
 
  

 

ค ำชี้แจงควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 

ชื่อร่ำงกฎหมำย 

ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้เสนอ  

กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ 
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจคืออะไร  
การยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลในครั้งนี้ จะท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายประกันภัย

ทางทะเลของตนเองเป็นครั้งแรก อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางกฎหมายของประเทศไทย 
ที่จะเป็นกลไกในการช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้แข่งขัน
ในเวทีโลกได้ เนื่องจากในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกับการค้าระหว่างประเทศ  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จนครบถ้วนแล้ว แต่ยังขาดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทาง
ทะเลเท่านั้น  

เพื่อแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องใด  
การมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้น จะท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในระบบการค้าระหว่าง

ประเทศและพาณิชยนาวีอย่างสมบูรณ์ และท าให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินกระบวนการทางศาล       
เพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่พ่อค้าและนักลงทุนต่างประเทศ อันมาจากมีข้อกฎหมายก าหนดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร    

๑.๒ ควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำภำรกิจ  
โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๐ เรื่อง การประกันภัย มาตรา ๘๖๘ 

บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยทะเล ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล” แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้การประกันภัยทางทะเลอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะแยกต่างหาก
จากกฎหมายประกันภัยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การประกันภัยทางทะเลเป็นธุรกรรม
ส าคัญประเภทหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงในการขนส่ง
สินค้าทางทะเลและการเดินเรือทางทะเล รวมทั้งในการขนส่งรูปแบบอ่ืน เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ 
ซึ่งในทางปฏิบัติก็ได้ใช้หลักการเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หลายประการ นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกันภัย
ทางทะเล ได้มีการน ากฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในขณะเดียวกัน 
บางกรณีได้มีการน าพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ แม้ว่า
กฎหมายอังกฤษฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลฉบับเดียวที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลซึ่งเป็นไปตาม
หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
การประกันภัย ค.ศ. 2015 และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
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 หำกไม่ท ำภำรกิจนั้นจะมีผลประกำรใด  
 การน ากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ซึ่งเป็นการน ามาใช้ในฐานะข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องน าสืบ
เป็นกรณีๆ ไป อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถท าให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนมีความเชื่อม่ันในผลของคดีได ้

๑.๓ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทำงเลือก มีทำงเลือกอะไรบ้ำง  ไม่มี 
แต่ละทำงเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร  ไม่มี 
๑.๔ มำตรกำรที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของภำรกิจคืออะไร  การตรากฎหมายโดยออกเป็น

พระราชบัญญัติ    ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็นครั้งแรก  
๑.๕ ภำรกิจนั้นจะแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด  
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็นของตนเอง เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ

สัญญาประกันภัยทางทะเล ศาลฎีกาได้น ากฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ในฐานะ
หลักกฎหมายทั่วไป ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ซึ่งสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายของ
ต่างประเทศ จึงมีความยุ่งยากในการน าสืบหลักกฎหมาย และมีบางส่วนที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับประเทศไทย 
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของศาล เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรทัด
ฐานในการใช้การตีความกฎหมายประกันภัยทางทะเลของไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ ความในคดี ที่ไม่ต้อง
น าสืบหลักกฎหมายของต่างประเทศ  

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจคืออะไร  มีพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล 
ตัวช้ีวัดควำมสัมฤทธิ์ของกฎหมำยมีว่ำอย่ำงไร  ไม่มี 

๑.๗ กำรท ำภำรกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและควำมผูกพันตำมหนังสือสัญญำที่ประเทศไทยมีต่อ
รัฐ ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใด ในเรื่องใด   ไม่มี 

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภำระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร  
ส่งผลดี เพราะการมีกฎหมายดังกล่าวจะเป็นกลไกในการช่วยเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้าน

อุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้ง
ผู้ประกอบการและประชาชน รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริม
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอีกด้วย 

๒. ผู้ท ำภำรกิจ 
๒.๑ เมื่อค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ต้นทุน และควำมคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท ำ

ภำรกิจนี ้
โดยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)     

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยโดยรวม จึงไม่อาจให้เอกชนท าภารกิจนี้ได้  

๒.๒ เมื่อค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่กำรให้บริกำรประชำชน ควรท ำภำรกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ เพรำะเหตุใด  มิได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น  

๒.๓ ภำรกิจดังกล่ำวหำกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำ จะได้ประโยชน์แก่ประชำชนมำกกว่ำ
หรือไม่   มิได้เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
๓.๑ กำรจัดท ำภำรกิจนั้นมีควำมสอดคล้องกับเรื่องใด อย่ำงไร 

หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ในเรื่องการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

 
หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง ไม่มี 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง                       ไม่มี 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ไม่มี 
 
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง   ไม่มี 

 

๓.๒ กำรท ำภำรกิจนั้นสำมำรถใช้มำตรกำรทำงบริหำรโดยไม่ต้องออกกฎหมำยได้หรือไม่  ไม่มี 
      ถ้ำใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำรจะมีอุปสรรคอย่ำงไร ผู้ประกอบการและประชาชนอาจขาดความ

เชื่อมั่นหากไม่มีกฎหมายมารองรับ 
๓.๓ ในกำรท ำภำรกิจนั้น เหตุใดจึงจ ำเป็นต้องตรำกฎหมำยในขณะนี้  ประเทศไทยจะมีกฎหมาย

ประกันภัยทางทะเลเป็นครั้งแรก ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเล
และขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน รวมทั้งยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

๓.๔ กำรใช้บังคับกฎหมำยและระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย 
      (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
  ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
 

  ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป เนื่องจาก   ไม่มี 

 ใช้บังคับเพียงบำงท้องที่      ไม่มี 

 (ข) ระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย 

  ใช้บังคับทันทีท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ไม่มี  

 มีกำรทอดระยะเวลำในกำรบังคับใช้เป็นเวลำเท่ำใด เพรำะเหตุใด กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้
บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ควรก ำหนดระยะเวลำกำรสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด   ไม่มี  เพราะเป็นการออก
พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
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๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตรำเป็นกฎในลักษณะอ่ืน  
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๐ เรื่อง การประกันภัย มาตรา ๘๖๘ 

บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยทะเล ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล” แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้การประกันภัยทางทะเลอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะแยกต่างหาก
จากกฎหมายประกันภัยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นจึงเห็นควรตรากฎหมายดังกล่าวในล าดับ
เดียวกับพระราชบัญญัติ 

๓.๖ ลักษณะกำรใช้บังคับ 

ควบคุม   ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม 

ระบบผสม 

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่ำว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติประกันภัยทาง
ทะเล ค.ศ. 1906 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัย ค.ศ. 2015 และสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย             

๓.๗ กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย 
๓.๗.๑ เพรำะเหตุใดจึงก ำหนดให้ใช้ระบบอนุญำต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นกำรควบคุม  ไม่มี 
๓.๗.๒ มีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตหรือไม่ ถ้ำมี มีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร คุ้มค่ำต่อภำระท่ี

เกิดแก่ประชำชนอย่ำงไร   ไม่มี 
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจในกำรอนุญำตหรือไม่ อย่ำงไร  ไม่มี 
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลำที่แน่นอนในกำรอนุญำตหรือไม่  ไม่มี 
๓.๗.๕ มีกำรเปิดโอกำสให้อุทธรณ์กำรปฏิเสธค ำขอ กำรให้ย่ืนค ำขอใหม่ หรือไม่ อย่ำงไร  ไม่มี 
๓.๗.๖ มีกำรต่ออำยุกำรอนุญำตหรือไม่   ไม่มี 
         มีกำรตรวจสอบก่อนกำรต่อใบอนุญำตหรือไม่  ไม่มี 
๓.๘ กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย 

 ๓.๘.๑ กฎหมำยท่ีจะตรำขึ้นมีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร หรือไม่ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร  ไม่มี 
 ๓.๘.๒ คณะกรรมกำรที่ก ำหนดขึ้นมีกำรใช้อ ำนำจซ้ ำซ้อนกับคณะกรรมกำรอื่นหรือไม่  ไม่มี 
                   หำกมีควำมซ้ ำซ้อน จะด ำเนินกำรอย่ำงไรกับคณะกรรมกำรอื่นนั้น   ไม่มี 

๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือนำยกรัฐมนตรีหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือไม่   ไม่มี 

 เหตุใดจึงต้องก ำหนดให้บุคคลดังกล่ำวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร   ไม่มี 
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่หรือไม่ อย่ำงไร  ไม่มี 
๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก ำหนด   ไม่มี   
๓.๑๑ กำรก ำหนดโทษทำงอำญำจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยสัมฤทธิ์ผล เพรำะเหตุใด  ไม่มี 
๓.๑๒ ควำมผิดที่ก ำหนดให้เป็นโทษทำงอำญำเป็นควำมผิดที่มีควำมร้ำยแรงอย่ำงไร   ไม่มี 
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๔. ควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอ่ืน 
     ๔.๑ กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจในเรื่องนี้มีกฎหมำยอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท ำนองเดียวกันหรือไม่ 
 ไม่มี 

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมำยขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมำยในเรื่องเดียวกัน
หรือท ำนองเดียวกันที่มีอยู่  
เป็นการตรากฎหมายขึ้นใหม่ โดยน ากฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ English 

Marine Insurance Act 1906 พระราชบัญญัติประกันภัยของประเทศอังกฤษ (Insurance Act 2015) 
และพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้บริโภคตามสัญญาประกันภัยทางทะเลในเรื่องการเปิดเผย
ข้อความจริงและค าแถลงของประเทศอังกฤษ Consumer Insurance (Disclosure and Representation) 
Act 2012 มาเป็นต้นแบบในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 
๕. ผลกระทบและควำมคุ้มค่ำ 
     ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย ไม่เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่หน่วยงานใด   
    ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง   
 ไม่มี 
 
  ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  ไม่มี 
 

     ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่ำว    
    ด้ำนเศรษฐกิจ 

- เชิงบวก  
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ท าให้พ่อค้าและนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อม่ันในการลงทุนและ
เป็นกลไกในการช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยในด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้ 

- เชิงลบ 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 

  ด้านสังคม 
- เชิงบวก  

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของศาล 
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรทัดฐานในการใช้การตีความกฎหมายประกันภัยทางทะเลของไทย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความในคดี ที่ไม่ต้องน าสืบหลักกฎหมายของต่างประเทศ 

- เชิงลบ ไม่มี 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 

  ด้านอื่นๆ 
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- เชิงบวก ไม่มี 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ไม่มี 

- เชิงลบ ไม่มี 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภำพของบุคคลในเรื่องใดบ้ำงที่ต้องถูกจ ำกัด  ไม่มี 
กำรจ ำกัดนั้นเป็นกำรจ ำกัดเท่ำที่จ ำเป็นหรือไม่  ไม่มี  อย่ำงไร   ไม่มี 

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชำชนและสังคมจะได้รับ 
๕.๔.๑ ประชำชนจะมีกำรด ำรงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่ำงไร และเพียงใด หรือเป็นกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด ท าให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากหากไม่มีกฎหมาย
ของไทยเป็นการเฉพาะก็จะต้องน ากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ อันเป็นการน ามาใช้ในฐานะข้อเท็จจริงที่
คู่ความจะต้องน าสืบเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถ
ท าให้พ่อค้าและนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อม่ันในผลของคดีได้  

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้เพียงใด กฎหมายประกันภัยทางทะเลฉบับนี้
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรทัดฐานในการใช้การตีความกฎหมายประกันภัยทางทะเลของไทย  

กำรประกอบกิจกำรเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบกำรได้มำกน้อยเพียงใด อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อคู่ความในคดี ที่ไม่ต้องน าสืบหลักกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่
ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในผลแห่งคดี รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การเสริมประสิทธิภาพการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอีกด้วย 

  ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้มำกน้อยเพียงใด เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานครั้งส าคัญที่จะเป็นกลไกในการช่วยเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเล
และขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้ 

๕.๔.๓ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพหรือนวัตกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงไร  ไม่มี 
         สำมำรถลดงบประมำณแผ่นดินได้มำกน้อยเพียงใด ไม่มีการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

๕.๔.๔ วิธีกำรและระยะเวลำประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชำชนและสังคมจะได้รับ 
ได้แก่  ไม่มี 

๕.๕ ควำมยุ่งยำกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย อยู่ในวิสัยที่สามารถปฏิบัติได้  
๕.๖ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจเม่ือค ำนึงถึงงบประมำณที่ต้องใช้ ภำระหน้ำที่ท่ีเกิดขึ้นกับประชำชน

และกำรที่ประชำชนจะต้องถูกจ ำกัดสิทธิเสรีภำพเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ   ไม่มี 
๖. ควำมพร้อมของรัฐ 

๖.๑ ควำมพร้อมของรัฐ 
(ก) ก ำลังคนที่คำดว่ำต้องใช้  ไม่มี 
(ข) คุณวุฒิและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่จ ำเป็นต้องมี   ไม่มี 
(ค) งบประมำณที่คำดว่ำต้องใช้ในระยะห้ำปีแรกของกำรบังคับใช้กฎหมำย   ไม่มี 
โดยเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน  ไม่มี  และงบลงทุนจ ำนวน  ไม่มี 
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๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่ำงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรืออัตรำก ำลังมีควำมเห็นของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำก ำลังและงบประมำณหรือไม่ อย่ำงไร  ไม่มี 

๖.๓ วิธีกำรที่จะให้ผู้อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยมีควำมเข้ำใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 วิธีกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนผู้อยู่ภำยใต้กฎหมำย  

เมื่อได้พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลแล้วเสร็จ ส านักงานฯ         
ได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทประกันภัยทั้งหลายและ
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีประเด็นแก้ไข
เพียงเล็กน้อย ซึ่งมิได้กระทบต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่าง ใด และส านักงาน คปภ.     
ได้น าร่างกฎหมายดังกล่าวลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของส านักงาน คปภ.  

 

 กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน เผยแพร่กฎหมายผ่านทางเวปไซต์ของส านักงาน ตลอดจนสื่อโฆษณา
อ่ืนๆ 
๗. หน่วยงำนที่รับผิดชอบและผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 

๗.๑ มีหน่วยงำนอ่ืนใดที่ปฏิบัติภำรกิจซ้ ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในกำร
ด ำเนินกำรกับหน่วยงำนนั้นอย่ำงไร  ไม่มี 

๗.๒ มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร     ไม่มี 
๗.๓ มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

และคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในทางวิชาการและภาคปฏิบัติ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประกันภัยทางทะเล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชยันติ ไกรกาญจน์ 
นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  ศาสตราจารย์พิเศษประมวล จันทร์ชีวะ นายสมพร ไพสิน และผู้แทนจากกรม
เจ้าท่า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
สมาคมเจ้าของเรือไทย เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทาง
ทะเลของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ ตลอดจนด าเนินการพิจารณาและยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัย
ทางทะเลซึ่งได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 24 ครั้ง ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หลักการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอยู่ตลอดเวลา
ที่ได้จัดการประชุมตั้งแต่ปลายปี 2558 อีกทั้ง เมื่อได้พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล
แล้วเสร็จ ส านักงานฯ  ได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัท
ประกันภัยทั้งหลายและสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
โดยมีประเด็นแก้ไขเพียงเล็กน้อย ซึ่งมิได้กระทบต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด    

๗.๔ ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      กำรก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเนื่องจำก  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง 
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๘. วิธีกำรท ำงำนและตรวจสอบ 
๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่   

  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 

  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 

  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 
                                         ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

        

มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๘.๒ กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 ๘.๒.๑ ในกฎหมำยมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในเรื่องใดบ้ำง  ไม่มี       

แต่ละขั้นตอนใช้เวลำด ำเนินกำรเท่ำใด  ไม่มี 
 ๘.๒.๒ หำกมีกำรใช้ดุลพินิจ กำรใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติธรรม

อย่ำงไร  ไม่มี 
 ๘.๒.๓ ในกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ใช้หลักกระจำยอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้ประชำชน

ได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพอย่ำงไร  ไม่มี 
๘.๓ มีระบบกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจอย่ำงไรบ้ำง  ไม่มี  

 ๘.๓.๑ มีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในหรือไม่ อย่ำงไร   ไม่มี 
 ๘.๓.๒ มีกระบวนกำรร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอกหรือไม่ อย่ำงไร    ไม่มี 

๙. กำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง 
           ๙.๑ ได้จัดท ำแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ ตลอดจนกรอบสำระส ำคัญ
ของกฎหมำยล ำดับรองนั้น หรือไม่  
 ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายสารบัญญัติซึ่งไม่ได้มีการก าหนดให้มีการออกกฎหมายอนุ
บัญญัติเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมรายละเอียดของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้องรวมถึงแผนงานในการจัดท ากฎหมายอนุบัญญัติ 

 ๙.๒ มีกรอบในกำรตรำอนุบัญญัติเพื่อป้องกันกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐหรือเพิ่มภำระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่ำงไร  

ไม่มี 
๑๐.กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
   มีการรับฟังความคิดเห็น    ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
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 ในขั้นตอนการยกร่าง เพ่ือให้ได้ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....  เป็นไป
โดยถูกต้องเหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือศึกษาและจัดท าร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...      
ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล โดยใช้หลักการเดียวกับพระราชบัญญัติการ
ประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance Act 1906) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันภัย 
(Insurance Act 2015) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักการที่นานาประเทศ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังได้มีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายไทย โดยส านักงานฯ  ได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย
จัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทประกันภัยทั้งหลายและสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ซึ่งทุกภาคส่วน
เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีประเด็นแก้ไขเพียงเล็กน้อย ซึ่งมิได้กระทบต่อหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ส านักงานฯ  ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานฯ และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการ
ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อันประกอบไปด้วย บริษัท
ประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาการและในภาคปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
ศาลยุติธรรม กรมเจ้าท่า พร้อมทั้งพนักงานของส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่
เข้าร่วมสัมมนามีความกระตือรือร้นและความสนใจกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความรู้ ความเข้าใจถึง
หลักการประกันภัยทางทะเลในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

 
     ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออำจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังควำมคิดเห็นหน่วยงำนภำครฐั 
      ส านักงบประมาณ            ส านักงาน ก.พ. 
 
      ส านักงาน ก.พ.ร.            ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานศาลยุติธรรม 
      ภาคประชาชน/องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
 

      ประชาชนทั่วไป 
 
      องค์กรอื่น ได้แก่  ไม่มี 

๑๐.๒ มีกำรเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อประชำชนหรือไม่ อย่ำงไร มี โดยเผยแพร่ผ่านทางเวป
ไซต์ของส านักงาน 

๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
     จัดท า       ไม่มีการจัดท า 
 

  ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
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    วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 

    จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 

    พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
 

    ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 

   ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
    

    ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 
 

 ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 
 

           (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
         เลขาธิการ 
                        คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
    วันที่          
 
 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 
นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ ,นายปวินท์ ชลมาศ  
นางสาวอรทัย ทาบึงกาฬ,นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย 
โทร ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๔๐๓,๗๕๑๑,๗๓๐๕,๗๓๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


