผู้รับโอนต้องร่วมกันและแทนกันรับผิดต่อผู้รับประกันภัยในค่าเบี้ย
ประกันดังกล่าว8 

ส าหรับการโอนสัญญาประกันภัยเรืออันเกิดขึ้นจากการโอนความเป็นเจ้าของในเรือที่เอาประกันภัย การ
โอนนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัย หากมีการโอนสัญญาประกันภัยเรือโดยมิได้รับความยินยอม
ดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาประกันภัยเรือนั้นสิ้นสุดลงนับแต่เวลาที่โอนความเป็นเจ้าของในเรือที่เอาประกันภัย แต่หาก
เรือนั้นอยู่ในระหว่างการเดินทางสัญญาประกันภัยคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าการเดินทางนั้นสิ้นสุดลง และในกรณี
ที่สัญญาสิ้นสุดลงเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยยังเหลืออยู่ แก่ผู้
เอาประกันภัยโดยค านวณนับตั้งแต่วันที่มีการเลิกสัญญาจนกระทั่งวันที่สัญญาสิ้นสุดลงตามที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยด้วย9 

1.6 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย 

 ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้แก่
ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามความรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยนั้นจ ากัดเพียงจ านวน
เงินที่เอาประกันภัยเท่านั้น หากจ านวนเงินที่เอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ให้ผู้รับ
ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยค านวณตามสัดส่วนของจ านวนเงินที่เอาประกันภัยกับจ านวนที่วินาศ10 

 ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายไม่ว่าในครั้งใดๆซึ่งเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัย
ต่างๆที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย แม้ว่าจ านวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อรวมกันแล้วมากกว่าจ านวนที่เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความเสียหายสิ้นเชิงเกิดขึ้นตามมา
                                                           
8 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 229 
9 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 230 
10 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 239 
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ภายหลังจากเกิดความเสียหายบางส่วน ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดเพียงความเสียหายสิ้นเชิงหากยังมิได้มีการ
ซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนนั้น 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนอันจ าเป็นและสมควรอันผู้เอาประกันภัยได้ด าเนินไปเพ่ือการลดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการท าการส ารวจหรือประเมินมูลค่าของจ านวนวินาศภัยเพ่ือการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจ ากัดไว้ไม่เกินจ านวนที่เอาประกันภัย ในกรณีที่จ านวนที่เอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยค านวณตามสัดส่วนของจ านวนที่เอาประกันภัยและ
มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเว้นแต่สัญญาประกันภัยระบุไว้เป็นประการอ่ืน 

ส าหรับกรณีที่มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดเพียงส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม The Maritime Code of People’s Republic of China ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึ้นจากความจงใจของผู้เอาประกันภัย หรือเกิดความเสียหายหรือสูญ
หายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้11 

 1. ความล่าช้าของการเดินทางหรือการส่งสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 

 2. ความเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า การเสื่อมสภาพในตัวเองหรือสภาพของสินค้าเอง 

 3. ความเสียหายเกิดขึ้นจากหีบห่อไม่เหมาะสม 

ทั้งนี้เว้นแต่สัญญาประกันภัยจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน และ The maritime code of  people's 
republic of china ของประเทศจีนก าหนดข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายหรือ
สูญหายต่อเรือซึ่งเอาประกันภัยไว้ เว้นแต่สัญญาจะก าหนดเป็นประการอ่ืนในกรณีดังต่อไปนี้12 

1. การไม่พร้อมเดินทะเลของเรือในเวลาก่อนเรือออกเดินทะเล เว้นแต่ตามกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก าหนดเวลา (Time Policy) ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่รู้ถึงการไม่พร้อมของเรือ ดังกล่าว 

2. การเสื่อมสภาพหรือการกัดกร่อนของเรือ 

 1.7 ความเสียหาย 

ความเสียหายสิ้นเชิง13 หมายถึง  เมื่อมีภัยที่เอาประกันไว้เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ เป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สินนั้นสูญหาย หรือเสียหายอย่างมากจนไม่อาจท าให้คืนสภาพและน ากลับมาใช้งานอย่างเดิม ในกรณีที่ไม่

                                                           
11 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 243 
12 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 244 
13 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 245 
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อาจหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงของเรือภายหลังเกิดวินาศภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้  หรือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงเกินกว่ามูลค่าที่เอาประกันภัยไว้ 
ให้ถือเป็นความเสียหายสิ้นเชิงแบบเสมือน14 (Constructive total loss) หรือหากภายหลังเกิดวินาศภัยต่อสินค้าที่
เอาประกันภัยไว้ท าให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสียหายแบบสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้ หรือค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการเพ่ือการหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงและค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าต่อไปยังปลายทางจะ
เกินกว่ามูลค่าที่เอาประกันภัยไว้ให้ถือกรณีดังกล่าวเป็นความเสียหายเสมือนสิ้นเชิงเช่นกัน และความเสียหายอ่ืนใด
นอกจากความเสียหายสิ้นเชิงและความเสียหายสิ้นเชิงแบบเสมือนให้ถือเป็นความเสียหายบางส่วน15  

ในกรณีที่เรือไม่อาจถึงท่าปลายทางภายในเวลาอันสมควรนับจากสถานที่ซึ่งมีการติดต่อครั้งสุดท้าย และ
เรือนั้นยังคงมิได้มีการติดต่อเป็นเวลาสองเดือนให้ถือว่าเรือนั้นหาย และถือเสมือนว่าเป็นความเสียหายสิ้นเชิง ทั้งนี้
เว้นแต่สัญญาจะก าหนดเป็นประการอ่ืน16 

 เมื่อมีความเสียหายเสมือนสิ้นเชิงเกิดขึ้นและผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายเสมือนสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยต้องสละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแก่ผู้รับประกันภัย แต่
ผู้รับประกันภัยจะยอมรับทรัพย์สินที่สละทิ้งหรือไม่ก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงความตกลงใจนั้น
ภายในเวลาอันสมควร หากผู้รับประกันภัยยอมรับการสละทิ้ ง สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สละทิ้งนั้นย่อม
โอนไปยังผู้รับประกันภัย โดยการสละทิ้งนั้นต้องท าโดยปราศจากเงื่อนไขและเมื่อผู้รับประกันภัยได้ยอมรับการสละ
ทิ้งแล้วผู้รับประกันภัยจะบอกถอนการยอมรับนั้นมิได้    

1.8 ค่าสินไหมทดแทน 

 เมื่อมีวินาศภัยซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยอาจร้องขอให้ผู้เอาประกันภัยส่งหลักฐานหรือ
เอกสารต่างๆเพ่ือยืนยันความเสียหายและลักษณะของการเกิดภัย โดยต้องร้องขอก่อนมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เอาประกันภัย17 

หากความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยวินาศภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยเป็นการกระท าของบุคคลที่สาม สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อบุคคลที่
สามตกไปยังผู้รับประกันภัยในเวลาที่ผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่อยู่ในความรับรู้ของตนให้แก่ผู้รับประกันภัยเพ่ือเป็นการอ านวย

                                                           
14 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 246 
15 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 247 
16 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 248 
17 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 251 
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ความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลผู้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย18 

ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมของผู้รับประกันภัย หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิในการไล่เบี้ยเนื่องจากความผิด
ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยอาจลดค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อความเสียหายเป็นจ านวนบางส่วนแล้ว ผู้รับประกันภัยสามารถลดจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนลงตามส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากบุคคลที่ก่อความเสียหายได้ และถ้าค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับนั้นมากกว่าจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส่วนที่เกินนั้นตก
แก่ผู้รับประกันภัย 

 ภายหลังเกิดวินาศภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการปฏิเสธสิทธิของตนที่จะยอมรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนเพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่ตามสัญญาตามสิทธิของตน 
เพ่ือการใช้สิทธิดังกล่าวผู้รับประกันภัยต้อแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยถึงการปฏิเสธสิทธิยอมรับทรัพย์สินนั้นภายในเวลา 
7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้เอาประกันภัยถึงค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดเพ่ือค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นและสมควรซึ่งจ่ายไปโดยผู้เอาประกันเพื่อการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายก่อนที่จะได้รับการแจ้งจากผู้รับ
ประกันภัย หากมีความเสียหายสิ้นเชิงเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนได้มีการจ่ายเต็ม
จ านวนแล้ว ผู้รับประกันภัยมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

1.9 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยทางทะเล 

 การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยถูกก าหนดไว้ใน Article 226 – 228 โดยก าหนดห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใด
ใช้สิทธิเลิกสัญญาภายหลังที่ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยทางทะเลได้เริ่มต้นขึ้น เว้นแต่จะมีข้อสัญญาก าหนด
ไว้เป็นประการอ่ืน ในกรณีที่สัญญาระบุให้สามารถเลิกสัญญาได้และผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ใช้สิทธิขอเลิกสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยนับแต่วันที่ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งวันที่
สัญญาสิ้นสุดลง แต่หากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของผู้รับประกันยังมิได้เริ่มต้นขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ขอเลิกสัญญาและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆแก่ผู้รับ
ประกันภัย   

 2. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีนและกฎหมาย Maritime 
Insurance Act 1906 ในเรื่องค ารับรอง (Warranty) 

 ค ารับรองตามสัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยทางทะเล โดยค า
รับรองนี้เป็นค ารับรองของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยที่ก าหนดหน้าที่แก่ผู้เอาประกันภัยให้กระท าการ
บางอย่างหรือละเว้นการกระท าการบางอย่างภายในระยะเวลาของสัญญาประกันภัยทางทะเล หากผู้เอาประกันภัย
                                                           
18 The Maritime Code of People’s  Republic of China Article 252 
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ไม่สามารถปฏิบัติตามค ารับรองได้ ผู้รับประกันภัยย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด ค ารับรองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้
ผู้รับประกันภัยต้องรับความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย  

ส าหรับ The Maritime Code of People’s Republic of China มิได้ให้ความหมายของค ารับรองไว้
อย่างเช่น Marine Insurance Act 1906 จึงท าให้กฎหมายของประเทศจีนไม่มีการแบ่งแยกประเภทของค ารับรอง 
อย่างไรก็ตามกฎหมายของประเทศจีนได้ยอมรับหลักการเบื้องหลังค ารับรองในเรื่องป้องกันผู้รับประกันภัยมิให้ต้อง
รับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น โดยลักษณะของค ารับรองตามกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีนมิใช่เงื่อนไขที่จะ
ท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดลง  

นอกจากนี้กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศจีนมิได้กล่าวถึงความชอบด้วยกฎหมายจึงส่งผลให้
ความชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขนส่งสินค้าโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ อาจไม่ถือเป็นค ารับรองโดยปริยาย 
อย่างไรก็ตามได้มีการโต้แย้งอย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากหลักความชอบด้วยกฎหมายควรเป็นพ้ืนฐาน
ของกฎหมายสัญญา กล่าวคือ สัญญาทุกฉบับต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มาตรา 719 ของ 
Contract Act of People’s Republic of China ได้ก าหนดการเกิดขึ้นและการปฏิบัติตามสัญญาต้องชอบด้วย
กฎหมาย และในมาตรา 5820 ของ Contract Act of People’s Republic of China ได้ก าหนดกรณีซึ่งก่อให้
สัญญาเป็นโมฆะ เช่น สัญญาเกิดขึ้นโดยการฉ้อฉลหรือถูกขู่เข็ญ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์ 
หรือมาตรา 521 ของ Insurance Act of People’s Republic of China 1995 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยต้อง
เกิดข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมาย  

                                                           
19 Contract Act of People’s Republic of China 1999 
 
  
Article 7 
 In concluding and performing a contract, the parties shall abide by the laws and administrative regulation, observe 
social ethics. Neither party may disrupt the socio-economic order or damage the public interests. 
20 Contract Act of People’s Republic of China 1999 
 Article 52 
 A contract shall be null and void under any of the following circumstances: 
 (1) A contract is concluded through the use of fraud or coercion by one party to damage the interests of the State; 
 (2) Malicious collusion is concluded to damage the interests of State, a collective or third party; 
 (3) An illegitimate purpose is concealed under the guise of legitimate acts; 
 (4) Damaging the public interests; 
 (5) Violating the compulsory provisions of the laws and administrative regulations. 
21 Insurance Act of People’s Republic of China 1995 
 Article 5 
 In carrying out their obligations and exercising their rights, the parties to insurance activities shall abide by the principle 
of honesty and good faith 
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ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแก่ผู้รับประกันภัยในทันทีถึงการฝ่าฝืนค ารับรอง
นั้น แต่การฝ่าฝืนค ารับรองไม่ท าให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีแต่จะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผู้รับประกันภัยได้แจ้งแก่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นหนังเพ่ือใช้สิทธิขอเลิกสัญญา โดยต้องท าภายในเวลาอันสมควรมิเช่นนั้นถือเป็นการสละสิทธิ  แต่
หากผู้รับประกันภัยไม่ประสงค์จะเลิกสัญญา ผู้รับประกันภัยสามารถขอแก้ไขข้อสัญญาในสัญญาประกันภัยและ/
หรือเรียกเบี้ยประกันภัยเพ่ิมได้ ส าหรับค ารับรองในกฎหมายอังกฤษได้ถูกระบุไว้ใน Marine Insurance Act 1906 
ซ่ึงถือเป็นหลักการส าคัญหลักหนึ่ง  

 ภายใต้กฎหมาย Marine Insurance Act 1906 ค ารับรองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท22 คือ ค า
รับรองโดยชัดแจ้ง และค ารับรองโดยปริยาย โดยค ารับรองโดยชัดแจ้งเป็นค ารับรองซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่ามี
เจตนาที่จะรับรอง ค ารับรองโดยชัดแจ้งนี้ไม่มีผลเป็นการยกเลิกหรือยกเว้นค ารับรองโดยปริยายที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ค ารับรองโดยปริยายเป็นค ารับรองท่ีกฎหมายก าหนดไว้ถือเป็นการรับรองโดยปริยายแม้มิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

 กฎหมาย Marine Insurance Act 1906 ได้บัญญัติถึงค ารับรองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย 
(Warranty of legality) ไว้ โดยถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ให้ค ารับรองโดยปริยายว่าการเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยนั้น
เป็นการเสี่ยงภัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยยังสามารถควบคุมได้การเสี่ยงภัยนั้นต้อง
ด าเนินไปในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย23 เช่น การเดินทางที่เอาประกันภัยนั้นต้องมิใช่การลักลอบขนสินค้าหนี
ภาษีเข้าประเทศ ซึ่งค ารับรองดังกล่าวต่างจากค ารับรองประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ ผู้รับประภัยไม่อาจสละสิทธิได้ 

 ค ารับรองภายใต้กฎหมาย Marine Insurance Act 1906 จะต้องได้รับการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไม่ว่า
ค ารับรองนั้นจะเป็นสาระส าคัญในการเสี่ยงภัยหรือไม่ก็ตาม24 หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่มีความเข้มงวดมาก 
หากมีการฝ่าฝืนค ารับรองเกิดข้ึนแม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ปฏิบัติตามค ารับรองแล้วเป็นส่วนใหญ่และฝ่าฝืนค ารับรอง
เพียงเล็กน้อย ก็ถือว่ามีการฝ่าฝืนค ารับรอง หรือแม้ผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมิได้รู้ถึงการฝ่าฝืนค ารับรองนั้น
ก็ตาม การฝ่าฝืนค ารับรองส่งผลให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดนับแต่เวลาที่มีการฝ่าฝืนโดยผู้รับ
ประกันภัยไม่จ าต้องแสดงว่าค ารับร้องนั้นมีผลท าให้เกิดวินาศภัยขึ้น หรือแม้แต่มิ ได้มีวินาศภัยเกิดขึ้นผู้รับ
                                                           
22 Marine Insurance Act 1906  
 Article 33 Nature of warranty 
 (2) A warranty may be express or implied. 
23 Marine Insurance Act 1906 
 Article 41 Warranty of legality 
 There is an implied warranty that the adventure insured is a lawful one, and that, so far as the assured can control 
the matter, the adventure shall be carried out in a lawful manner. 
24 Marine Insurance Act 1906  
 Article 33 Nature of warranty 
 (3) A warranty, as above defined, is a condition which must be exactly complied with, whether it be material to risk or 
not. If it be not so complied with, then, subject to any express provision in the policy, the insurer is discharged from liability as 
from the date of the breach of warranty, but without prejudice to any liability incurred by him before that date. 
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ประกันภัยก็หลุดพ้นจากความรับผิดโดยผลของกฎหมาย และไม่อาจมีวิธีเยียวยาได้ ซึ่งการหลุดพ้นจากความรับผิด
ของผู้รับประกันภัยนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ไม่กระทบถึงความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนมีการฝ่าฝืนค า
รับรอง 

 อย่าไรก็ตามในบางกรณีค ารับรองนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติตามอีกต่อไป เนื่องจากความจ าเป็นอันเป็น
เหตุผลเบื้องหลังของการมีค ารับรองนั้นได้สิ้นสุดลง หรือเป็นกรณีซึ่งผู้รับประกันภัยยอมสละสิทธิของตน ดังนี้จึงมี
ข้อยกเว้นของการฝ่าฝืนค ารับรองใน 2 กรณไีด้แก่  

1. เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป  

ตามมาตรา 34(1)25 ของ Marine Insurance Act 1906 ก าหนดให้ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
และมีการฝ่าฝืนค ารับรอง หรือค ารับรองนั้นในเวลาต่อมากลายเป็นผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนค ารับรองไม่ถือเป็น
ความผิด เช่น ในระหว่างสงครามมีค ารับรองว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเรือจะต้องแล่นไปพร้อมเรือรบที่คุ้ม
กันขบวนเรือสินค้า (Convoy) แต่ปรากฏว่าก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้นั้นสงครามสงบเสียก่อน ดังนั้นจึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามค ารับรองอีกต่อไป เพราะเป็นที่เห็นได้ว่าเจตนาของคู่กรณีที่ก าหนดค ารับรองดังกล่าวไว้
ก็เนื่องจากภาวะสงครามเท่านั้น เมื่อสงครามยุติ เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามค ารับรองก็ยุติด้วย  

 

2. ผู้รับประกันภัยสละสิทธิ  

  ผู้รับประกันภัยสามารถสละสิทธิในการฝ่าฝืนค ารับรองของผู้เอาประกันภัยได้ โดยอาจท าก่อนหรือหลัง
การฝ่าฝืนค ารับรองก็ได้ และอาจเป็นข้อตกลงโดยชัดแจ้งหรือปริยายของผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ตามหากค า
รับรองนั้นเป็นค ารับรองโดยปริยายที่เก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับประกันภัยไม่อาจสละสิทธิได้ 

 นอกจากนี้เมื่อมีการผิดค ารับรองเกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย Marine Insurance Act 1906 จะไม่มีการการ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

 เมื่อพิจารณาค ารับรอง (Warranty) ตาม The Maritime Code of People’s Republic of China และ 
Marine Insurance Act 1906 แล้วจะได้เห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างกันในกรณีดังต่อไปนี้ 

 

 
                                                           
25 Marine Insurance Act 1906  
 Article 34 When breach of warranty excused. 

(1) Non-compliance with a warranty is excused when, by reason of a change of circumstances, the warranty ceases 
to be applicable to the circumstances of the contract, or when compliance with the warranty is rendered 
unlawful by any subsequent law. 



13 
 

(1) ลักษณะของค ารับรอง 

ภายใต้ Marine Insurance Act 1906 ค ารับรองมีลักษณะเป็นเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยทางทะเล 
การฝ่าฝืนค ารับรองก่อให้ความรับผิดของผู้รับประกันภัยสิ้นสุดลงทันที แต่ภายใต้กฎหมาย The Maritime Code 
of People’s Republic of China ค ารับรองมิได้มีลักษณะเป็นเงื่อนไขให้สัญญาสิ้นสุดลง การผิดค ารับรองเป็น
เพียงการก่อให้ผู้รับประกันภัยเกิดสิทธิในการเลือกที่จะเลิกสัญญา หรือเรียกค่าเบี้ยประกันภัยเพ่ิมหรือขอแก้ไขข้อ
สัญญา 

(2) ประเภทของค ารับรอง 

 ภายใต ้Marine Insurance Act 1906 ได้ระบุให้ค ารับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค ารับรองโดยชัด
แจ้งและค ารับรองโดยปริยาย ซึ่งภายใต้ The Maritime Code of People’s Republic of China มิได้กล่าวถึง
ค ารับรองโดยปริยายท าให้ในกฎหมายประกันภัยของประเทศจีนมีค ารับรองเพียงประเภทเดียวคือค ารับรองโดยชัด
แจ้ง ค ารับรองซึ่งแม้จะถือว่ามีความส าคัญเพียงไรแต่หากมิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยก็ย่อมถือว่าไม่มีค า
รับรองดังกล่าว 

(3) ผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง 

 ภายใต ้Marine Insurance Act 1906 เมื่อมีการฝ่าฝืนค ารับรองเกิดข้ึน ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญาประกันภัยทันที โดยภายใต้ The Maritime Code of People’s Republic of China เมื่อมีการ
ฝ่าฝืนค ารับรองสัญญาประกันภัยนั้นจะไม่สิ้นสุดลงทันที แต่ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นจากความรับผิดต่อเมื่อผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิในการเลิกสัญญาโดยท าเป็นหนังสือและสัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือนั้น 
ผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ในทันทีเมื่อทราบถึงการฝ่าฝืนค ารับรอง โดยไม่จ าต้องรอให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งหนังสือถึงตน การใช้สิทธิในการเลิกสัญญานี้ผู้รับประกันภัยต้องท าภายในเวลาอันสมควรมิเช่นนั้นแล้ว
สิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามคู่สัญญาสามารถระบุให้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการฝ่าฝืนค า
รับรอง ในกรณีดังกล่าวสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยฝ่าฝืนค ารับรอง 

 (5) ความชอบด้วยกฎหมายของค ารับรอง 

 ในกฎหมาย Marine Insurance Act 1906 ได้ก าหนดไว้ชัดแจ้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย แต่
ภายใต้ The Maritime Code of People’s Republic of China มิได้มีการก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง 
อย่างไรก็ตามนักกฎหมายมีการถกเถียงกันว่าความชอบด้วยกฎหมายควรเป็นพ้ืนฐานของกฎหมายสัญญาทุกเรื่อง 
และภายใต้กฎหมายของประเทศจีนเองก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นความชอบด้วยกฎหมายจึงควรเป็นค ารับรองโดย
ปริยายเช่นเดียวกับ Marine Insurance Act 1906  
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 เมื่อพิจารณาค ารับรองตาม Marine Insurance Act 1906 และตาม The Maritime Code of 
People’s Republic of China จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างที่ส าคัญในเรื่องการฝ่าฝืนค ารับรอง ภายใต้ Marine 
Insurance Act 1906 ค ารับรองมีความเคร่งครัดเป็นอย่างมาก การผิดค ารับรองแม้เพียงเล็กน้อยก่อให้ผู้รับ
ประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดในทันที แม้การฝ่าฝืนนั้นมิใช่เรื่องส าคัญ หรือมิใช่เหตุที่ท าให้เกิดภัย หรือ
แม้กระทั่งจะมิได้มีภัยเกิดขึ้นเลยก็ตามผู้รับประกันภัยก็ยังคงหลุดพ้นจากความรับผิดอยู่นั่นเอง เช่น ในคดี De 
Hahn V. Hartley ผู้เอาประกันภัยรับรองว่าเรือจะแล่นจาก Liverpool โดยมีลูกเรือ 50 คนหรือมากกว่าแต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  เรือแล่นจาก Liverpool โดยมีลูกเรือเพียง 46 คน ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามค า
รับรอง ผู้รับประกันภัยจึงหลุดพ้นจากความรับผิด ศาลในคดีนี้วินิจฉัยว่า ค ารับรองจะต้องได้รับการปฏิบัติตามโดย
ถูกต้องตามตัวอักษรที่ได้ระบุไว้ ศาลจะไม่พิจารณาเลยว่ามีการปฏิบัติตามค ารับรองเป็นส่วนใหญ่แล้วหรือไม่ หรือ
เรือจะยังคงเดินทางโดยปลอดภัยในขณะที่มีลูกเรือ 46 คน เหมือนๆกับมีลูกเรือ 50 คนหรือไม่ เพราะถึงอย่างไร
ผู้รับประกันภัยก็ยังคงโต้แย้งว่าได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมิใช่สิ่งที่เขาตกลงรับประกันภัยได้อยู่ดี หรือในคดี Seavision 
Investment SA V. Evenett and Clarkson Puckle, The Tiburon มีค ารับรองเกี่ยวกับเรือว่า “Warranted 
German FOM” ซึ่งมีความหมายว่าเรือจะต้องชักธงเยอรมัน เยอรมันเป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การบริหารของ
เยอรมัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรือชักธงปานามา บริหารจัดการโดยบริษัทสวิส ส่วนประเด็นว่าเจ้าของเป็นเยอรมัน
หรือไม่นั้น แม้ปรากฏว่าบริษัทปานามาซึ่งจดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือนั้นจะมีบุคคลธรรมดาซึ่งเกิดในเยอรมันถือหุ้น
ทั้งหมดเพียงผู้เดียวก็ตาม ศาลถือว่าบริษัทปานามาเป็นเจ้าของเรือ จึงเท่ากับผู้เอาประกันภัยฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้รับ
ประกันภัยจึงหลุดพ้นจากความรับผิด 

 ในทางกลับกันภายใต้ The Maritime Code of People’s Republic of China กลับมีความยืดหยุ่นกว่า
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยผิดค ารับรอง กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเลิกสัญญา หรือขอแก้ไขข้อสัญญาและ/หรือ
ขอเพ่ิมเบี้ยประกันภัย โดยผู้เขียนเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงความเคร่งครัดของค ารับรองภายใต้กฎหมาย Marine 
Insurance Act 1906 อาจไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในบางกรณีเช่น การฝ่าฝืนค ารับรองนั้นเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย
และการฝ่าฝืนนั้นมิได้ก่อให้ผู้รับประกันภัยต้องรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเลย ในขณะที่หากผู้รับประกันภัยเล็งเห็นว่า
การฝ่าฝืนค ารับรองนั้นเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงแก่ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ 
หรือหากเห็นว่าการฝ่าฝืนค ารับรองนั้นท าให้ผู้รับประกันภัยต้องแบกรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นแต่ก็ยังมิได้ร้ายแรงถึง
ขนาดควรเลิกสัญญาผู้รับประกันภัยอาจขอแก้ไขข้อสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยเพ่ิมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง
สองอย่าง ดังนั้นค ารับรองภายใต้ The Maritime Code of People’s Republic of China จะท าให้การฝ่าฝืนค า
รับรองเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่จ าเป็นที่การฝ่าฝืนค ารับรองต้องน าไปสู่การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยทุกกรณี 
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