
สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ผ่าน 

๑. ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ที่ช่องทาง Fax : 02-
5153987และ Email: kritsanas@oic.or.th  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 
2560 และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
4 เมษายน 2560 เรื่องแนวทาง การจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น  

๒. การประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรม สวสิโซเทล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย บริษัท
ประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาการและในภาคปฏิบัติ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส านักงาน
ศาลยุติธรรม กรมเจ้าท่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากกรมสนธิสัญญา พร้อมทั้งพนักงานของส านักงาน คปภ. 

 
คปภ. ขอเรียนสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้  
1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  

คปภ.. เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลพ.ศ. 
.... ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(http://www.oic.or.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ช่องทาง Fax : 02-5153987 และ 
Email: kritsanas@oic.or.th  และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

http://www.oic.or.th/
http://www.oic.or.th/


 
 
 
 

 
 



 
 
 
2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง  
 ๒.๑. เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖o ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖o และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 
    ๒.๒. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการสัมมนาจ านวน ๑ ครั้ง เมื่อ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖o ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร  
 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  
     ๓.๑. กลุ่มเป้าหมายร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งประชาชน     
     ๓.๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย 
สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ส านักงานศาล
ยุติธรรม กรมเจ้าท่า และผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง จ านวน 250 คน 
 

4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจง  
  หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็น มีประชาชน ผู้แทนภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์และเข้าร่วมการประชุม โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีประเด็น
และค าชี้แจง ดังนี้   
 



 
ประเด็น ความคิดเห็น ค าชี้แจง 

การบังคับใช้กฎหมาย  
 

เมือ่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะ
น าหลักการประกันภัยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับกับสัญญาประกันภัย
ทางทะเลอีกหรือไม่  
 

เนื่องจากมาตรา ๘๖๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ก าหนดให้สัญญาประกันภัยทาง
ทะเล ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทะเล ดังนั้น เมื่อมี
กฎหมายเฉพาะบังคับแล้ว จึงไม่น า
หลักการประกันภัยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับกับ 

บทบัญญัติในหมวด ๒ การเปิดเผย
ข้อความจริงและค าแถลง  
 

ผู้รับประกันภัยที่รอบคอบ 
หมายความว่าอย่างไร  
 

ค าว่า “ผู้รับประกันภัยที่รอบคอบ”
เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้รับ
ประกันภัยส าหรับการรับ
ประกันภัยทางทะเลเพ่ือธุรกิจ ใน
หมวด ๒ ส่วนที ่๑ สัญญา
ประกันภัยทางทะเลเพ่ือธุรกิจ ว่า
ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติหรือ
ด าเนินการเยี่ยงผู้รับประกันภัย
ระดับสากลที่มีความรอบคอบใน
การประกอบธุรกิจ (prudent 
insurer) และจะต้องมีท้ังความรู้
และประสบการณ์ในเรื่องของการ
เสี่ยงภัยนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นไม่ทราบความ
เสี่ยงภัยนั้นๆ แต่ผู้รับประกันราย
อ่ืนที่อยู่ในระดับเดียวกันรู้หรือ 
ควรรู้ ก็ต้องถือว่าผู้รับประกันภัย
รายนั้นรู้หรือควรรู้ความเสี่ยงภัย
นั้นด้วย ผู้รับประกันภัยที่รอบคอบ 
จึงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับความ
รอบรู้ของคนท่ัวไป เช่น หากผู้เอา
ประกันภัยซื้อประกันภัยสินค้าทาง
ทะเลจากกรุงเทพไปเนปาล ซึ่ง
เนปาลไม่มีทะเล ผู้รับประกันภัย
กล่าวอ้างว่า ผู้เอาประกันภัยปกปิด
ว่ารู้แล้วไม่แจ้งผู้รับประกันภัยว่า
เนปาลไม่มีทะเลไม่ได้ เพราะเป็น



ประเด็น ความคิดเห็น ค าชี้แจง 
มาตรฐานที่ผู้รับประกันภัยที่
รอบคอบ จะต้องทราบข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏนี้  

มาตรา ๒๙ – ๓๐  
 

สิทธิของคู่สัญญาในการตกลงกัน
เป็นอย่างอ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาประกนัภัยทางทะเลเพื่อ
ธุรกิจ ไม่ควรแยกออกมาเป็นส่วนที่ 
๒ ให้รวมไปกับส่วนที่ ๑ จะ
เหมาะสมกว่า  

เป็นประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบใน
การจัดท าร่างกฎหมาย มิใช่
ประเด็นเรื่องเนื้อหา ซึ่งจะหารือต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

หมวด ๑๔ การประกันภัยแบบ
สหการ  
 

การประกันภัยแบบสหการในการ
ประกันภัยทางทะเล มีหลักการ
อย่างไร  
 

การประกันภัยแบบสหการในการ
ประกันภัยทางทะเล เป็นการเอา
ประกันภัยซึ่งกันละกันระหว่าง
กลุ่มเจ้าของเรือในส่วนการ
ประกันภัยความรับผิดที่บริษัท
ประกันภัยไม่ได้ให้ความคุ้มครอง
ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัย
มาตรฐาน ซึ่งเจ้าของเรือแต่ละล า
จะจ่ายเงิน (contribute) มารวม
ไว้เป็นกองกลาง เพ่ือให้ผู้บริหาร
กลุ่ม (Policyholders) บริหาร
จัดการและจ่ายเงินให้กับสมาชิก
เจ้าของเรือที่ได้รับความเสียหาย 
หากเงินกองกลางไม่เพียงพอ 
เจ้าของเรือจะต้องช าระเงินเพ่ิม 
(call) แต่หากมีก าไร ก็จะน าไป
จัดสรรตามข้อตกลงของกลุ่ม
สมาชิก 

บทเฉพาะกาล หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับ จะ
มีผลกระทบต่อกรมธรรม์
ประกันภัยเดิมหรือไม่ 

เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับ จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสัญญา
ประกันภัยทางทะเลที่ท าขึ้นก่อน
วันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ 
เนื่องจากตามบทเฉพาะกาล ร่าง
มาตรา ๑๓๔ ก าหนดไว้ชัดเจนว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับ
แก่สัญญาประกันภัยทางทะเลที่ท า
ขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับ ดังนั้น สัญญาประกันภัย



ประเด็น ความคิดเห็น ค าชี้แจง 
ทะเลที่ท าขึ้นก่อนยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไป และไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยทาง
ทะเล เนื่องกฎหมายฉบับนี้มี
หลักการสอดคล้องกับแบบและ
ข้อความกรมธรรม์ทางทะเลที่ใช้
ปัจจุบันตามกฎหมายอังกฤษซ่ึง
เป็นหลักการสากลอยู่แล้ว 

ภาคผนวก ท าไมร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องมี
ภาคผนวก 

สาเหตุที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องมี
ภาคผนวกก าหนดความหมาย
ถ้อยค าภาษาอังกฤษทั้งที่ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของการ
ออกกฎหมายไทยจะไม่มี
ภาคผนวกนัน้ เนื่องจากกฎหมาย
ฉบับนี้กล่าวถึงหลักการของการ
ประกันภัยทางทะเลซึ่งเป็น
กฎหมายสากล และบทบัญญัติ
กฎหมายในส่วนของภาคผนวกนั้น 
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับถ้อยค า
ภาษาอังกฤษบางค าที่ใช้เป็นการ
ทั่วไปในกรมธรรม์ประกันภัยทาง
ทะเลซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมาย
เฉพาะ มิได้มีถ้อยค าใดที่ใช้ใน
กฎหมายฉบับนี้ จึงไม่สามารถ
ก าหนดไว้ในส่วนของบทบัญญัติที่
ก าหนดนิยามถ้อยค าท่ีใช้ใน
กฎหมายได้ ประกอบกับเพ่ือให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับ
นี้เข้าใจถ้อยค าภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
ตรงกัน จึงจ าเป็นต้องอธิบาย
ถ้อยค าดังกล่าวไว้ในภาคผนวก 

 
5. ข้อคัดค้านต่อหลักการและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มี  
 

 
 



๖. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย  
คปภ. จะน าผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ต่อไป 


