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พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) 
 

อัมพิรา เทพสง่า*  
 

บทคัดย่อ 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สหราชอาณาจักรอังกฤษถือเป็นชาติมหาอ านาจทางการพาณิชยนาวีประเทศ
หนึ่งของโลก  โดยสหราชอาณาจักรอังกฤษจึงได้มีการพัฒนาและวางหลักการในเรื่องกฎหมายพาณิชยนาวีเป็น
จ านวนมาก  และหลักกฎหมายพาณิชยนาวีดังกล่าวก็เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก
กฎหมายเรื่องการประกันภัยทางทะเล คือ “พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906” (Marine 
Insurance Act 1906 : MIA 1906) ซึ่งเป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
ฉบับหนึ่ง หลายประเทศได้น าไปเป็นกฎหมายต้นแบบของกฎหมายประกันภัยทางทะเลของตน ในขณะที่บาง
ประเทศก็น ามาใช้ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องการประกันภัยทางทะเล อีกทั้งกรมธรรม์ประกันภัยทาง
ทะเลส่วนใหญ่มักจะก าหนดให้การประกันภัยตกอยู่ภายใต้กฎหมายและแนววิธีปฏิบัติของประเทศอังกฤษ 
ส าหรับประเทศไทยเองก็ได้น าพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาใช้เป็นต้นแบบในการร่าง
กฎหมายประกันภัยทางทะเล คือ “ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ...” ด้วย  

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 รัฐสภาของสหราชอาณาจักรอังกฤษได้ประกาศ
กฎหมายฉบับใหม่ออกมาฉบับหนึ่ง ชื่อว่า “พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015” (The Insurance Act 
2015) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับสัญญาประกันภัยทุกประเภท  รวมถึงสัญญาประกันภัยทาง
ทะเล ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อหลักกฎหมายประกันภัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  ในการนี้ บทความนี้จึงมุ่งศึกษาในสาระส าคัญของกฎหมายและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว  เพ่ือที่จะพิจารณาว่าเป็นการสมควรหรือไม่  ที่จะน าหลักกฎหมายใน
พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล 
พ.ศ...  

Abstract 
 

Since the past, England has been counted as the superpower in shipping industry. 
Moreover, England has established and developed many concepts of maritime laws which 
are globally accepted, especially Marine Insurance Act 1906. Many countries have adopted it 
as a model for their own insurance law, in some countries, as their principle of general law. 
Furthermore, most of marine policies are determined to be under English law. In Thailand, 
Marine Insurance Act 1906 has been adopted as a model for a draft of marine insurance act, 
called “The Draft of Marine Insurance Act B.E….” 

However, on Febuary 12, 2015, English parliament announced the new act called 
Insurance Act 2015 which will be applied on all insurance contracts, including marine 
insurance contract. Thus, the Insurance Act 2015 should, indeed has an impact on Marine 
Insurance Act 1906. Therefore, this article will focus on the principles of Insurance Act 2015 
and the effects that should be caused. In order to reflect whether The Draft of Marine 
Insurance Act B.E…. should be altered according to Insurance Act 2015 
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ความเป็นมาของพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ในช่วงระยะเวลาประมาณศตวรรษท่ี 18 และ 19 ซึ่งกฎหมายเรื่องการประกันภัยที่ส าคัญที่สุดซึ่งได้บัญญัติขึ้น
ในช่วงนั้นและยังคงใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คือ “พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906” 
(Marine Insurance Act 1906 : MIA 1906)  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 
นอกจากจะถูกใช้เป็นกฎหมายเฉพาะในเรื่องการประกันภัยทางทะเลแล้ว หลักกฎหมายในพระราชบัญญัติ  
ฉบับดังกล่าวยังถูกน ามาใช้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปส าหรับการประกันภัยทุกประเภทของสหราชอาณาจักร
อังกฤษอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ใช้มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 100 ปี
แล้ว  ซึ่งในปัจจุบันลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ และตลาดการประกันภัยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ประกอบกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 เป็นไปในทางที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่
ผู้รับประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยถูกเอาเปรียบจนเกินสมควร ด้วยสาเหตุตามข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขหลักกฎหมายเรื่องการประกันภัยให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไปในทางที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
บทสรุปของแนวความคิดดังกล่าวก็ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบของกฎหมาย  ซึ่งก็คือ “พระราชบัญญัติการ
ประกันภัย ค.ศ.2015” (The Insurance Act 2015)1 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) ถือเป็นกฎหมายที่สร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในหลักกฎหมายเรื่องสัญญาการประกันภัยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติ 
การประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.2015 ได้รับพระบรม 
ราชานุญาตและประกาศโดยรัฐสภา ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
ทั่วสหราชอาณาจักรอังกฤษ (เว้นแต่ ในบางพ้ืนที่ที่บางมาตราในกฎหมายไม่ใช้บังคับ2) เมื่อระยะเวลา 18 
เดือนนับแต่วันที่ประกาศได้ผ่านพ้นไป  ซึ่งก็คือ ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 20163 กล่าวคือ สัญญาประกันภัย, 
สัญญาประกันภัยต่อ และสัญญาประกันภัยต่อช่วงทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่และภายหลังวันที่ 12 สิงหาคม  
ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการประกัน ค.ศ. 20154 ทั้งนี้ ที่ต้อง 
เว้นระยะเวลา 18 เดือนนับแต่วันที่ประกาศก็เพ่ือที่จะให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้รับประกันภัย  และผู้เอาประกันภัยได้ท าความเข้าใจในกฎหมายฉบับใหม่ดังกล่าวเสียก่อน เพ่ือให้มีการ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความบางประการในกรมธรรม์ เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 7 บท  23 มาตรา และ 
มีตารางแนบท้ายประกอบ 2 ตาราง ดังนี้ 

บทที่ 1  สัญญาประกันภัย: บทนิยาม (มาตรา 1)   
บทที่ 2  หน้าที่ในการน าเสนออย่างยุติธรรม (มาตรา 2 - มาตรา 8) 
บทที ่3  ค ารับรองและเงื่อนไขอ่ืนๆ (มาตรา 9 - มาตรา 11)   
บทที ่4  การใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล (มาตรา 12  - มาตรา 13)   

                                                           
1 Parliamentary, “Insurance Bill [HL] Explanatory Notes”, สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จาก 

http://www.publications. parliament.uk 
2 พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับทั้งในประเทศอังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ยกเว้นแต่ มาตรา 21 (4) ที่ไม่ใช้บังคับ

ในไอร์แลนด์เหนือ และ มาตรา 21 (5) ซ่ึงใช้บังคับเฉพาะที่ไอร์แลนด์เหนือเท่านั้น โปรดดู The Insurance Act 2015, Section 23(1) 
3 ยกเว้น บทที่ 6 ของพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (Part 6: Amendment of the Third Parties (Rights against 

Insurers) Act 2010) ซ่ึงเป็นส่วนที่บัญญัติแก้ไขกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกล่าว คือ the Third Parties (Rights against Insurers) 
Act 2010 โปรดดู The Insurance Act 2015, Section 23(3) 

4 The Insurance Act 2015, Section 22 
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บทที่ 5  หลักสุจริตและข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมาย (มาตรา 14  - มาตรา 18) 
บทที่ 6  การแก้ไข เรื่อง บุคคลที่มีสิทธิต่อผู้รับประกันภัย the Third Parties (Rights against 

Insurers) Act 2010 (มาตรา 19 - มาตรา 20)  
บทที ่7  บททั่วไป (มาตรา 21 - มาตรา 23) 
ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 
ตารางที่ 1  วิธีการเยียวยาของผู้รับประกันภัยส าหรับการปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
ตารางที่ 2  สิทธิของบุคคลภายนอกต่อผู้รับประกันภัย ( ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องการแก้ไข 

the Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 ) 
  เนื้อหาสาระโดยสังเขปของพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015   

1  บทนิยาม   
 1.1  ความหมายของ “ผู้เอาประกันภัย” และ “ผู้รับประกันภัย”  

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้บัญญัตินิยามของค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” และ  
“ผู้รับประกันภัย” ไว้ดังนี้5 

(1)   ผู้เอาประกันภัย  หมายถึง  คู่สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยในสัญญาประกัน 
ภัยหรือจะอยู่ในฐานะผู้เอาประกันภัยหากสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้น 

(2)   ผู้รับประกันภัย  หมายถึง  คู่สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในสัญญาประกันภัย  
หรือจะอยู่ในฐานะผู้รับประกันภัยหากสัญญาประกันภัยได้เกิดข้ึน 

กล่าวโดยสรุป คือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ให้นิยามของค าว่าผู้เอา
ประกันภัยและผู้รับประกันภัยไว้ว่า หมายถึง บุคคลผู้ “เป็น” และ “จะเป็น” คู่สัญญาในสัญญาประกันภัย 
ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยมีความหมายรวมถึงบุคคลที่ “จะเป็น”  ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย หากสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้นด้วย ก็เพ่ือก าหนดหน้าที่บางประการของบุคคล
เหล่านั้น ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิด6 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างยุติธรรม  

1.2  ความหมายของ “สัญญาประกันภัย” 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ทั้งในพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 (Marine 

Insurance Act 1906 : MIA 1906) และ The Consumer Insurance (Disclosure and 
Representations) Act 2012 : CIDRA รวมถึงในกฎหมายใหม่อย่างพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.2015 
(The Insurance Act 2015) ต่างก็ไม่ได้ให้นิยามของค าว่า “สัญญาประกันภัย” เอาไว้ โดยปล่อยให้เป็นเรื่อง
ของจารีตประเพณีและการตีความของศาลที่จะพิจารณาว่าสัญญาลักษณะใดบ้างที่จะถือว่าเป็นสัญญา
ประกันภัย7 แตท่ั้งนี ้แม้พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 จะไม่ได้ก าหนดนิยามของสัญญาประกันภัย 
แต่ได้ก าหนดประเภทของสัญญาประกันภัยไว้ โดยได้แยกสัญญาประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ สัญญา
ประกันภัยส าหรับผู้บริโภค (consumer insurance contract) และสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ (non-
consumer insurance contract) และได้ให้ความหมายของสัญญาทั้ง 2 ประเภทไว้ดังนี้8 

(1)  สัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเข้าท า
สัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว มิใช่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัยประเภทนี้มักจะเป็น “บุคคล

                                                           
5 The Insurance Act 2015, Section 1                                                                                                                          
6 Parliamentary, Supra Note 1 
7 Parliamentary, Ibid. 
8 The Insurance Act 2015, Section 1 และ The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012, 

Section 1  
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ธรรมดา” อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เอาประกันภัยจะเป็นบุคคลธรรมดา แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวได้เข้าท าสัญญาประกันภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพของตนเอง 
เช่นนี้ สัญญาประกันภัยดังกล่าวก็จะไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค แต่จะถือว่าเป็นสัญญา
ประกันภัยส าหรับธุรกิจ9 

(2)  สัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ  หมายถึง  สัญญาประกันภัยใดๆ ที่ไม่ใช่สัญญาประกันภัย
ส าหรับผู้บริโภค กล่าวคือ สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัย
ประเภทนี้จะเป็น “นิติบุคคล”10 

 
2  หลักกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้บัญญัติแก้ไขหลักกฎหมายประกันภัยเดิมใน
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  รวมทั้งได้วางหลักกฎหมายประกันภัยใหม่ ในประเด็นอัน
เป็นสาระส าคัญหลายเรื่องด้วยกัน ดังนี้ 

(1)  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม  
(2)  วิธีการแก้ไขเยียวยาส าหรับการปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม  
(3)  ค ารับรองและเงื่อนไขอ่ืนๆ  

(3.1)  ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract”   
(3.2)  ผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง 
(3.3)  การฝ่าฝืนค ารับรองหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความสูญหายหรือ

เสียหายที่เกิดข้ึนจริงนั้นเพิ่มขึ้น  
(4)  การใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล  
(5)  หลักสุจริต 
(6)  ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมาย  
 

ทั้งนี ้จะขออธิบายแยกเป็นรายประเด็น ดังนี้ 
 

2.1  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม 
หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง เป็นหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ

ก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.
1906 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ถูกวางหลักไว้ใน มาตรา 17 : หลักสุจริตอย่างยิ่ง , มาตรา 18 
: หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัย , มาตรา 19 : หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของตัวแทนของ 
ผู้เอาประกันภัย และมาตรา 20 : หน้าที่ในการไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะ
ที่ไม่ชัดเจนและยากต่อการปฏิบัติตาม รวมถึงผลของการฝ่าฝืนหน้าที่ยังร้ายแรงจนถึงขนาดที่อาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ซึ่งในบางกรณีก็ไม่เป็นธรรมส าหรับผู้เอาประกันภัย ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 จึงได้บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัย โดยเรียกหน้าที่ดังกล่าวว่า “หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างยุติธรรม” ทั้งนี้ หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมของผู้เอาประกันภัยที่บัญญัติอยู่ในบทที่ 2 
ของพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 นี้  ใช้ส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจเท่านั้น11  ส าหรับ

                                                           
9 Parliamentary, Supra Note 1 
10 Parliamentary, Ibid. 
11 The Insurance Act 2015, Section 2(1) 
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สัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค หน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัยดังกล่าวจะถูกก าหนดไว้ใน 
The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 : CIDRA12 

“หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม” ในพระราชบัญญัติการประกัน ค.ศ. 2015  
มีส่วนที่คล้ายคลึงกับหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่แสดงข้อความอันเป็น เท็จในพระราชบัญญัติ 
การประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ดังนี้ 

(1)  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอและถูกต้อง 
และหากข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดจากการคาดหวัง หรือเกิดจากความเชื่อของผู้เอาประกันภัย การน าเสนอข้อมูล
เช่นว่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสุจริต13  

(2)  ข้อเท็จจริงที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย คือ ข้อเท็จจริงที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือหากจะรับประกันภัยจะรับประกันภัยใน
เงื่อนไขใด14 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ยกตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่ถือว่าเป็น
สาระส าคัญ ไว้ดังนี้15 

(2.1)  ข้อเท็จจริงพิเศษ หรือข้อเท็จจริงที่ผิดปกติใดๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับความเสี่ยง 
(2.2)  ความกังวลใด ๆ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาประกันภัยเพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยง 
(2.3)  ข้อเท็จจริงโดยทั่วไปที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายประกันภัยชนิดหรือ

ประเภทดังกล่าว เห็นว่าเป็นสาระส าคัญ 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ก าหนดรายละเอียดของหน้าที่ในการเปิดเผย

ข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัยเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ดังนี้ 
2.1.1  ก าหนดบทบาทในเชิงรุกให้กับผู้รับประกันภัย 

กล่าวคือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 วางหลักว่า ในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมแล้ว  

(1)  ผู้เอาประกันภัยไดเ้ปิดเผยข้อเท็จจริงทีเ่ป็นสาระส าคัญท่ีตน “รู้” หรือ “ควรจะรู้”16  
ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.  1906  

หลักดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 18 (1) แต่ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 จะมีการ
ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ข้อเท็จจริงใดที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย “ควรจะรู้” ซึ่งจะอธิบายรายละเอียต่อไป
ในหัวข้อ 2.2.1.4 

(2)  ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เพียงพอแล้วที่จะท าให้ผู้รับประกันภัย
สังเกตเห็นได้ว่าตนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม17  

หลักดังกล่าว เป็นหลักทีพ่ระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้เพ่ิมเติมขึ้นมา 
กล่าวคือ ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.  1906 ได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 
ที่ตีความได้ว่าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นเป็นหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้เอาประกันภัย  ผู้เอา
ประกันภัยต้องอาสาในการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้รับประกัน แต่ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.
2015 ได้ก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับประกันในการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย กล่าวคือ หากความปรากฏว่า 

                                                           
12 The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 : CIDRA ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เพียง

ตอบค าถามผู้รับประกันภัยอย่างซ่ือสัตย์ ระมัดระวัง และไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยไม่มีหน้าที่ต้องอาสาเสนอข้อเท็จจริง
ให้แก่ผู้รับประกันภัย แต่เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยเองที่ต้องถามค าถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น 

13 The Insurance Act 2015, Section 3(3)(c) 
14 The Insurance Act 2015, Section 7(3)  
15 The Insurance Act 2015, Section 7(4) 
16 The Insurance Act 2015, Section 3(4)(a) 
17 The Insurance Act 2015, Section 3(4)(b), 
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ผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เพียงพอแล้วที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสังเกตเห็นได้ว่าตนต้องสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม กฎหมายบังคับให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าทีต่้องสอบถาม เพ่ือขวนขวายหาข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย  
มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียว18 แต่ทั้งนี้ เนื่องจากหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมของผู้เอาประกันภัยนี้ต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักสุจริต ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัย
หรือนายหน้าประกันภัย (Insurance Broker) ของผู้เอาประกันภัยรู้ว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระส าคัญ ผู้เอา
ประกันภัยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะอ้างว่าตนได้ให้ข้อเท็จจริงใน
เ บื้ อ ง ต้ น ที่ เ พี ย ง พ อแ ก่ ผู้ รั บ ป ร ะกั น ภั ย แ ล้ ว  แ ต่ ผู้ รั บ ป ร ะ กั น ภั ย มิ ไ ด้ ส อบ ถ า ม ต่ อ เ อ ง ไ ม่ ไ ด้   
หากผู้ เอาประกันภัยปฏิบัติเช่นนั้น ย่อมถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักสุจริต19 

2.1.2  ก าหนดว่าข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยต่อผู้รับประกันภัย ต้องเป็นข้อเท็จจริง
ที่ชัดเจนตามสมควรและผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงนั้นได้20  

หลักดังกล่าว เป็นการก าหนดหน้าที่เพ่ิมเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ เป็นการ
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแยกแยะและคัดกรองข้อเท็จจริงก่อนที่จะน าข้อเท็จจริงนั้นมาเสนอต่อ 
ผู้รับประกันภัย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เอาประกันภัยน าเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่จ าเป็นและฟุ่มเฟือย
จ านวนมากให้แก่ผู้รับประกันภัย 

2.1.3  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับค ารับรอง  
ภายใต้กฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ผู้เอา

ประกันภัยไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับค ารับรอง เพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่ฟุ่มเฟือย 
(superfluous) 21  ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากผู้รับประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองตามค ารับรองที่ผู้เอาประกันภัยได้
ให้ไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นจากความรับผิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ฝ่าฝืนค ารับรองนั้นทันที ดังนั้น การเปิดเผยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงถือว่าไม่จ าเป็นและฟุ่มเฟือย22 

แต่ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของ 
ค ารับรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลของการที่ผู้เอาประกันภัยฝ่าฝืนค ารับรอง  ซึ่งทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวจะ
อธิบายรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 2.2.3 แต่กล่าวโดยสรุป คือ ตามพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
ผู้รับประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากค ารับรองของผู้เอาประกันภัยอย่างเด็ดขาดเหมือนอย่างตาม
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ดังนั้น ตามกฎหมายฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยจึงมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับค ารับรองที่ผู้เอาประกันภัยได้ให้ไว้ด้วย 

2.1.4  ก าหนดรายละเอียดกรณีข้อเท็จจริงใดที่ผู้รับประกันภัย “รู้” หรือ “ควรจะรู้” 
 (1)  ข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย “รู้”  

(1.1)  ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยที่เป็น “บุคคลธรรมดา” รู้ 
(1.1.1)  ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ซึ่งโดยปกติมักจะหมายถึง Insurance Broker ของผู้เอา
ประกันภัย) รู้23  

                                                           
18 Law Commission Paper No 353, “Insurance Contract Law: Business Disclosure; Warranties; Insurers’ Remedies 

for Fraudulent”, สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จาก www.scotlawcom.gov.uk 
19 Harry Wright, “The Insurance Act 2015 a practical guide to changes in UK Insurance Law, prepared for members 

of the Lloyd’s Market Association and the International Underwriting Association”, สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จาก 
http://www.7kbw.co.uk/media/uploaded_files/Guide_to_the_Insurance_Act.pdf 

20 The Insurance Act 2015, Section 3(3)(b) 
21 Marine Insurance Act 1906, Section 18(3)(d)  
22 Harry Wright, Supra Note 19 
23 The Insurance Act 2015, Section 4(2) 
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(1.1.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยสงสัย แต่จงใจละเว้นไม่ยืนยันให้
แน่นอนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (Blind eye knowledge)24  

(1.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยที ่“มิได้เป็นบุคคลธรรมดา (นิติบุคคล)” รู้ 
(1.2.1)  ข้อเท็จจริงที่ Senior Management25 ของผู้เอาประกันภัย หรือ

บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (ตัวอย่างเช่น  ผู้บริหารจัดการความ
เสี่ยง หรือ Insurance Broker ของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น) รู้26 

(1.2.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยสงสัย แต่จงใจละเว้นไม่ยืนยันให้
แน่นอนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (Blind eye knowledge)27  

(2)  ข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย “ควรจะรู้”  
ข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย “ควรจะรู้” คือ ข้อเท็จจริงที่ตามสมควรแล้วจะ

ได้รับการเปิดเผยหากผู้เอาประกันภัยได้ “แสวงหาข้อเท็จจริงตามสมควร” กล่าวคือ เป็นข้อเท็จจริงที่โดยตาม
สมควรแก่เหตุผลแล้วจะถูกเปิดเผยต่อผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงตาม
สมควร ไม่ว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวกระท าโดยวิธีการสอบถาม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดก็ตาม28  ทั้งนี้ 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้หมายความถึงเฉพาะข้อเท็จจริงที่อยู่ในความครอบครองของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่
ยังหมายความรวมถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ 
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอีกด้วย29  

ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  
ได้วางหลักในเรื่องดังกล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัยควรจะรู้คือ “ข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยปกติของ
ธุรกิจนั้น” (in the ordinary course of business)30 แต่ตามกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการ
ประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้วางหลักว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยควรจะรู้คือ ข้อเท็จจริงที่โดยตามสมควรแล้ว
จะถูกเปิดเผยต่อผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้มีการ “แสวงหาข้อเท็จจริงตามสมควร” โดย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวหมายความรวมถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานของผู้เอาประกันภัย 
หรือบุคคลใดๆ ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย  หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยด้วย 
ดังนี้ จะเห็นได้ว่าความหมายของข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัยควรจะรู้ตามพระราชบัญญัติการประกันภัย 
ค.ศ. 2015 มีความหมายที่กว้างกว่าความหมายตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 
ค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการ “แสวงหาข้อเท็จจริงตามสมควร” ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวนี้จะน าไปใช้ประกอบการตีความข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงใดที่จะถือว่าผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย  “รู้” และ “ควรจะรู้” อันจะน าไปสู่การตีความต่อไปว่าข้อเท็จจริงใดที่ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผย และข้อเท็จจริงใดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเปิดเผยอีกด้วย31  

(3)  ข้อยกเว้นในเรื่องความรู้ของผู้เอาประกันภัย  
กล่าวคือ ถือว่าผู้เอาประกันภัยไมรู่้ในข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
(3.1)  ข้อเท็จจริงที่ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรู้ แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อมูล 

ที่เป็นความลับ (confidential information) และตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น 

                                                           
24 The Insurance Act 2015, Section 6(1) 
25 Senior Management หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ของนิติบุคคล 
26 The Insurance Act 2015, Section 4(3) 
27 The Insurance Act 2015, Section 6(1) 
28 The Insurance Act 2015, Section 4(6) 
29 The Insurance Act 2015, Section 4(7) 
30 Marine Insurance Act 1906, Section 18(1) 
31 Harry Wright, Ibid. 
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โดยทราบมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย32  
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รับทราบมาจากผู้เอาประกันภัย หรือจากบุคคลใดๆ ที่ได้รับ 
การคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ33 

(3.2)  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลที่กระท าต่อผู้เอาประกันภัย โดยตัวแทน
ของผู้เอาประกันภัย หรือโดย Senior Management ของผู้เอาประกันภัย34  

(4)  ข้อยกเว้นของหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมของผู้เอาประกันภัย  
กล่าวคือ หากปราศจากการสอบถามจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยไม่

จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้35 
(4.1)  ข้อเท็จจริงทีเ่ป็นการลดการเสี่ยงภัย  
(4.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัย “รู้” 

(4.2.1)  ข้อเท็จจริงใดๆ ก็ตาม ที่บุคคลผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา
รับประกันภัย (Underwriter) ของผู้รับประกันภัยรู้36  

(4.2.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยสงสัย แต่จงใจละเว้นไม่ยืนยันให้
แน่นอนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (Blind eye knowledge)37   

(4.3)  ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัย “ควรจะรู้” 
(4.3.1) ข้อเท็จจริงที่พนักงานหรือตัวแทนของผู้รับประกันภัย (ตัวอย่างเช่น 

Surveyor หรือ Medical Examiner) รู้ และโดยปกติแล้วสมควรที่จะส่งต่อข้อเท็จจริงนั้นให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่
พิจารณาประกันภัยของผู้รับประกันภัย38  

(4.3.2) ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับประกันภัย และผู้
พิจารณารับประกันภัยของผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้39  

(4.4)  ข้อเท็จจริงที่ “สันนิษฐาน” ว่าผู้รับประกันภัยรู้ 
(4.4.1)  ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้โดยทั่วไป40  
(4.4.2)  ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยซึ่งอยู่ในธุรกิจการประกันภัยประเภท

นั้นๆ สมควรที่จะรู้41  
(4.5)  ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยได้สละสิทธิที่จะรู้ 

 

2.2  วิธีการแก้ไขเยียวยาส าหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง 
อย่างยุติธรรม (ใช้ส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจเท่านั้น42) 

ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ได้วางหลักในเรื่อง
ดังกล่าวว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ  
ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้43 โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่าการผิดหน้าที่ของผู้เอา
                                                           

32 The Insurance Act 2015, Section 4(4)(b) 
33 The Insurance Act 2015, Section 4(5) 
34 The Insurance Act 2015, Section 6(2) 
35 The Insurance Act 2015, Section 3(5) 
36 The Insurance Act 2015, Section 5(1) 
37 The Insurance Act 2015, Section 6(1) 
38 The Insurance Act 2015, Section 5(2)(a) 
39 The Insurance Act 2015, Section 5(2)(b) 
40 The Insurance Act 2015, Section 5(3)(a) 
41 The Insurance Act 2015, Section 5(3)(b) 
42 กรณีที่เป็นสัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค หลักดังกล่าวจะถูกบัญญัติไว้ใน The Consumer Insurance (Disclosure and 

Representations) Act 2012 : CIDRA ซ่ึงจะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากหลักที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการประกัน ค.ศ.2015 
43 Marine Insurance Act 1906, Section 18(1) และ Section 20(1) 
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ประกันภัยดังกล่าว เกิดจากเจตนาหรือความไม่ซื่อสัตย์ของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หรือผลจากการผิดหน้าที่
ดังกล่าวนั้นมีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด  

ตามกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ยังคงหลักการที่ว่าหน้าที่ใน
การเปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลักความสุจริต แต่ทั้งนี้ ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงในเรื่องผลของการปฏิบัติผิดหน้าที่ดังกล่าว โดยวางหลักว่า การพิจารณาว่าผู้รับประกันภัยจะมี
สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยหรือไม่ประการใด ต้องพิจารณาด้วยว่าการปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมของผู้เอาประกันภัยเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาท  รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่า
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดหน้าที่ดังกล่าวร้ายแรงมากน้อยเพียงใด โดยแยกอธิบายได้ดังนี ้

2.2.1  กรณีที่การปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมเกิดขึ้นโดยเจตนา
หรือโดยประมาท (deliberate or reckless) 

ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าการปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง 
อย่างยุติธรรมของผู้เอาประกันภัย เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาท44 หากผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ 
ได้เช่นนั้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาประกันภัยโดยไม่จ าเป็นต้องคืนเบี้ยประกัน45 (กรณีตาม 
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  เมื่อผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาแล้ว โดยทางทฤษฎี
คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม กล่าวคือ เสมือนไม่เคยมีการท าสัญญาประกันกันภัยขึ้น ดังนั้น ผู้รับประกันภัย
จึงต้องคืนเบี้ยประกันที่ตนได้รับไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย46) 

2.2.2  กรณีที่การปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมได้เกิดขึ้นโดยไม่ได้
เกิดจากเจตนาหรือความประมาท 

กรณีนี้  วิธีการแก้ไขเยียวยาจะแตกต่างกันไปตามแต่ข้อเท็จจริงที่ว่า  หากผู้รับ
ประกันภัยทราบถึงข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เปิดเผยนั้น ผู้รับประกันภัยจะกระท าการเช่นใด โดยแยก
พิจารณาได้ ดังนี้ 

(1)  หากผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนจะ “ไม่เข้าท าสัญญาประกัน” กรณี
ดังกล่าว ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญา แต่ทั้งนี้  ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย47  

(2) หากผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนจะเข้าท าสัญญาประกันภัย แต่ด้วย 
“เงื่อนไขที่แตกต่าง” ออกไป (เงื่อนไขอ่ืนที่ไม่ใช่เรื่องเบี้ยประกัน) กรณีดังกล่าว จะถือว่าสัญญาประกันภัยนั้น
เป็นไปตามเง่ือนไขที่แตกต่างออกไปเช่นว่านั้น48  

(3) หากผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนจะเข้าท าสัญญาประกันภัย แต่ด้วย  
“เบี้ยประกันที่สูงข้ึน” กรณีดังกล่าว ผู้รับประกันภัยมีสิทธิลดเงินที่ตนต้องจ่ายตามสัญญาประกันภัยโดยลดลง
ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันที่ตนจะเรียกเพ่ิมข้ึน49  
 

2.3  ค ารับรองและเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย  (ใช้ทั้งส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับ
ผู้บริโภค และสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ50) 

2.3.1  ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ถูกยกเลิก51 

                                                           
44 The Insurance Act 2015, Section 8(6) 
45 The Insurance Act 2015, Section 8, Schedule 1(2) 
46 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
47 The Insurance Act 2015, Section 8, Schedule 1(4) 
48 The Insurance Act 2015, Section 8, Schedule 1(5) 
49 The Insurance Act 2015, Section 8, Schedule 1(6) 
50 Harry Wright, Supra Note 19 
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ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” คือ ข้อตกลงที่มีลักษณะก าหนดให้ข้อเท็จจริง
ใดๆ ก็ตามที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยต่อผู้รับประกันก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิด จะกลายเป็น “ค ารับรอง” 
แม้ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะมิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญก็ตาม  

ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.  1906  
ผู้รับประกันภัยสามารถระบุข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ได้ และข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยสามารถระบุในแบบฟอร์มค าขอเอาประกันภัยหรือในกรมธรรม์ว่า ผู้เอาประกันภัย
ได้ให้ค ารับรองในความถูกต้องทั้งหมดของค าตอบ หรือของข้อมูลใดที่ผู้เอาประกันภัยได้แสดงไว้ทั้งหมด  
ซึ่งผลทางกฎหมาย คือ ค าตอบและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยได้ให้ไว้แก่ผู้รับประกันดังภัยกล่าว  
จะกลายเป็นค ารับรอง แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ค าตอบและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อเท็จจริงที่มิใช่
สาระส าคัญเลยก็ตาม52  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 หากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง 
ผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฝ่าฝืนค ารับรองนั้นได้ทันที แม้ว่าต่อมาผู้
เอาประกันภัยจะได้ท าการแก้ไขการปฏิบัติผิดค ารับรองนั้นแล้วก็ตาม53 และแม้การฝ่าฝืนค ารับรองดังกล่าวนั้น
จะไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด 

แต่ทั้งนี้  ตามกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้
ก าหนดให้ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย54 กล่าวคือ หากผู้รับประกันภัย
ต้องการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อความใดที่ผู้เอาประกันภัยแสดงไว้มีผลเป็นค ารับรอง ต้องมีการตกลงกัน
อย่างชัดแจ้งในกรมธรรม์ว่ าให้ข้อเท็จจริงหรือข้อความเช่นว่านั้นเป็นค ารับรอง 55 อย่างไรก็ตาม  
การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกันชนิดอ่ืนๆ แต่ส าหรับการ
ประกันภัยทางทะเลแทบจะไม่ก่อให้เกิดผลประการใดเลย เนื่องจากมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ได้วางหลักไว้อยู่แล้วว่า ในการประกันภัยทางทะเล ค ารับรองโดยชัดแจ้งต้อง
ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือในเอกสารอ่ืนซึ่งกรมธรรม์ได้ระบุอ้างอิงไว้ ดังนั้น ในการประกันภัยทางทะเล  
หากคู่สัญญาต้องการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อความใดมีผลเป็นค ารับรอง คู่สัญญาต้องเขียนไว้ในกรมธรรม์
หรือในเอกสารอ่ืนซึ่งกรมธรรม์ได้อ้างอิงถึง เช่นนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าส าหรับการประกันภัยทางทะเลนั้น 
หลักเกณฑ์ในเรื่องข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ถูก
บัญญัติรับรองไว้อยู่แล้วในมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 

2.3.2  ผลของการที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง 
 ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 หากมีการ

ฝ่าฝืนค ารับรอง  ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นจากหน้าที่ความรับผิดตามสัญญาประกันทันที แม้ว่าการฝ่าฝืน 
ค ารับรองดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด หรือ
แม้ว่าต่อมาผู้เอาประกันภัยจะได้ท าการแก้ไขการฝ่าฝืนค ารับรองนั้นแล้วก็ตาม56 ตัวอย่างเช่น  กรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยให้ค ารับรองว่าเรือจะออกเดินทางโดยมีลูกเรือ 20 คน  แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรือออกเดินทางโดย
มีลูกเรือเพียง 18 คน และเกิดภัยตามที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เกิดขึ้น เช่นนี้ ผู้รับประกันภัย
สามารถปฏิเสธความรับผิด ไม่ชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยได้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏต่อไปว่าขณะเดินทาง
เรือได้แวะรับลูกเรือเพ่ิมมา 2 คน (ท าให้มีจ านวนลูกเรือครบ 20 คนตามค ารับรอง) และภัยตามความคุ้มครอง

                                                                                                                                                                                     
51 หลักดังกล่าว นอกจากใช้ส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจแล้ว ก็ได้ใช้ส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดย

ส าหรับสัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค หลักดังกล่าวจะถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา 6 แห่ง The Consumer Insurance (Disclosure and 
Representations) Act 2012  

52 Parliamentary, Supra Note 1 
53 Marine Insurance Act 1906, Section 33(3) และ Section 34(2) 
54 The Insurance Act 2015, Section 9 
55 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
56 Marine Insurance Act 1906, Section 33(3) และ Section 34(2) 
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เกิดขึ้นภายหลังจากที่จ านวนลูกเรือครบ 20 คนตามค ารับรองแล้วก็ตาม กล่าวคือ ตามแนวค าพิพากษาตาม
หลักกฎหมายเดิม จะถือว่าการปฏิบัติตามค ารับรองของผู้เอาประกันภัยเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องปฏิบัติ ให้ เสร็จสิ้น  ผู้ เอาประกันภัยจึงจะมีสิทธิ เรียกร้องตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ผู้รับประกัน57 

ตามกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ยังคงไว้ซึ่ ง
ความหมายเดิมของค ารับรองตามมาตรา 33(1)58 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  
โดยให้ความหมายของค ารับรองว่า หมายถึง ข้อสัญญาหรือค าสัญญาของผู้เอาประกันภัยที่รับรองว่าจะกระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่าง  หรือข้อสัญญาหรือค า
สัญญาของผู้เอาประกันภัยที่ยืนยันหรือปฏิเสธความมีอยู่ของข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง59 รวมถึงยังคงไว้ซึ่ง
หลักในวรรคต้นของมาตรา (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 190660  ที่วางหลักว่า ค า
รับรองต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าค ารับรองนั้นจะเป็นสาระส าคัญในการเสี่ยงภัยหรือไม่ก็
ตาม61  

แต่ทั้งนี้ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 201562 ได้เปลี่ยนแปลง
หลักในเรื่องผลของการฝ่าฝืนค ารับรองในพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.  1906  โดยหลัก
ดังกล่าว ใช้ส าหรับทั้งค ารับรองโดยชัดแจ้งและค ารับรองโดยปริยายในสัญญาประกันภัยทางทะเล63 

ทั้งนี้ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1)  ยกเลิกหลักในเรื่องผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง  
กล่าวคือ ยกเลิกวรรคท้ายของ มาตรา 33 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย

ทางทะเล ค.ศ.1906 ซึ่งวางหลักว่า ให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยทันทีที่มี
การฝ่าฝืนค ารับรอง ไม่ว่าค ารับรองท่ีฝ่าฝืนนั้นจะเป็นค ารับรองโดยชัดแจ้งหรือค ารับรองโดยปริยาย 

(2)  ความรับผิดของผู้รับประกันภัยหยุดชะงักลงนับแต่เวลาที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง  
กล่าวคือ ความรับผิดของผู้รับประกันภัยหยุดชะงักลงนับแต่เวลาที่มีการฝ่าฝืน 

ค ารับรอง ไม่ว่าค ารับรองที่ฝ่าฝืนนั้นจะเป็นค ารับรองโดยชัดแจ้งหรือค ารับรองโดยปริยาย  โดยความรับผิดของ
ผู้รับประกันภัยหยุดชะงักลงจนถึงเวลาที่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรอง ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ค ารับรอง ความรับผิดของผู้รับประกันภัยก็จะกลับมามีผลสมบูรณ์อีกครั้ง   

ในการนี้  มาตรา 10 ก าหนดว่า เมื่อมีการฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้รับประกันภัยไม่ต้อง
รับผิดตามสัญญาประกันภัย ในความเสียหายตามกรณีดังต่อไปนี้ 

(2.1)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังคงมีการฝ่าฝืนค ารับรองอยู่
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการฝ่าฝืนค ารับรอง64 
แต่หากความสูญหายหรือความเสียหายเกิดข้ึนภายหลังจากที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง โดยเกิดขึ้นก่อนที่ค ารับรอง
นั้นจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหาย 
เช่นว่านั้น 

                                                           
57 The Good Luck [1992] 1 AC 233, Lord Goff at 262 G – 263 B. 
58 Parliamentary, Supra Note 1 
59 Marine Insurance Act 1906, Section 33(1) 
60 Marine Insurance Act 1906, Section 33(3) 
61 Parliamentary, Ibid. 
62 The Insurance Act 2015, Section 10 
63 Parliamentary, Ibid. 
64 The Insurance Act 2015, Section 10(4)(a) 
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(2.2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดในระหว่างที่มีการ 
ฝ่าฝืนค ารับรอง เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยให้ค ารับรองว่าเรือจะไม่แล่นผ่านเขตสงคราม แต่ได้มีการฝ่าฝืนค า
รับรองดังกล่าว และเรือได้ถูกยิงโดยตอร์ปิโดในขณะที่อยู่ในเขตสงคราม แต่เรือได้มาจมหลังจากที่เรือได้แล่น
พ้นออกมาจากเขตสงครามแล้ว เช่นนี้ จะเห็นได้ว่าแม้จะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรองก่อนที่ความ
สูญเสียหรือความเสียหายได้ เกิดขึ้น แต่การที่ เรือล่มดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ถูกตอร์ปิ โดยิ ง  
ซึ่งเหตุการณ์ที่ถูกตอร์ปิโดยิงนั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง และเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขให้
ถูกต้องตามค ารับรอง ดังนี้ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้65 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ความรับผิดหยุดชะงักลงนั้น สัญญาประกันภัยยังคงมีผล
ตามกฎหมายอยู่ ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ความรับผิดหยุดชะงักลง ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการฝ่าฝืนค ารับรอง
ได้  และเม่ือการฝ่าฝืนค ารับรองได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ย่อมต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความ
เสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรองแล้วด้วย ทั้งนี้ หากการฝ่าฝืนค ารับรองไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ความรับผิดของผู้รับประกันก็จะอยู่ในสภาพหยุดชะงักลงชั่วคราวอยู่เช่นนั้น66 

(3)  ความรับผิดของผู้รับประกันภัยกลับมามีผลสมบูรณ์  
ความรับผิดของผู้รับประกันภัยกลับมามีผลสมบูรณ์ เมื่อการฝ่าฝืนค ารับรองได้รับ

การแก้ไข กล่าวคือ ความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่หยุดชะงักลงชั่วคราวนั้นจะกลับมามีผลสมบูรณ์ 
อีกครั้ง เมื่อมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรอง โดยหลักการที่ว่าการฝ่าฝืนค ารับรองสามารถแก้ไขได้นี้  
เป็นการยกเลิกหลักค ารับรองซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.
190667 ซึ่งวางหลักไว้ว่า การฝ่าฝืนค ารับรองไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ โดยพระราชบัญญัติการประกันภัย 
ค.ศ. 2015 ได้เปลี่ยนแปลงหลักดังกล่าวให้การฝ่าฝืนค ารับรองสามารถแก้ไขเยียวยาได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

(3.1)   กรณีใดจึงถือว่าผู้เอาประกันภัยได้แก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรองแล้ว  
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าการจะตอบค าถามดังกล่าวได้นั้น ต้อง

พิจารณาจากลักษณะของค ารับรองที่ถูกฝ่าฝืน โดยพิจารณาได้ดังนี้68 
(3.1.1)  กรณีที่ค ารับรองที่ฝ่าฝืนเป็นค ารับรองทั่วไป (มิใช่ค ารับรองอันมี

เงื่อนเวลา) กรณีดังกล่าวจะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าการแก้ไขแล้ว ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้หยุดการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนค ารับรองดังกล่าวแล้ว69 เช่น  กรณีที่มีค ารับรองว่าเรือจะไม่แล่นผ่านเขตสงคราม แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายเรือได้พาเรือแล่นผ่านเขตสงคราม ดังนี้ กรณีจะถือว่าได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค า
รับรอง เมื่อเรือนั้นได้แล่นผ่านออกนอกเขตสงครามแล้ว70  

(3.1.2)  กรณีที่ค ารับรองที่ฝ่าฝืนเป็นค ารับรองที่มีเงื่อนเวลา (Time 
Warranty) กล่าวคือ ค ารับรองที่ฝ่าฝืนเป็นค ารับรองที่มีลักษณะก าหนดเงื่อนเวลาว่าภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวต้องมีการกระท า หรือไม่มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากตีความตามตัวอักษรโดย
เคร่งครัดแล้ว การฝ่าฝืนค ารับรองที่มีเงื่อนเวลานี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดให้
ต้องกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการบางอย่างได้ผ่านพ้นมาแล้ว แต่ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมและความ
ยืดหยุ่นในการใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 จึงได้ก าหนดให้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค า
รับรองที่มีเงื่อนเวลานี้ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าการแก้ไขแล้ว ก็ต่อเมื่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับค ารับรอง
                                                           

65 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
66 Law Commission Paper No 353, Ibid. 
67 Marine Insurance Act 1906, Section 34(2) 
68 Harry Wright, Supra Note 19 
69 The Insurance Act 2015, Section 10(5)(b) 
70 Harry Wright, Ibid.  
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เช่นว่านั้น ได้ถูกท าให้เหมือนกับว่าได้มีการปฏิบัติตามค ารับรองแล้ว ( if the risk to which the warranty 
relates later becomes essentially the same as that originally contemplated by the parties)71 
เช่น กรณีที่มีการรับรองว่าจะมีการติดเครื่องตรวจจับควันไฟในวันที่ 1 มกราคม แต่ผู้เอาประกันภัยเพ่ิงมาติด
เครื่องตรวจจับควันไฟในวันที่ 20 มกราคม  เช่นนี้ ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าการแก้ไขให้เป็นไปตามค ารับรอง
แล้ว  เนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องค ารับรองเช่นว่านั้น (ในกรณีนี้คือความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคีภัย) ได้ถูกท า
ให้เหมือนกับว่าได้มีการปฏิบัติตามค ารับรองแล้ว (เนื่องจากภายหลังได้มีการติดเครื่องตรวจจับควันไฟ อันท า
ให้สันนิษฐานได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคีภัยย่อมลดลง)72  

 
 
(3.2)  กรณีท่ีการฝ่าฝืนค ารับรองไม่สามารถแก้ไขได้ 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ยอมรับว่า การฝ่าฝืนค า
รับรองบางประการก็ไม่สามารถแก้ไขได้73 เช่น ค ารับรองที่ว่าบ้านจะต้องสร้างจากอิฐและปูน แต่ปรากฎว่าค า
รับรองดังกล่าวได้ถูกฝ่าฝืน โดยบ้านถูกสร้างด้วยไม้ เช่นนี้ ถือว่าการฝ่าฝืนค ารับรองดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ 
หรือในกรณีที่มีค ารับรองที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ค ารับรองกรณีนี้หากมีการฝ่าฝืนแล้ว 
ย่อมไม่สามารถแก้ไขได้74 

กล่าวโดยสรุปคือ ในเรื่องผลของการฝ่าฝืนค ารับรองตามมาตรา 10 ผู้รับประกันภัย
ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย ในความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการฝ่าฝืนค ารับรอง75  
และความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามค ารับรองแล้ว76  
แต่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังคงมีการฝ่าฝืน  
ค ารับรองอยู่ 

 
(4)  ข้อยกเว้นของการฝ่าฝืนค ารับรอง  

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.  2015 ได้ยกเลิกมาตรา 34 แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ทั้งมาตรา77 ซึ่งมาตราดังกล่าวได้วางหลักในเรื่องค ารับรอง
ไว้ 2 เรื่อง คือ หลักในเรื่องการฝ่าฝืนค ารับรองไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้  และหลักในเรื่องข้อยกเว้นของการ
ฝ่าฝืนค ารับรอง  

(4.1)  หลักในเรื่องการฝ่าฝืนค ารับรองไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้  
ในเรื่องดังกล่าวพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้เปลี่ยนแปลง

ให้การฝ่าฝืนค ารับรองสามารถแก้ไขเยียวยาได้ โดยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ (3) 
ข้างต้น  

(4.2)  หลักในเรื่องข้อยกเว้นของการฝ่าฝืนค ารับรอง  
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ได้วางหลักไว้ว่า  

ผู้เอาประกันภัยซึ่งฝ่าฝืนค ารับรองสามารถอ้างข้อยกเว้นได้ 2 กรณี ซึ่งหากกรณีเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว 
ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกัน ทั้งนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าว ได้แก่ 

                                                           
71 The Insurance Act 2015, Section 10(5)(a) 
72 Harry Wright, Supra Note 19   
73 The Insurance Act 2015, Section 10(4)(b) 
74 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
75 The Insurance Act 2015, Section 10(4)(a) 

 76 The Insurance Act 2015, Section 10(4)(b) 
 77 The Insurance Act 2015, Section 10(7)(b) 
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ก. สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปท าให้ค ารับรองไม่สามารถน ามาปรับใช้กับ
สัญญาประกันภัยได้อีก หรือมีการออกกฎหมายมา ท าให้การปฏิบัติตามค ารับรองกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

ข. ผู้รับประกันภัยสละสิทธิของตนที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนค ารับรองของ 
ผู้เอาประกันภัย 

ซึ่งในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ก็ยังคงหลักดังกล่าวไว้ 
เพียงแต่แบ่งกรณีของข้อยกเว้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งฝ่าฝืนค ารับรองสามารถ
อ้างข้อยกเว้นได้ 3 กรณี ซึ่งหากกรณีเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว ผลคือหากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง ความรับผิดของ
ผู้รับประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์ มิได้หยุดชะงักลง ดังนั้นหากมีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกันในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งข้อยกเว้น
ดังกล่าว ได้แก่78 

ก.  สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปท าให้ค ารับรองไม่สามารถน ามาปรับใช้กับ
สัญญาประกันภัยได้อีก  

ข.  มีการออกกฎหมายมา ท าให้การปฏิบัติตามค ารับรองกลายเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย 

ค.  ผู้รับประกันภัยสละสิทธิของตนที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนค ารับรองของ 
ผู้เอาประกันภัย 

2.3.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญากับความสูญเสียหรือความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 วางหลักว่า ผู้รับประกันภัยไม่สามารถยก
เอาการฝ่าฝืนค ารับรองหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดได้ หาก
การฝ่าฝืนค ารับรองหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น เพ่ิมข้ึน  

ทั้งนี้ ตามมาตรา 33(3) แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามค ารับรองอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าค ารับรองนั้นจะเป็นสาระส าคัญในการ
เสี่ยงภัยหรือไม่ก็ตาม และหากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง ผลคือผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยนับแต่เวลาที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง โดยหากมีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่มี
การฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว แม้ว่าการฝ่าฝืนค า
รับรองของผู้เอาประกันภัยนั้นจะมิได้เป็นสาเหตุที่ท าให้ความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเลยก็ตาม กล่าวคือ แม้มิได้มีความสัมพันธ์ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองของผู้เอาประกันภัยกับ
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็มิต้องรับผิด เนื่องจากผู้รับประกันภัยได้หลุดพ้นจาก
ความรับผิดไปแล้วโดยผลของกฎหมายนับแต่เวลาที่มีการฝ่าฝืนค ารับรอง ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ เอาประกันภัย
ฝ่าฝืนค ารับรองในเรื่องการติดตั้ งสัญญาณกันขโมย แต่ความเสียหายเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ดังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ผู้รับประกันภัยก็ไม่จ าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม้ดังกล่าว79 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ยังคงยืนยันหลักการที่ว่าค ารับรองต้อง
ได้รับการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ไม่ว่าค ารับรองนั้นจะเป็นสาระส าคัญในการเสี่ยงภัยหรือไม่ก็ตาม 80 แต่ทั้งนี้
พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง81  

                                                           
78 The Insurance Act 2015, Section 10(3) 
79 Sugar Hut v Great Lakes Insurance (UK) Plc [2011] Lloyd’s Rep IR 198. 
80 Parliamentary, Supra Note 1 
81 The Insurance Act 2015, Section 10 
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รวมถึงได้บัญญัติหลักการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือการไม่
ปฏิบัติตามข้อสัญญาอื่นๆ กับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยหลักการดังกล่าวได้บัญญัติไว้ใน  
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 201582 ซึ่งหลักการดังกล่าวถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกัน
ความไม่ธรรมในสัญญาประกันภัย กล่าวคือ ป้องกันไม่ให้ผู้รับประกันภัยอ้างเอาเหตุการฝ่าฝืนค ารับรองหรือ
การไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาของผู้เอาประกันภัยขึ้นปฏิเสธความรับผิด ในกรณีที่การฝ่าฝืนค ารับรองหรือการไม่
ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้น83 ซึ่งมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1)   มาตรา 11 ใช้ทั้งส าหรับการฝ่าฝืนค ารับรองและการฝ่าฝืนข้อสัญญาอ่ืนๆ ซึ่งท า
ให้ความเสี่ยงภัยในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะลดลง  

ทั้งนี้ ลักษณะเฉพาะของความสูญเสียหรือความเสียหายตามที่กล่าวมาข้างต้น 
ประกอบด้วย 

(1.1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะอย่าง 
(1.2)  ความสูญเสียหรือความเสียหาย ณ สถานที่เฉพาะ 
(1.3)  ความสูญเสียหรือความเสียหาย ณ เวลาเฉพาะ 

(2)  หากการฝ่าฝืนค ารับรองและการฝ่าฝืนข้อสัญญาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

กล่าวคือ หากผู้เอาประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่า การฝ่าฝืนค ารับรองหรือ 
ข้อสัญญาซึ่งมีลักษณะตามข้อ (1) ไม่ได้ท าให้ความเสี่ยงภัยในเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
นั้นเพ่ิมขึ้น ผลคือผู้รับประกันภัยไม่อาจอ้างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวของผู้
เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย ดั ง ก ล่ า ว ขึ้ น ต่ อ สู้ เ พ่ื อ ย ก เ ว้ น  จ า กั ด  ห รื อ ป ฏิ เ ส ธ ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ต น ไ ด้84 
เช่น ผู้เอาประกันภัยให้ค ารับรองว่าจะติดตั้งที่ล็อคประตูยี่ห้อหนึ่ง แต่ผู้เอาประกันภัยกลับมิได้ท าตามค ารับรอง
นั้น แต่ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ าท่วม  เช่นนี้ จะเห็นได้ว่าการฝ่าฝืน 
ค ารับรองของผู้เอาประกันภัยดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วมขึ้น แม้ผู้เอาประกันจะติดตั้งที่ล็อค
ประตูที่มียี่ห้อตรงตามค ารับรอง ก็มีผลเพียงแค่ท าให้ความเสี่ยงภัยที่ เกิดจากการถูกลักขโมยลดลง  
แต่ความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดจากน้ าท่วมก็มิได้ลดลงแต่ประการใด ดังนี้ ผู้รับประกันภัยไม่อาจอ้างการฝ่าฝืนค า
รับรองของผู้เอาประกันภัยดังกล่าวขึ้นต่อสู้  เพ่ือปฏิเสธหรือจ ากัดความรับผิดของตนในความเสียหายที่เกิด
จากน้ าท่วมได้   

(3)  ความสัมพันธ์ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญากับความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง ไม่จ าเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์โดยตรง  

กล่าวคือ ไม่จ า เป็นที่การฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญาต้องเป็นสาเหตุ 
โดยตรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น เพียงแค่การฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญาดังกล่าว  
มีผลต่อ “ความเสี่ยง” ในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่ผู้รับ
ประกันภัยจะสามารถยกเอาการฝ่าฝืนดังกล่าวขึ้นต่อสู้กับผู้เอาประกันภัย  เพ่ือปฏิเสธความรับผิดหรือเพ่ือ
จ ากัดความรับผิดของตนได้ 85 เช่น ผู้ เอาประกันภัยให้ค ารับรองว่าจะติดตั้ งที่ล็อคประตูยี่ห้อหนึ่ ง  
แต่ผู้เอาประกันภัยกลับมิได้ท าตามค ารับรองนั้น และความเสียหายเกิดขึ้นจากการถูกลักขโมย โดยขโมยได้เข้า
มาในบ้านผ่านทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ มิได้เข้ามาทางประตูแต่อย่างใด เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยสามารถยกการ 

                                                           
82 The Insurance Act 2015, Section 11 
83 Harry Wright, Supra Note 19   
84 The Insurance Act 2015, Section 11(2) และ Section 11(3) 
85 Parliamentary, Supra Note 1 
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ฝ่าฝืนค ารับรองของผู้เอาประกันภัยขึ้นต่อสู้ได้86  เนื่องจากการฝ่าฝืนค ารับรองของผู้เอาประกันภัยดังกล่าว ท า
ให้ความเสี่ยงในการถูกลักขโมยเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ แม้ว่าการฝ่าฝืนค ารับรองนั้น จะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ท า
ให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้น  แต่หากการฝ่าฝืนดังกล่าวท าให้ “ความเสี่ยง” ในการที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือความสูญเสียอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะเพ่ิมขึ้น  ดังนี้ ผู้รับประกันภัยสามารถยกเอาการฝ่าฝืน
ค ารับรองดังกล่าวขึ้นต่อสู้กับผู้เอาประกันภัย  เพ่ือปฏิเสธความรับผิดหรือเพ่ือจ ากัดความรับผิดของตนได้  

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ยกมาในข้างต้นนั้น เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน แต่ใน
กรณีที่สภาพการณ์มีความซับซ้อน อาจจะมีปัญหาในเรื่องการพิจารณาและตีความในเรื่อง ความสั มพันธ์
ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญากับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการฝ่าฝืนค ารับรองหรือข้อสัญญากับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ท างาน ยังคงต้องอาศัยการพิจารณาและตีความโดยต้องพิจารณาจากสภาพการณ์ตามแต่ละข้อเท็จจริงเป็น
กรณีๆ ไป 

(4)  มาตรา 11 ไม่ใช้ส าหรับค ารับรองหรือข้อสัญญาที่ก าหนดความเสี่ยงภัยโดยรวม  
ความหมายของ “ค ารับรองหรือข้อสัญญาที่ก าหนดความเสี่ยงภัยโดยรวม” 

(Term defining risk as a whole)87 นี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ได้มีผู้ให้ค าอธิบายว่า หมายถึงข้อสัญญาที่ส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงภัยหลักที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง เช่น กรณี
การประกันภัยทางทะเล ค ารับรองว่าเรือจะไม่เปลี่ยนล าดับชั้น (Class) ถือเป็นค ารับรองที่ก าหนดความเสี่ยง
ภัยโดยรวม กล่าวคือ ล าดับชั้น (Class) ของเรือ ถือเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการประเมินภาพรวมของความ
เสี่ยงของผู้รับประกันภัย เนื่องจากในประเทศอังกฤษเรือเดินทะเลซึ่งจดทะเบียนในประเทศจะได้รับการ
จัดล าดับชั้นของเรือล าดับชั้น (Class)  ซึ่งล าดับชั้นดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดว่าเรือล านั้นๆ จะสามารถใช้งาน
อย่างใดได้บ้าง และต้องมีการรับรองในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งจะต้องมีกระบวนการส ารวจตรวจสอบประการใด
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ก า ร รั บ ร อ ง เ ช่ น ว่ า นั้ น  ห รื อ ใ น ก ร ณี ที่ เ อ า ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย ร ถ ย น ต ร์  
ค ารับรองที่ว่าจะใช้รถคันดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนี้ ค ารับรองดังกล่าว 
ถือเป็นค ารับรองท่ีก าหนดความเสี่ยงภัยโดยรวม88  
 

(5)   ความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรา 10 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกันภัย ค.ศ.2015 

(5.1)  ขอบเขตการบังคับใช้ทั่วไปของมาตรา 10 และมาตรา 11 
มาตรา 10 ใช้ส าหรับการก าหนดผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง จึงใช้ส าหรับ

ค ารับรอง เท่านั้น ส่วนมาตรา 11 นั้น ใช้ทั้งส าหรับค ารับรองและข้อสัญญาอ่ืนๆ ที่หากฝ่าฝืนแล้ว  
จะมีผลต่อความรับผิดของผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัย คือ ท าให้ความรับผิดของผู้รับประกันภัยถูก
ยกเว้น ถูกจ ากัด หรือผู้รับประกันภัยอาจจะหลุดพ้นจากความรับผิด ซึ่งข้อสัญญาที่มีลักษณะดังกล่าวจะตกอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรา 11 แต่จะไม่อยู่ใต้บังคับของมาตรา 1089 

กรณีของค ารับรอง ค ารับรองทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้ของมาตรา 10  
แต่จะมีค ารับรองเพียงบางประเภทเท่านั้นที่จะตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 11 คือ ค ารับรองที่ท าให้ความ
เสี่ยงภัยในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะลดลง  เนื่องจากค ารับรองบาง
ประการก็มิได้มุ่งหมายที่จะให้มีผลกระทบต่อความเสี่ยงภัยอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะ  

(5.2)   ค ารับรองที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ  

                                                           
86 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
87 The Insurance Act 2015, Section 11(1)  
88 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
89 Law Commission Paper No 353, Ibid.  
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ในกรณีที่ค ารับรองเป็นค ารับรองที่ก าหนดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงภัยในการ
เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ กรณีดังกล่าว ต้องใช้ทั้งมาตรา 10 และมาตรา 
11 ควบคู่กันไป กล่าวคือ การฝ่าฝืนค ารับรองของผู้ เอาประกันภัยจะมีผลท าให้ความรับผิดของ 
ผู้รับประกันภัยหยุดชะงักลง ก็ต่อเมื่อการฝ่าฝืนค ารับรองดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
เฉพาะอย่าง หรือเฉพาะสถานที่ หรือเฉพาะเวลา90 ซึ่งมาตรา 11(3) ก็ได้บัญญัติรับรองถึงการน ามาตรา 10 
และมาตรา 11 มาใช้ควบคู่กัน 

 

 
2.4  การใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล 

ตามกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะในเรื่องดังกล่าว จึงต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งปรากฎอยู่ใน 
ค าพิพากษา ซึ่งวางหลักไว้ว่า กรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉลนั้น  ถือว่าผู้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉลได้
สละสิทธิที่จะได้รับการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าว91 ประกอบกับการที่ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเรียกร้อง
โดยฉ้อฉล ถือเป็นการกระท าที่ไม่สุจริต ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 
1906 ได้วางหลักว่า การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของหลักสุจริตอย่างยิ่ง  คู่สัญญาอีก
ฝ่ายมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันได้  กล่าวคือ เมื่อผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉลอันถือเป็นการ
กระท าที่ขัดต่อหลักสุจริตอย่างยิ่งแล้ว  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ซึ่งโดยทางทฤษฎีแล้ว เมื่อมี
การบอกล้างสัญญาคู่สัญญาย่อมต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีสัญญาเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องคืนเบี้ยประกันที่ตนได้รับไว้ทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย92 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้วางหลักในเรื่องดังกล่าวโดยก าหนด
รายละเอียด ดังนี้ 

2.4.1  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล  
มาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้วางหลักว่า ในกรณีที่ 

ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะกระท าการ  ดังต่อไปนี้  
(1)  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการปฏิเสธไม่ชดใช้เงิน  

กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้องที ่
ฉ้อฉลดังกล่าว93  ทั้งนี้ ในกรณีที่การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ฉ้อฉลและส่วนที่ไม่ฉ้อฉล เช่น ผู้เอา
ประกันภัยได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจริง  แต่การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยมีบางส่วนที่
กระท าโดยฉ้อฉล เช่น แจ้งต่อผู้รับประกันภัยว่าตนสูญเสีย หรือเสียหายเกินกว่าที่เป็นจริง) ดังนี้ จะถือว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้เงินได้ทั้งหมด กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกให้
ผู้รับประกันภัยชดใช้เงินได้ ทั้งในส่วนความสูญเสียหรือความเสียหายที่อ้างโดยฉ้อฉลและทั้งในส่วนของความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง94  

 
(2)  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเงินที่ใช้ไปแล้วคืนได้  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล และผู้รับประกันภัยได้ใช้
เงินตามการเรียกร้องดังกล่าวไปแล้ว  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเงินที่ใช้ไปแล้วคืนได้95 
                                                           

90Law Commission Paper No 353, Ibid.  
91 Law Commission Paper No 353, Supra Note 18 
92 Law Commission Paper No 353, Ibid. 
93 The Insurance Act 2015, Section 12(1)(a) 
94 Axa General Insurance Ltd v Gottlieb [2005] Lloyd’s Rep 369, Mance LJ at [23]. 
95 The Insurance Act 2015, Section 12(1)(b) 
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(3)  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยได้ ใช้สิทธิ เรียกร้องโดยฉ้อฉล ผู้ รับประกันภัย 

มีสิทธิที่จะยื่น Notice ต่อผู้เอาประกันภัย เพ่ือแจ้งการบอกเลิกสัญญา โดยที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องคืนเบี้ย
ประกันที่ได้รับมาแล้ว96  ทั้งนี้ จะถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดนับแต่เวลาที่มีการกระท าอันฉ้อฉล  ดังนั้น ในกรณีที่
ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยเกิดขึ้น97 “ภายหลัง” จากที่มีการ
กระท าอันฉ้อฉลแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว  ในทางกลับกัน หากความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยเกิดขึ้น “ก่อน” ที่จะมีการกระท าอันฉ้อฉล  ผู้รับ
ประกันภัยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยส าหรับกรณีดังกล่าวอยู่ ในการนี้ จะเห็นได้ว่า
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล กฎหมายมิได้ก าหนดให้สัญญาประกันภัยเลิกไปโดยทันที
โดยอัตโนมัติ แต่กฎหมายก าหนดให้เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่  
เนื่องจากในบางกรณีผู้รับประกันภัยอาจชั่งน้ าหนักผลดีผลเสียแล้ว ผู้รับประกันภัยอาจเลือกที่จะไม่บอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได้ โดยเลือกท่ีจะใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในอนาคตในการจ่ายเงินตามสัญญาเมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องแทน 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015  มิได้ก าหนดความหมายของค าว่า 
“ฉ้อฉล” หรือความหมายของค าว่า “การใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล” ไว้ โดยปล่อยให้เป็นเรื่องของจารีต
ประเพณ ีและการตีความของศาล98  

2.4.2  การประกันภัยแบบกลุ่ม (Group Insurance) 
พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.2015  ได้วางหลักว่า99 ในกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย

จ านวนหลายคนภายใต้กรมธรรม์หนึ่งฉบับ และมีผู้เอาประกันคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล  
ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะอ้างสิทธิตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.2015 ตามที่ได้
อธิบายมาข้างต้น ขึ้นต่อสู้กับผู้เอาประกันภัยผู้ซึ่งใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉลเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้เอาประกันภัย
คนอ่ืนที่มิได้ท าการฉ้อฉลด้วยมิได้รับผลกระทบใดๆ 

 

 
 
 
2.5   หลักสุจริต 

ตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906100 ได้วางหลักว่าสัญญาประกันภัย
เป็น สัญญาบนพ้ืนฐานของหลักสุจริตอย่างยิ่ง  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลักสุจริต
อย่างยิ่ง  คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาประกันภัยได ้ 

แต่พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้เปลี่ยนแปลงหลักดังกล่าว กล่าวคือ ตาม
พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 นั้น หลักสุจริตยังคงถือเป็นหัวใจส าคัญของสัญญาประกันภัยอยู่101 
เพียงแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจยกเหตุที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของหลักสุจริตขึ้นอ้าง
เป็นเหตุบอกล้างสัญญาได้เสมอไป102 แต่ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดด้วย  เช่น กรณีที่
                                                           

96 The Insurance Act 2015, Section 12(1)(c) 
97 โดยปกติแล้ว สิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย จะเกิดขึ้นเมื่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุ้มครองภายใต้

กรมธรรม์เกิดขึ้น แต่ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น กรณีสัญญาประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ กรณีดังกล่าวนี้สิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยตาม
สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยื่น Notice แจ้งการใช้สิทธิเรียกร้อง  

98 Derry v Peek (1889) LR 14 App Cas 337. 
99 The Insurance Act 2015, Section 13 
100 Marine Insurance Act 1906, Section 17 
101 The Insurance Act 2015, Section 14(3) 
102 The Insurance Act 2015, Section 14(1) 
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ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม สิทธิในการได้รับการเยียวยาของผู้รับ
ประกันภัยจะมีมากน้อยเพียงใด ถึงขั้นสามารถบอกล้างสัญญาได้หรือไม่ ต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า  การ
ปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาท รวมทั้งการปฏิบัติผิดหน้าที่ดังกล่าว
ร้ายแรงมากน้อยเพียงใด  

 
 
2.6  ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมาย (Contracting out) 

2.6.1  สัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค  
ในสัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค คู่สัญญาไม่สามารถท าข้อตกลงซึ่งจะมีลักษณะ 

ท าให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองต่ ากว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015ได้  
ดังนั้น หากมีข้อตกลงลักษณะเช่นว่านั้นในสัญญา ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย103  

2.6.2  สัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
สัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจนั้น คู่สัญญาสามารถท าข้อตกลงซึ่งจะมีลักษณะท าให้ 

ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองต่ ากว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ กล่าวคือ 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสามารถตกลงกันให้ยกเว้นไม่น าส่วนใดส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ 
การประกันภัย ค.ศ. 2015 มาใช้บังคับกับสัญญาประกันภัยได้ แม้ว่าการตกลงยกเว้นดังกล่าวจะท าให้ผู้เอา
ประกันภัยอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบก็ตาม  เว้นก็แต่ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ที่ถูกก าหนดไว้ใน 
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ที่ห้ามตกลงยกเว้น กล่าวคือ ข้อตกลงใดที่ก าหนดใน
ลักษณะว่าไม่ให้น า มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 มาใช้บังคับกับสัญญาประกันภัย
ข้อตกลงดังกล่าวถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย104 

อย่างไรก็ตาม แม้คู่สัญญาในสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจจะสามารถตกลงกันยกเว้น
ข้อกฎหมายที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้ (เว้นแต่ มาตรา 9) แต่ทั้งนี้ กฎหมายก็ได้
บัญญัตวิ่า ต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อน 

(1)  ผู้รับประกันภัยต้องกระท าการที่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ของผู้เอาประกันภัย (เช่น Insurance Broker) รับทราบถึงข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมายซึ่งจะท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียเปรียบดังกล่าว และผู้รับประกันภัยต้องกระท าการตามข้างต้น ให้เสร็จสิ้นก่อนที่สัญญา
ประกันภัยจะเกิดขึ้น105 ส่วนการกระท าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการกระท าที่เพียงพอนั้น กฎหมายก าหนดให้
ต้องพิจารณาจากลักษณะของผู้เอาประกันภัยเป็นรายกรณีไป รวมถึงปัจจัยแวดล้อมของการท าธุรกรรม
ประเภทนั้นๆ ประกอบ106 

ในกรณีที่ ผู้ รับประกันภัยไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ของตนตามข้ างต้น กล่ าวคือ  
ผู้รับประกันภัยไม่กระท าการที่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรับทราบถึง
ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมายที่จะท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบ  แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เอาประกันภัย
หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรู้ถึงข้อตกลงที่เสียเปรียบดังกล่าวแล้ว โดยรู้ก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น 
ดังนี้ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถยกการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับประกันภัยขึ้นอ้างได้  ข้อตกลงยกเว้นข้อ
กฎหมายดังกล่าวถือว่ามีผลใช้บังคับได้107 

                                                           
103 The Insurance Act 2015, Section 15 
104 The Insurance Act 2015, Section 16 
105 The Insurance Act 2015, Section 17(1) 
106 The Insurance Act 2015, Section 17(4) 
107 The Insurance Act 2015, Section 17(5) 
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(2) ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมายต้องมีลักษณะชัดเจนถึงผลทางกฎหมายที่จะก่อให้เกิด
ขึ้น108 กล่าวคือ จะก าหนดเพียงในลักษณะที่ว่า ไม่ให้น ามาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ.
2015 มาใช้บังคับเพียงเท่านี้มิได้  ต้องก าหนดรายละเอียดลงไปด้วยว่าการไม่น ามาตราดังกล่าวมาใช้บังคับ  
จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายประการใด 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล  ค.ศ.1906 และพระราชบัญญัติ
การประกันภัย  ค.ศ.2015  
 

1  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัย 
 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
 มาตรา 18 – มาตรา 20 
 ผู้ เอาประกันภัยมีหน้ าที่ ในการเปิด เผย

ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง อั น เ ป็ น ส า ร ะ ส า คั ญ แ ล ะ 
ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

 ผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่ต้องสอบถามข้อมูล
จากผู้เอาประกันภัย 

 มาตรา 2 – มาตรา 7 
 สาระส าคัญอยู่ที่การเพ่ิมหน้าที่ให้กับทั้งฝ่าย 

ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 

 ถือว่าผู้ เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมแล้ว เมื่อ 
 ผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็น

สาระส าคัญที่ตน “รู้” หรือ “ควรจะรู้”  
- มีการก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

กรณีข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย 
“รู้” และ “ควรรู้” 

- ข้อเท็จจริงที่ถือว่าผู้เอาประกันภัย “ควร
รู้” คือ ข้อเท็จจริงที่ตามสมควรแล้วจะ
ไดร้ับการเปิดเผยหากผู้เอาประกันภัยได้ 
“แสวงหาข้อเท็จจริงตามสมควร”  

ก าหนด “หน้าที่ ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริ งตามสมควร” ให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัย 

 ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เพียงพอ
แล้วที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสังเกตเห็นได้
ว่าตนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   
- เ พ่ิ มหน้ าที่ ขอ งผู้ รั บประกั น ภั ยคื อ 

“หน้ าที่ ในการต้องสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม”  
 

 ข้อเท็จจริงที่ผู้ เอาประกันภัยเปิดเผยต่อผู้ รับ
ประกันภัย ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตาม
สมควรและผู้ รั บประกันภัยสามารถเข้ าถึ ง
ข้อเท็จจริงนั้นได ้ 

 
                                                           

108 The Insurance Act 2015, Section 17(3) 
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2  วิธีการแก้ไขเยียวยาส าหรับการปฏิบัติผิดหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัย 
 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
 มาตรา 18 และมาตรา 20 
 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอยู่บนพ้ืนฐาน

ของหลักความสุจริตอย่างยิ่ง 
 หากผู้เอาประกันภัยปฏิบัติผิดหน้าที่ในการ

เปิดเผยข้อเท็จจริง ผู้รับประกันภัยสามารถ
บอกล้างสัญญาได้ทันที  

 มาตรา 8 
 ยังคงหลักการเดิมที่ว่า หน้าที่ในการเปิดเผย

ข้อเท็จจริงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความ
สุจริต  

 แต่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมผลของการปฏิบัติผิด
หน้าที่ดังกล่าวให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
- การจะพิจารณาว่าผู้รับประกันภัยจะมี

สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยหรือไม่
นั้น ต้องพิจารณาด้วยว่าการปฏิบัติผิด
หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่าง
ยุติธรรมของผู้ เอาประกันภัยดังกล่าว 
เกิดขึ้นโดยเจตนา หรือโดยประมาท 
และการปฏิบัติผิดหน้าที่ดังกล่าวร้ายแรง
มากน้อยเพียงใด 

 
3  ค ารับรอง 
 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
 ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract”   

 มาตรา 35(2)  
ได้วางหลักไว้อยู่แล้วว่า ในการประกันภัยทาง
ทะเล ค ารับรองโดยชัดแจ้งต้องระบุไว้ใน
กรมธรรม์หรือในเอกสารอ่ืนซึ่งกรมธรรม์ได้
ระบุอ้างอิงไว้  

 แต่ส าหรับการประกันภัยชนิดอ่ืนที่มิใช่การ
ประกันภัยทางทะเล ผู้รับประกันภัยสามารถ
ระบุข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ได้ 
ซึ่งผลทางกฎหมาย คือ ท าให้ข้อเท็จจริงใดๆ 
ที่ผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ก่อนที่
สัญญาประกันภัยจะเกิด กลายเป็น “ค า
รับรอง”  
 

 ผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง 
 มาตรา 33 (3) และ 34 (2) 
 หากมีการฝ่าฝืนค ารับรอง ผู้รับประกันภัย

สามารถปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการฝ่าฝืนค ารับรองได้ แม้ว่าต่อมาผู้เอา
ประกันภัยจะได้ท าการแก้ไขการฝ่าฝืนค า
รับรองนั้นแล้วก็ตาม 

 ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” 
 มาตรา 9 
 ข้อตกลงเรื่อง “Basic of Contract” ไม่มี

ผลบั ง คับ ใช้ ทา งกฎหมาย  หากผู้ รั บ
ประกันภัยต้องการให้ข้อเท็จจริงใดมีผล
เป็นค ารับรอง ต้องมีการตกลงกันชัดแจ้ง
ในกรมธรรม ์

 คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันยกเว้นมาตรา 
9 ได ้
 

 ผลของการฝ่าฝืนค ารับรอง 
 มาตรา 10 
 ผู้รับประกันภัยไม่หลุดพ้นจากความรับผิด  

แต่ถือว่าความรับผิดหยุดชะงักลงชั่วคราว
จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามค ารับรอง 
 

 การฝ่าฝืนค ารับรองหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 มาตรา 11 
 ผู้ เอาประกันภัยฝ่าฝืนค ารับรองหรือไม่
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 การฝ่าฝืนค ารับรองหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ  
 มาตรา 33 (3) และมาตรา 34 (2) 
 ค ารับรองต้องได้ รับการปฏิบัติตามโดย

เ ค ร่ ง ค รั ด  ไ ม่ ว่ า ค า รั บ ร อ ง นั้ น จ ะ เป็ น
สาระส าคัญที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของความเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม โดยหากมีการฝ่า
ฝืนค ารับรอง ผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธ
ความรับผิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการฝ่าฝืน
ค ารับรองได้  แม้ว่ าการฝ่ าฝืนค ารับรอง
ดังกล่าว จะไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการ
เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นเพ่ิมขึ้นแต่
อย่างใด 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่ งมีลักษณะ
ก าหนดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิด
ความสูญ เสี ยหรื อคว าม เสี ยหายที่ มี
ลักษณะเป็นการเฉพาะ (ประเภท, สถานที่
, เวลา)  

 หากการฝ่าฝืนค ารับรองหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอ่ืนๆ ดังกล่าว ไม่ได้เป็นสาเหตุให้
ความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหายนั้นๆ เพิ่มข้ึน ผู้รับประกันภัย
ไม่อาจอ้างการฝ่าฝืนดั งกล่ าวขึ้นเ พ่ือ
ปฏิเสธความรับผิดได้ 

 
4  การใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉล 
 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
 พระราชบัญญั ติ การประกันภั ยทา งทะ เล  

ค.ศ. 1906 ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะใน
เรื่องดังกล่าว 
 

 ใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งปรากฏอยู่ใน
ค าพิพากษา  
 ถื อ ว่ า ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง โ ดยฉ้ อ ฉล ไ ด้ 

สละสิทธิที่จะได้รับการช าระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าว 
 

 การที่ผู้ เอาประกันภัยใช้สิทธิ เรียกร้องโดย 
ฉ้อฉล ถือเป็นการกระท าท่ีไม่สุจริต  
 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ได้วางหลัก
ว่า ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา
ประกันได้ ซึ่งโดยทางทฤษฎีแล้ว เมื่อมีการ
บอกล้างสัญญาคู่สัญญาย่อมต้องกลับคืนสู่
ฐานะเดิม ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงต้องคืน
เ บี้ ย ป ร ะกั น ที่ ต น ไ ด้ รั บ ไ ว้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ อ า
ประกันภัย  

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้อง 
โดยฉ้อฉล 
 มาตรา 12  
 ผู้ รั บ ป ร ะ กั น ภั ย มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ท า ก า ร 

ดังต่อไปนี้  
- ปฏิเสธไม่ชดใช้เงินส าหรับการเรียกร้อง

ที่ฉ้อฉลดังกล่าว  
- เรียกเงินที่ใช้ไปแล้วคืนได้  
- บอกเลิกสัญญาโดยที่ผู้รับประกันภัยไม่

ต้องคืนเบี้ยประกัน และถือว่าสัญญา
สิ้นสุดนับแต่เวลาที่มีการกระท าอัน 
ฉ้อฉล 

 หากสิทธิเรียกร้องของผู้ เอาประกันภัย
เกิดขึ้น “ก่อน” ที่จะมีการกระท าอันฉ้อฉล  
ผู้ รั บประกันภัยมีความรับผิด ในกรณี
ดังกล่าว 
 

 กรณีการประกันภัยแบบกลุ่ม 
 มาตรา 13 
 ผู้รับประกันภัยอ้างสิทธิตาม มาตรา 12  

ขึ้นต่อสู้ได้แต่เฉพาะกับผู้เอาประกันภัยผู้ซึ่ง
ใช้สิทธิเรียกร้องโดยฉ้อฉลเท่านั้น  

 
5  หลักสุจริต 
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พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล  ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
 มาตรา 17 
 สัญญาประกันภัยอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก

สุจริตอย่างยิ่ง หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ไม่ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลักสุจริตอย่างยิ่ง 
คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญา
ประกันภัยได ้

 มาตรา 14 
 หลักสุจริตยังคงเป็นหลักส าคัญของสัญญา  
 เพียงแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจยก

เหตุที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตนบน
พ้ืนฐานของหลักสุจริต ขึ้นอ้างเป็นเหตุบอก
ล้างสัญญาได้เสมอไป แต่ต้องพิจารณาถึง
เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 

 
6  ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
N/A  มาตรา 15 – มาตรา 18 

 

 สัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค 
 ห้ามไม่ให้คู่สัญญาท าข้อตกลงซึ่งมีลักษณะ

ท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
ต่ ากว่าที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การประกันภัย ค.ศ. 2015 
  

 สัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
 คู่ สัญญาสามารถท าข้อตกลงซึ่ งจะมี

ลักษณะท า ให้ ผู้ เ อาประกันภัยได้ รั บ 
ความคุ้มครองต่ ากว่าที่ ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 
ได้ กล่าวคือ คู่สัญญาสามารถตกลงกัน
ยกเว้นข้อกฎหมายได้ (เว้นแต่มาตรา 9 ที่
ห้ามตกลงยกเว้น)  

 แต่ต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ก่อน 
- ผู้รับประกันภัยต้องมีการกระท าการที่ 

เพียงพอ ที่จะท าให้ผู้เอาประกันภัย
หรือตั วแทนของผู้ เ อาประกันภัย 
ทราบถึงข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมาย
ซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบ 
ก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น 

- ข้อตกลงยกเว้นข้อกฎหมายต้องมี
ลักษณะชัดเจนถึงผลทางกฎหมายที่จะ
เกิดขึ้นหากไม่น าข้อกฎหมายดังกล่าว
มาบังคับใช้ 

 
4.  บทสรุป 



41 
 

พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) ส่งผลกระทบต่อหลัก
กฎหมายประกันภัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว
ในข้างต้นแต่ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ดังนั้นจึงยัง
ไม่ปรากฎแนวปฏิบัติของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่มีค าพิพากษาของศาลที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  

ในเรื่องหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม  ที่มีการก าหนดหน้าที่ เ พ่ิมเติมให้แก่ 
ทั้งผู้เอาประกันภัย (หน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามสมควร) และผู้รับประกันภัย (หน้าที่ในการต้อง
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม) นั้น หลักดังกล่าวส่งผลให้ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปรับเปลี่ยน
นโยบายในการท าประกันภัยของตนเอง กล่าวคือ ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่างต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องรวมถึงในการก าหนดรายละเอียดในกรมธรรม์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่ง
หน้าที่ที่ เ พ่ิมขึ้นเหล่านี้  ในทางปฏิบัติแล้วจะตกอยู่กับนายหน้าประกันภัย (Insurance Broker)  
และผู้พิจารณารับประกันภัย (Underwriter) อีกทั้งอาจต้องมีการก าหนดแนวนโยบายว่าการแสวงหา
ข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัย หรือการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้รับประกันภัยนั้น ต้องท าในลักษณะ
อย่างไรและมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ หลักดังกล่าว เป็นการก าหนดกรอบหน้าที่อย่างกว้างๆ จึงย่อม
ก่อให้เกิดค าถามตามมาว่า กรณีใดจึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าหน้าที่ของตนในการแสวงหาข้อเท็จจริงตาม
สมควรแล้ว และกรณีใดจึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เพียงพอแล้วที่จะท าให้ผู้รับ
ประกันภัยสังเกตเห็นได้ว่าตนต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  รวมถึงกรณีใดท่ีถือว่าผู้รับประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งค าตอบส าหรับค าถามดังกล่าวคงต้องรอดูแนวค า
พิพากษาของศาลต่อไป 
 

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผลของปฏิบัติผิดหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมนั้น  
การแก้ไขดังกล่าวสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความ
ซั บซ้ อน ให้ แก่ ก ระบวนการ พิสู จน์ พยานหลั กฐ าน  เ ช่ น  ผู้ รั บ ประกั น ภั ย จะ พิ สู จน์ อย่ า ง ไ ร ว่ า 
เบี้ยประกันที่ตนจะเรียกสูงขึ้น จะเรียกสูงขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด  หรือเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป คือเงื่อนไขใด 
เป็นต้น 

ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลของการฝ่าฝืนค ารับรองนั้น เนื่องจากเป็นหลักใหม่ จึงต้องรอดูแนวค า
พิพากษาของศาลต่อไปว่า ศาลจะวางหลักว่าอย่างไรจึงจะถือว่าการฝ่าฝืนค ารับรองได้รับการแก้ไขแล้ว และ
นับแต่เวลาใดที่จะถือว่าความรับผิดของผู้รับประกันภัยพ้นจากสภาพหยุดชะงักลงชั่วคราวและกลับมา 
มีผลสมบูรณ์  

ในเรื่องการฝ่าฝืนค ารับรองหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความสูญหาย หรือ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริงนั้นเพิ่มขึ้น หลักการดังกล่าวเป็นการน าเสนอหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลให้เข้า
มามีบทบาทในหลักกฎหมายเรื่องการประกัน ซึ่ งแต่ เดิมไม่ เคยมีการน าหลักการนี้มาใช้กับเรื่อง  
การประกันมาก่อน จึงต้องรอดูแนวค าพิพากษาของศาลต่อไปว่าจะวางหลักในเรื่องดังกล่าวว่าอย่างไร 

 กล่าวโดยสรุป คือ พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ได้เปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายเรื่องการ
ประกันภัยในหลายเรื่องด้วยกัน  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้น ส าหรับ 
ประเทศไทย จึงเห็นสมควรที่ประเทศไทยจะต้องศึกษาในหลักกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือน ามาพัฒนา
และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...  แต่ทั้งนี้ ควรจะรอให้กฎหมายฉบับดังกล่าว
มีผลใช้บังคับก่อนในระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือที่จะพิจารณาถึงผลกระทบในทางปฏิบัติในวงการตลาดประกันและ
แนวทางการพิจารณาตัดสินของศาล เพ่ือที่จะไดม้ีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนส าหรับประกอบการพิจารณาใน
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... ต่อไป 
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