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ข้อกฎหมายเรื่องการประกันภัยทางทะเล 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ 

• มาตรา ๘๖๘ อันสัญญาประกันภัยทะเล ท่านใหบ้งัคับตามบทบัญญตัิ
แห่งกฎหมายทะเล 



ที่มา 

- ไทยมีธุรกรรมการประกันภัยเกี่ยวกับทางทะเล แต่ไม่มีกฎหมาย
ประกันภัยทางทะเลของไทย หลายกรณีน าของอังกฤษมาปรับใช้ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้การประกันภัยทาง
ทะเลอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะ 

- การพัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเลของไทย จะเกิด
ประโยชน์ในด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / การศึกษา /  
ความยุติธรรมของคู่ความในคดี 

เลขาธิการจึงด าริให้มีการพฒันากฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลใน
ประเทศไทยขึ้นโดยเฉพาะ บรรจุในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 
เพื่อจะได้ไม่ต้องไปปรับใชก้ฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ
กับข้อพิพาทด้านประกันภยัทางทะเลที่เกี่ยวขอ้งกับคนไทย 
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ข้อเท็จจริง 
ส านักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความจ าเป็นในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ             

ว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... โดยมี stakeholder จากหลายภาคส่วน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประกอบด้วย 

• เลขาธิการ ส านักงาน คปภ. 
• รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์  
• ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ  
• ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์  
• นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันติ ไกรกาญจน์  
• ศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ  
• นายสมพร ไพสิน  
• นายอรรณพ พรธิติ (ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย) 
• ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า 
• ผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของ
เรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

 

 



 ส านักงาน คปภ. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่า ซึ่งได้มีการตั้ง
คณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... 
มาก่อนหน้านี้ และกรมเจ้าท่าได้เห็นชอบให้ส านักงาน คปภ. เป็นผู้ผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....โดยองค์ประกอบของ
คณะท างานชุดนี้ประกอบด้วย 

• ศาสตราจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ 
• ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ ์
• ศาสตราจารย์พิเศษประมวล จันทร์ชีวะ 
• นายสมพร ไพสิน 
• ดร.ตุลย ์ไตรโสรัส 
• ผู้แทนกรมเจ้าท่า และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน คปภ. 
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ข้อเท็จจริง 
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ข้อเท็จจริง 
คณ

ะก
รร

มก
าร

ฯ เห็นว่ากฎหมาย
ประกันภัยทางทะเล
ของประเทศต่างๆ 
ส่วนใหญ่เดินตาม
แนวทางของประเทศ
อังกฤษ จึงเห็นควร
ตั้งคณะท างานฯ 
ประกอบด้วย
นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกันภัยทางทะเล 
เพ่ือจัดท าและเสนอ
ร่างพรบ.การ
ประกันภัยทางทะเล 

คณ
ะท

 าง
าน

ฯ คณะท างานเพ่ือ
ศึกษาและจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการประกันภัย
ทางทะเล พ.ศ. ...  
ได้ยกร่างพระราช 
บัญญัติการ 
ประกันภัยทางทะเล 
พ.ศ. .... ขึ้น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ฯ 

แล
ะค

ณ
ะท

 าง
าน

ฯ คณะกรรมการฯ ได้
ประชุมหารือร่วมกัน 
จ านวนรวม ๗ ครั้ง 

คณะท างานฯ ได้
ประชุมหารือร่วมกัน
เพื่อยกร่างจ านวน 
๑๗ ครั้ง 

ผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นจ านวน ๒ ครั้ง 



7 

ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 
ที่มาและหลักการส าคัญมาจาก English Marine Insurance Act 1906 
และปรับปรุงให้ทันสมัย โดยใช้ Case Law Insurance Act 2015 และ
Consumer Insurance (Disclosure and Representation) Act 2012  

ใช้บังคับแก่สัญญาประกันภัยทางทะเล ทั้งการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ รวมถึงสัญญาประกันภัยอื่นนอกจากสัญญาประกันภัยทางทะเล 
หากคู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับหลักวิธีปฏิบัติท่ีใช้ในปัจจุบัน 

กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ 

แบ่งเป็น 15 หมวด 134 มาตรา 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด 1 สัญญาประกันภัยทางทะเล 

• ใช้แก่การประกันภัยทางทะเลทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
• ใช้กับการประกันภยัในการขนส่งสินคา้แบบอื่น คือ ทางบกและทาง

อากาศด้วย 

หมวด 2 การเปิดเผยขอ้ความจริงและค าแถลง 
• ก าหนดหลักการเรื่องความสุจริตอย่างยิ่งระหว่างคูส่ัญญา และผลของการ

ละเมิดที่จะท าให้สัญญาตกเปน็โมฆียะ (มาตรา 34 ถึง 36) 
• ปรับปรุงตาม Insurance Act 2015 เพิ่มหลักการส าคญั           

“การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทจุริต (Fraudulent Claim)”  



9 

หลักสุจริตอย่างยิ่ง                                                 
Duty of Utmost Good Faith S.17 

หน้าที่อื่นภายใต้หลักสุจริต                              
Other Duty S.17 

หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง                              
Disclosure Section 18  

(ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ มาตรา 865) 

ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 
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หลักสุจริตอย่างยิ่ง                                      
Duty of Utmost Good Faith 

Section 17 สัญญาประกันภัยทางทะเลตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสุจริตอย่างยิ่งและหากฝ่ายใดไม่รักษาความสุจริตอย่างยิง่ 
อีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกล้างสัญญาได้ 

Section 84 (3) (a) หากกรมธรรม์เป็นโมฆะ หรือถูกบอก
ล้าง        โดยผู้รับประกันภัยตั้งแต่เริ่มเสี่ยงภัย ก็ให้คืนเบี้ย
ประกันภัย         ทั้งนี้ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะตอ้งมิได้ฉ้อฉล 
หรือท าผิดกฎหมาย 
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1. หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
และไม่แถลงข้อความอันเป็นเทจ็           

(Disclosure and Representation)  

Section 18 (1) ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ซึ่งผู้เอาประกันภัยรู้ และถือว่าผู้เอาประกันภัยควรจะได้
รู้ในทางการค้าปกติของตน ก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น หากผู้
เอาประกันภัย  ละเว้นการเปิดเผยดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจบอก
ล้างสัญญาได้  

หลักสุจริตอย่างยิ่ง                                     
Duty of Utmost Good Faith 
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หลกัการในการเปิดเผยข้อความจรงิ

อนัเป็นสาระส าคญั 
 

    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    มาตรา 865  ถ้าในเวลาท าสัญญา ผู้เอาประกัน           
รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจ   
ผู้รับประกัน ให้เรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีก /ให้บอกปัด       
ไม่ยอมท าสัญญา /รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ 
สัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
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1) การปกปิดข้อความจริงอันเปน็สาระส าคญั อาจเปน็การ
กระท าโดยเจตนาทจุริตหรือเป็นการกระท าโดยสุจริตก็ได ้                                                             
(non-disclosure may be fraudulent or innocent) 

2) หน้าที่ในการเปดิเผยข้อความจริงอันเปน็สาระส าคัญ      
เป็นหน้าที่ของผูเ้อาประกันภัยที่จะต้องกระท า มิใช่จะต้องรอให้
ผู้รับประกนัภัยสอบถาม  

 
หลกัการในการเปิดเผยข้อความจรงิ

อนัเป็นสาระส าคญั 
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3) สิทธิในการบอกล้างกรมธรรม์อยู่บนพืน้ฐานของการ
ปกปิดขอ้ความจริงเท่านั้น 

หลักการในการพจิารณาข้อความจริงอันเปน็สาระส าคัญ        
(Material Circumstance)   

ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่2278/2519 การพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใด         
เป็นสาระส าคัญ ให้พิจารณาจากความคิดเห็นของวิญญชูนเปน็หลกั 

 
หลกัการในการเปิดเผยข้อความจรงิ

อนัเป็นสาระส าคญั 
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English Law 

1. Decisive influence 
CTI Case หลักการนี้ค านึงถือวา่ข้อความจริงที่มีการปกปิดหรือ
แถลงเท็จนั้น มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ซึง่ประกอบธรุกจิ
รับประกันภัยโดยทัว่ไป (to prudent insurer)  

2. Actual Inducement  
Pan Atlantic v. Pinetop ซึ่งได้มีการวางหลักในการบอกล้างสัญญา
เป็นสองขั้นตอนซึ่งจะท าให้พิสูจน์ยากกว่าเดิม และท าให้การบอกล้าง
เป็นไปไดย้ากขึ้น โดยผู้รับประกันภัยต้องพิสูจนว์่าบริษัทตนถือวา่
ข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญด้วย  
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หลักสุจริตอย่างยิ่ง                                     
Duty of Utmost Good Faith 

2. หน้าที่อื่นๆ ตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง  

Litsion Pride "หน้าที่ในการรักษาความสุจริตก็หาได้หมดไป    
เมื่อตกลงท าสัญญากันแล้วเท่านั้น แต่หน้าที่ตามหลักความสุจริต
อย่างยิ่งตามสัญญาประกันภัยยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาทัง้สอง
ฝ่ายต่อไปตลอดจนถึงวันที่สัญญานั้นสิ้นสุดลงและหน้าที่ในการ
ไม่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นเท็จก็ถือเป็นเงือ่นไข
ตามกรมธรรม์ภายใต้หลักการนี้ โดยปริยาย” 
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ผลของการละเว้นเปิดเผยข้อความจริงหรือ                    
แถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จ รวมทั้งการละเมิดหลักสุจริต 

 

ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดหลักสุจริต
เลือกที่จะท าให้สัญญานั้นสิ้นผลไปโดยการบอกล้าง

สัญญาดังกล่าว contract may be avoided  
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ผลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริต 

 
 

ผู้รับประกนัภยัมีสทิธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนในครั้งนั้น
ทั้งจ านวนและมีสิทธบิอกเลิกสัญญาประกันภัย Konstantinos 
Agapitos v. Agnew and Others 2002 (The Aegeon)  
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Amended by Insurance Act 2015 

ปรับปรุงหลกัสจุริตอย่างยิ่ง เพิ่มหลักการเรื่องฉ้อฉล 
(Fraudulent Claim) 

ปรับปรุงหลักเร่ืองค ารับรอง (Warranty) 
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สัญญาประกันภัยทางทะเลเพื่อธุรกิจ  
(Non-Consumer Insurance Contract)                    

– เพิ่มหลักการ Contracting out 

สัญญาประกันภัยทางทะเลทีไ่ม่ใช่เพื่อธรุกิจ       
(Consumer Insurance Contract)  

 
หลักสุจริตอย่างยิ่ง 
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     ในกรณีทีผู่้เอาประกันภัยไม่ได้ท าหน้าทีน่ าเสนอความเสี่ยงภัย 
อย่างเป็นธรรมตอ่ผู้รบัประกนัภัยโดยไม่จงใจหรือไม่ละเลยไม่เอาใจใส่ 
ผู้รับประกนัภยัมีสทิธิ ดังต่อไปนี ้ 

     (1) หากไม่มีการท าผิดหนา้ที ่ผู้รับประกนัภัยจะไม่ท าสญัญา
ประกันภัยกบัผู้เอาประกนัภัยไม่ว่าด้วยขอ้สญัญาใด ผู้รับประกนัภัย
อาจบอกล้างสัญญาและปฏิเสธการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด       
แต่ต้องคืนเบีย้ประกันภยัทีไ่ด้รับช าระไว้แลว้ 

ผลของการไม่แถลงข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
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ผลของการไม่แถลงข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ (ต่อ)  
 
(2) หากผู้รับประกันภัยยังคงจะตกลงท าสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย       
แต่ต้องมีข้อสัญญาที่แตกต่างออกไปซึ่งไม่ใช่ข้อสัญญาเรื่องเบี้ยประกันภัย        
ผู้รับประกันภัยอาจปฏิบัติต่อสัญญานั้นเสมือนว่าได้กระท าขึ้นโดยมีข้อสัญญา    
ที่แตกต่างออกไปนั้น  

 
(3) ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยยังคงจะตกลงท าสัญญาประกันภัยกับ ผู้เอาประกันภัย
ไม่ว่าจะต้องมีหรือไม่มีข้อสัญญาที่แตกต่างออกไป แต่จะต้องคิดเบ้ียประกันภัยที่สูง
กว่าเดิม ผู้รับประกันภัยอาจลดค่าสินไหมทดแทนลงตามส่วนเป็นอัตราร้อยละ ดังนี้ 

     *อัตราร้อยละที่ค่าสินไหมทดแทนจะลดลง = เบ้ียประกันภัยที่ช าระไว้แล้ว       
คูณด้วย 100 หารด้วย เบ้ียประกันภัยที่สูงกว่า  
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ผลต่อเบี้ยประกันภัย 

ในกรณีทีผู่้เอาประกันภยัไม่ได้ท าหนา้ทีน่ าเสนอ            
ความเสี่ยงภัยอย่างเปน็ธรรมต่อผู้รบัประกันภัย                               

โดยจงใจหรือละเลยไม่เอาใจใส่  

ผู้รับประกนัภยัอาจบอกลา้งสญัญาประกันภัยและปฏิเสธ               
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทัง้หมด โดยไม่ต้องคืนเบีย้
ประกันภยั  
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ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนภายใต้สัญญา
ประกันภัยโดยการฉ้อฉล ผู้รับประกันภัยมีสิทธ ิดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเรียกร้องนัน้  

(2) อาจเรียกให้ผู้เอาประกันภยัคืนเงินคา่สินไหมทดแทนใดๆ ที่ได้
ช าระให้ผู้เอาประกนัภยัไปแลว้ส าหรับการเรียกร้องนั้น และ  

Fraudulent Claim  
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Fraudulent Claim  

        (3) ผู้รับประกนัภยัยังอาจปฏิบัติต่อสญัญานั้นเสมือนได้มีการ
เลิกสัญญาแล้วนบัแตเ่วลาทีม่ีการกระท าอันเปน็การฉ้อฉล โดยแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบ รวมทั้งผู้รับประกนัภัยอาจปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนส าหรับเหตกุารณท์ีม่ีการเรียกร้องในครั้ง
นั้นทั้งจ านวนและไม่ต้องคืนค่าเบีย้ประกนัภยั แต่ผู้รับประกันภยัยังคง
ต้องรับผิดตามสัญญาประกนัภัยส าหรับค่าสินไหมทดแทนในสว่นของ
เหตุการณท์ีเ่กีย่วข้องก่อนทีจ่ะมีการกระท าอันเปน็การฉ้อฉล 

        คู่สัญญาในสัญญาประกันภยัทางทะเลทีม่ิใชเ่พื่อธุรกิจไม่อาจ  
ตกลงกันเพือ่ท าใหผู้้เอาประกนัภัยมีสิทธิด้อยกว่าทีบ่ญัญตัิไว้ใน
มาตรานี้  
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๓ ส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได ้

• ในขณะท าสัญญาต้องคาดหมายได้ว่าจะได้มาซึ่งส่วนได้เสีย และต้องมีขณะที่
เกิดวินาศภัย หากไม่อาจคาดหมายได้ สัญญาประกันภัยเป็นโมฆะ (มาตรา 40) 

หมวด ๔ มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้ 

• ก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าอันเอาประกันภัยได้ (Insurable Interest) ของ 
• การประกันภัยเรือ 
• การประกันภัยค่าระวาง 
• การประกันภัยของหรือสินค้า 
• การประกันภัยวัตถุอื่นใด 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๕ กรมธรรม์ประกันภัย 

• วิธีการออกกรมธรรม์ประกนัภัย และการลงลายมือชื่อ การประทับตรา              
การเปิดช่องส าหรับวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ และวิธกีารอื่นที่อาจ
พัฒนาขึ้นในอนาคต 

• นิยามกรมธรรม์ประกนัภัยแบบรายเที่ยว  
• นิยามกรมธรรม์ประกนัภัยแบบก าหนดระยะเวลา  
• นิยามกรมธรรม์ประกนัภัยแบบก าหนดมูลคา่  
• นิยามกรมธรรม์ประกนัภัยแบบไม่ก าหนดมูลค่า  
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หลักการของกรมธรรม์แบบก าหนดมูลค่า 

1) มูลค่าที่ได้มีการตกลงกันถือเปน็ที่สุด                            
(Agreed value is conclusive/can not be reopened) 
Woodside v. Globe Marine Insurance Co Ltd  

2) มูลค่าที่ตกลงกันผกูพันเฉพาะคู่สัญญา                                 
(As between the insurer and assured)   
North of England Iron SS Insurance   
Association v. Armstrong  
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๖ ค ารับรองและขอ้ก าหนด 
• การตกลงยอมรับว่าข้อเท็จจริงใดจะมีอยู่หรือไม่ อันเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงภัย 

ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจหลุด
พ้นความรับผิดตามสัญญาในบางกรณี 

• ปรับปรุงตาม Insurance Act 2015 กรณีมีการละเมิดข้อรับรอง หากผู้เอา
ประกันภัยสามารถแก้ไขได้ก่อนเกิดความเสียหาย ให้กรมธรรม์ประกันภัยยังคง
คุ้มครองต่อไป (มาตรา 60) 

หมวด ๗ การเดินทาง 
• เส้นทางที่ใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายเที่ยว - เส้นทางที่ตกลงกัน 

(Agreed Route) หรือ เส้นทางท่ีเหมาะสม (Proper Route) 
• ผลกระทบตามความคุ้มครองกรณีการเดินเรือออกนอกเส้นทาง 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๘ เบี้ยประกันภยั 

• ก าหนดหลักการเรื่องเบีย้ประกนัภัย และหน้าที่ในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
• กรณีการท าประกนัภัยผ่านนายหน้าประกนัภยั (มาตรา 82) 

หมวด ๙ ความเสียหาย 

• ก าหนดลกัษณะความเสียหาย ความเสียหายที่ไม่คุม้ครอง/จากความล่าชา้ 
• นิยามความเสียหายในรูปแบบต่างๆ 

• ความเสียหายสิ้นเชิง (Total loss) (มาตรา 97) 
• ความเสียหายบางส่วน (Partial loss) 
• ความเสียหายเสมือนสิ้นเชิง (Constructive Total loss) 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๑๐ การประเมินค่าสนิไหมทดแทน 

• ก าหนดวิธีการค านวณจ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทน ในกรณีทีเ่ป็น
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งแบบก าหนดมูลค่าและไม่ก าหนด ว่าในกรณี
เกิดความเสียหายสิ้นเชิงหรอืกรณีเกดิความเสยีหายบางส่วน  
ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเปน็จ านวนเท่าใด 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๑๑ การรับชว่งสิทธิ 

• ก าหนดสทิธใิห้ผู้รับประกนัภัยสามารถรับช่วงสิทธไิล่เบี้ยจาก
บุคคลภายนอกที่ท าละเมิด 

หมวด ๑๒ การประกันภยัซ้ าซ้อน 

• ก าหนดวธิกีารชดใช้ กรณีการประกนัภัยซ้ าซ้อน (Double Insurance) 
และจ านวนเงินเอาประกนัภัยรวมสูงกว่าความเสียหาย 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๑๓ การประกันภยัต่ ากว่ามูลค่า 

• ก าหนดหลักการเรื่องการประกันภยัต่ ากว่ามูลคา่ (Under Insurance) 
โดยผู้เอาประกนัภัยรับประกนัภัยตนเองในส่วนทีข่าด (Self Insurance) 

หมวด ๑๔ การประกันภยัแบบสหการ 

• นิยามการประกนัภยัแบบสหการ คือ กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงภัยเหมือนๆ กัน 
มาร่วมรับประกันภัยซึ่งกนัและกนั ในความเสี่ยงภยัซึ่งโดยปกติผูร้ับ
ประกันภัยจะไม่รับประกนัภัย โดยจัดตั้งเปน็สมาคมประกนัภยัแบบสหการ
ของเจ้าของเรือ P&I Club (Protection and Indemnity Club) 
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ข้อเท็จจริง/สาระส าคัญของร่างฯ 

หมวด ๑๕ อายุความ  

• อายุความ 2 ปี ส าหรับการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมฯ หรือเรียกให้คนืเบี้ยฯ 
• อายุความ 6 ปี ส าหรับการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมฯ ตามสัญญา

ประกันภัยตอ่ โดยได้เทียบเคยีงหลักการมาจาก Limitation Act 1980 
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