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บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย

ตว. 2
(1 ชั่วโมง)

เรื่องที่
2.1 หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.6 หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด
1. หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ เป็นหลักการที่กาหนดให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์
ทางกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะไม่มีผลผูกพัน
เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยกลายไปเป็นเรื่องการพนันขันต่อ
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา เนื่องด้วยผู้เอาประกันภัยมีข้อมูลในเรื่องของวัตถุประกันภัยดีที่สุด
จึงเป็น หน้ าที่ ที่ จะต้องเปิ ดเผยข้อ ความจริง หรือไม่แถลงข้อความเท็จ อั นเป็น สาระส าคัญ เพื่ อให้ ผู้รับ
ประกันภัยสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือถ้ารับจาต้องคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่า
ปกติหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลทาให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆะภายหลังได้
เว้นเสียแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้น แล้ว หรือรู้ว่าข้อแถลงนั้ นเป็ นความเท็จ หรือควรจะได้
รู้เช่นนั้น หากตนจะใช้ความระมัดระวังอันสมควรแห่งอาชีพ
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ผู้รับประกันภัยมี
หน้ าที่ ช ดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทน อั น ได้ แก่ ความเสี ย หายที่ แท้ จ ริง ความบุ บ สลายของทรัพ ย์ สิ น ที่ เ อา
ประกันภัยที่เกิดจากการปกป้องทรัพย์สินนั้น และค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินนั้นมิให้วินาศ
แต่รวมแล้วไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแสวงหากาไร
จากการประกันภัยได้
4. หลักการรับช่วงสิทธิ เป็นหลักการที่เสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง คือ
เมื่อมีบุคคลภายนอกมาทาความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแทน กฎหมายให้สิทธิผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
เพื่ อไปเรีย กเงิ น ที่ จ่ า ยให้ แก่ผู้ เอาประกัน ภั ย หรือผู้ รับ ประโยชน์ แล้ ว แต่ ก รณี กลั บ คืน มาจากบุ ค คล
ภายนอกผู้กระทาผิดได้
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5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน เป็ นหลักการที่เสริม หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริงอีกข้อหนึ่ง กรณีเมื่อผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยซ้าซ้ อนกับผู้รับประกันภัยหลายราย
กฎหมายกาหนดให้หากได้รับประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ความ
เสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันนั้น ต้องมาร่วมรับผิดตามสัดส่วนที่แต่ละรายรับประกัน ภัยไว้
แต่ถ้ารับประกันภัยต่างวันเป็นลาดับกัน ก็ให้ผู้ รับประกันภัยลาดับแรกชดใช้ก่อน หากยังขาดเหลือ จึงให้
ผู้รับประกันภัยรายถัดไปมาชดใช้เป็นลาดับจนครบถ้วนตามความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยนั้น
เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
6. หลักสาเหตุใกล้ชิด ถูกนามาใช้ในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก
หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยใด หากมีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภัยที่คุ้มครอง ภัยที่
ยกเว้น และภัยที่มิได้ระบุคุ้มครองกับยกเว้นเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยผสมผสานกันอยู่ในเหตุการณ์
เดียวกัน โดยจะต้องเป็นภัยที่ เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุด เพียง
หมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลแห่งความเสียหายโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
2. อธิบายหลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
3. อธิบายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
4. อธิบายหลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
5. อธิบายหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
6. อธิบายหลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
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ความนา
หลักการประกันภัยทั้งหกข้อเป็นหลักสากลที่สาคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัยจาต้องมีความรู้
และทาความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพราะปัญหาข้อพิพาทการประกันภัยส่วนหนึ่ง เกิดจากการขาดความรู้ และความ
เข้าใจที่ดีพอในเรื่องหลักการประกันภัยดังกล่าว
กฎหมายของประเทศไทยที่บัญญัติเกี่ยวข้องกับหลักการประกันภัย ได้แก่
1. หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest)
บัญ ญั ติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 863 ภายใต้หมวดที่หนึ่ง บทเบ็ดเสร็จทั่ วไป และ
มาตรา 875 ในหมวดที่ 2 การประกันวินาศภัย
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)
บั ญ ญั ติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 865 และมาตรา 866 ภายใต้ หมวดที่ หนึ่ ง บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น
4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation)
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น
5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution)
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 และมาตรา 871 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัย
เท่านั้น
ส่วนหลักสาเหตุใกล้ชิดนั้นมิได้มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้โดยตรง
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เรื่องที่ 2.1
หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และการทาความเข้าใจในเรื่องหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ จึงได้จัดแบ่ง
ลาดับเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อ คือ 1) ความหมายของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสีย
อันอาจเอาประกันภัยได้ 3) เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 4) ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคา
มูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้ และ 5) ผลของการปราศจากส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ดังมีรายละเอียด
พอสรุปได้ดังนี้

1. ความหมายของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
มาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”
เนื่องด้วยกฎหมายมิได้ให้คานิยามคาว่า “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” เอาไว้ จาต้องอาศัยเทียบเคียงจาก
เอกสารวิช ากฎหมายประกันภัย ของสถาบั น ประกัน ภัยแห่ งประเทศอั งกฤษ (P05/October 2004, P. 6/8) ซึ่งให้
ความหมายของ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Insurable Interest)” ว่า หมายความถึง “สิทธิตามกฎหมาย
ในการที่จะเอาประกันภัย อันเกิดขึ้นมาจากนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัย”
อนึ่ง พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 145) ได้อธิบายคาว่า “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้ (Insurable Interest)” คือ “ความผูกพันหรือความเกี่ยวข้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อวัตถุที่
เอาประกันภัยในลักษณะที่ว่า ถ้าเกิดเหตุขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความเสียหายหรือมีความ
รับผิด ในทางตรงกันข้าม หากไม่เกิดเหตุดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยได้ประโยชน์ในการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาจะไม่ผูกพันคู่สัญญา”
ไชยยศ เหมะรัช ตะ (2556, น. 53) ได้ กล่ าวอ้ างอิงว่า Lord Blackburn ผู้ พิ พ ากษาศาลอังกฤษได้อ้างถึง
วิเคราะห์ศัพท์ที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ส่วนได้เสีย” นั้น หมายถึง ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่คู่กรณี ฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์
ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิด คู่กรณีฝ่ายนั้นจะได้รับความเสียหาย และอีกทั้งยังได้กล่าวไว้ว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอัน
อาจเอาประกันภัยได้คือ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นคงสภาพเดิมอยู่ หรือจะได้รับความเสียหายจากการ
ที่ทรัพย์สินนั้นทาลายไป
โดยสรุป “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หรือ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้” หรือ “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้” โดยนัยคือ คาที่มีความหมายเดียวกันนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ข้อ คือ 1) ส่วนได้เสียต่อ
วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากกฎหมาย 2) ส่วนได้เสียต่อวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีอยู่จริง 3) วัตถุที่
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เอาประกันภัยนั้นอาจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ รายได้ ชีวิต ร่างกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได้ และ
4) ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะส่งผลทาให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวอย่างที่ 2.1 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอำประกันภัยนั้นมิได้จำกัดเพียงเฉพำะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ที่เอำประกันภัยเท่ำนั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์หรือสิทธิหรือผลประโยชน์หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863

2. วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
การที่ได้กาหนดหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ขึ้นมาก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
2.1 เพื่อช่วยมิให้การประกันภัยกลายเป็นการพนันขันต่อ ด้วยการนาเอาโอกาสความเสี่ยงภัยของบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเลยไปจัดทาประกันภัยเอง โดยคาดหวังว่า เมื่อบุคคลเหล่านั้ นเสียหายขึ้นมา ตนจะ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความโชคร้ายของบุคคลอื่น
ถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2.2 เพื่อลดโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะกระทาโดยทุจริตต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เพราะเมื่อตนเองมิได้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายอยู่ในวัตถุที่เอาประกันภัยนัน้ เลยก็จะไม่พยายามทาการปกป้อง ดูแลรักษาวัตถุที่เอาประกันภัย
นั้น และอาจลงมือกระทาให้เกิดความเสียหายโดยจงใจเสียเอง เพียงเพื่อคาดหวังจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจากการ
ประกันภัยเท่านั้น ขณะที่ถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยแล้ว ก็จะพยายาม
ปกป้อง ดูแลรักษาให้ดีที่สุด เพราะถึงแม้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ตนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนกลับคืนมา ยังไม่
อาจคุ้มค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ตนเองได้ทั้งหมดอยู่ดี

3. เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ม าตรา 863 ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ผู้ เอาประกัน ภั ย มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเหตุ ที่ เอา
ประกัน ภั ย ซึ่ ง ตี ความว่ า ผู้ เอาประกั น ภั ย จะต้ องมี ส่ ว นได้ เสี ย ต่ อ วัต ถุที่ เอาประกัน ภั ย อยู่ จ ริงในเวลาที่ ท าสั ญ ญา
ประกันภัย ทั้งต้องคงมีอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายด้วย
ตัวอย่างที่ 2.2 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้จะเช่าซื้อรถยนต์ได้มาทาสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย
ก่อนที่ตนจะได้ท าสัญ ญาเช่าซื้อรถยนต์คันนั้ น ส่งผลท าให้สัญ ญาประกันภัยไม่มีผลผูกพัน เนื่ องจากส่วนได้เสียใน
รถยนต์คันนั้นของผู้เอาประกันภัยยังมิได้เกิดขึ้นมาเลย ผู้ เช่าซื้อโจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัย
จาเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้
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คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4728/2540 โจทก์ทำสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์พิพำทซึ่งเอำประกันภัยไว้แก่จำเลย
หลังจำกทำสัญญำประกันภัย ดังนี้ย่อมถือได้ว่า โจทก์ผู้เอำประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ใน
ขณะที่จำเลยรับประกันภัย สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์และจำเลยจึงไม่ผูกพันคู่สัญญำตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 863 โจทก์จึงไม่มีอำนำจฟ้องให้จำเลยรับผิดตำมสัญญำประกันภัย

4. ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้
ราคาของส่วนได้เสีย และราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้นั้นให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1 ราคาของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หมายถึง มูลค่าของวัตถุแห่งสัญญาประกันภัย ซึ่งกาหนดไว้
เป็นจานวนเงิน1 และระบุเป็นจานวนเงินเอาประกัน ภัยที่จะให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบสูงสุดในกรมธรรม์ประกันภัย
นั่นเอง
สาหรับ การประกัน วิน าศภัย ราคาส่วนได้สเสี่วยนเสี
ที่ แยท้ทีจ่แริท้งจของผู
้เอาประกั
น ภัยนแต่
ะคน
ซึ่งมีซึอ่งยูมี่ใอนวัยู่ใตนวตถุ
ถุที่ เอาที่
ริงของผู
้เอาประกั
ภัยลแต่
ละคน
ประกันภันยภัในลั
กษณะของกรรมสิ
เอาประกั
ยในลั
กษณะของกรรมสิททธิธิ์ สิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ในเวลาที่ทาสัญญาประกันภัย ซึ่ งก็คือ ราคาความ
เสียหายที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับ เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่
แท้จริง (Actual Cash Value)2 ในบ้าน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ทาประกันภัย จะเท่ากับมูลค่าเงินที่
ผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องสูญเสียไปในการสร้างบ้านหลังนั้นกลับขึ้นมาใหม่ดั งเดิม ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นหักด้วยค่า
เสื่อมราคาของบ้านหลังนั้น โดยตัวเลขที่คานวณมาได้จะถูกกาหนดให้เป็นจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยนั้น ครั้นเมื่อต่ ออายุสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องทบทวน
ส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในวันต่ออายุสัญญานั้นทุกคราวด้วยวิธีการดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็น
อย่างอื่น เช่น กาหนดราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา เป็นต้น แต่ถ้าผู้มีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น ผู้รับ
จานองก็จะมีราคาส่วนได้เสียเท่ากับมูลหนี้ในวันที่ทาประกันภัยนั้นเอง
ตัวอย่างที่ 2.3 สูตรการคานวณจานวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าที่แท้จริง สาหรับสิ่งปลูกสร้าง
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันเอาประกันภัย
ราคาสร้างใหม่* – (ค่าเสื่อมราคา  จานวนปีที่ใช้งาน)
*พื้นที่ใช้สอย (กว้าง  ยาว  จานวนชั้น  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร)

Black's Law Dictionary (8th ed. 2004), หน้ า 2341: Insurable Value. The worth of the subject of an insurance contract,
usu. expressed as a monetary amount.
2 อ้ า งแล้ว เชิ งอรรถที่ 1, หน้ า 4813: Actual Cash Value. Insurance. 1. Replacement cost minus normal depreciation. 2.
See fair market value.
1
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ตัวอย่างที่ 2.4 สูตรการคานวณจานวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน สาหรับสิ่งปลูกสร้าง
มูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ณ วันเอาประกันภัย
ราคาสร้างใหม่* ไม่หักค่าเสื่อมราคา
*พื้นที่ใช้สอย (กว้าง  ยาว  จานวนชั้น  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร)

สาหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การกาหนดราคาส่วนได้เสียจะคานวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด
กรณีวัตถุที่เอาประกัน ภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะกาหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจานวนเงินจากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้ากาหนดจานวนเงินจากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย
การที่กาหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้กาหนดจานวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัย การกาหนดในทางสูงจึงทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจานวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ากก�าหนดเอาไว้
นไปนไปแม้แม้
จะประหยั
ดเบีด้ย
ำหนดเอาไว้ต่าเกิ
ต�่ ำ เกิ
จะประหยั
ประกั
นภันยภัได้ยได้
บ้าบงา้ งก็ก็ออาจไม่
เบี
ย้ ประกั
าจไม่สสามารถรองรั
ามารถ บความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลทาให้ผู้เอาประกันภัยจาต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่
ผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น
4.2 ราคาของมู ล ประกั น ภั ย ค าว่ า “ราคาของมู ล ประกั น ภั ย ” หรื อ “ราคาแห่ ง มู ล ประกั น ภั ย ” ซึ่ ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่กาหนดใน
การเอาประกัน ภัย ” ซึ่งมิใช่ หมายความถึงราคาทรัพ ย์ สิน ที่ เอาประกัน ภัย ทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพ ย์สิ น ที่เอา
ประกันภัยซึ่งกาหนดไว้เป็นพิเศษ

อ้ า งแล้ ว เชิ งอรรถที่ 1, หน้ า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.
3
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เมื่อพิจารณาถึงการที่กฎหมายใช้คาว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้กาหนดกันไว้”4 อาจทาให้เข้าใจว่า
การประกันภัยทุกชนิดจะต้องกาหนดราคาแห่
นภันยภักัยนไว้ไว้ แต่ความจริงแล้ว รายการนี้ใช้เฉพาะการประกัน
หนดราคาแห่งงมูมูลลประกั
ประกั
วิน าศภั ย เท่ านั้ น เพราะการประกัน ชี วิต จะไม่ ส ามารถตีราคาชีวิ ตคนได้ ทรัพ ย์ สิ น ที่ จ ะสามารถกาหนดราคาแห่ ง
มูลประกั
นไว้ได้ได้แแก่ก่ ทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้น เช่น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนต่างๆ โดยที่ทรัพย์สิ น
ประกันนภัภัยยกัไว้
เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจจะตีราคาตามปกติในตลาดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่า
ประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจทาเทียม หรือทาขึ้นใหม่ได้ หรืออาจเป็นทรัพย์สินจาพวก
เอกสารสาคัญของนักกฎหมาย แพทย์ นักประพันธ์ สถาปนิก ช่างภาพ ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่มีมูลค่าในตัวมันเอง
มากนัก แต่จะมีผลเสียหายมากตามมาถ้าทรัพย์สินนั้นถูกทาลายไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจาต้องจะมีการกาหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ขณะทาสัญญาประกันภัย เนื่องจากถ้าหากมิได้กาหนดราคาแห่งมูลประกันภัยกันเอาไว้ เมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นมาย่อมเป็นการยากลาบากที่จะพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินนั้นมีราคาที่ถูกต้องแท้จริงเท่าใด อีกทั้งต้อง
กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณค่าสินไหมทดแทนว่า จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่าอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยด้วย
นอกจากนี้ การกาหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใช้กับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องด้วย
สินค้าที่คุ้มครองภายใต้วิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
เพราะราคาแห่งมูลประกันภัย หรือราคาส่วนได้เสีย ไม่ใช่หมายความเพียงแต่เฉพาะราคาค่าสินค้าเท่านั้น แต่ยังอาจ
รวมถึง ค่าระวางขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)
กรมธรรม์ประกันภัยที่กาหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบกาหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
(2560, น. 302) ซึ่งให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้ นเชิง” และอานวย
สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ทานองเดียวกันคือ กรมธรรม์ประกันภัยที่กาหนดมูลค่าที่จะต้องชดใช้กันไว้
ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจานวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั้น
สาหรับทรัพย์สินที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ทั่วไป เช่น สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์
เครื่องตกแต่ง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้จะไม่มีการกาหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ก็บัญญัติให้ชดใช้กันตามความเสียหายที่แท้จริง แต่อย่างสูงสุดไม่เกินกว่า
จานวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ เนื่องด้วยสามารถประเมินราคาความเสียหายได้ทั่วไป และหากจะให้กาหนดราคาแห่ง
มูลประกันภัยเอาไว้ ย่อมจะเป็นการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกล่าว และอาจเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันภัย
ค้ากาไรจากการเอาประกันภัยได้

4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม
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5. ผลของการปราศจากส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้
เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติไว้ว่า
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”
การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในวัต ถุที่เอาประกันภัยจะส่งผลทาให้สัญญาประกันภัยปราศจากผล
ผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดเหตุแห่งความเสียหายขึ้นมา โดยที่ผู้รับประกันภัยสามารถหยิบยกเรื่องการไม่มีส่วนได้เสีย
นั้นมาปฎิ
ปฏิเสธความรับผิดของตนได้
ตัวอย่างที่ 2.5 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผลการไม่มีส่วนได้เสี ย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัยในฐานะจาเลยไม่
จาต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อโจทก์ผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น เนื่องจาก
ได้ขายให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว
คำพิ พำกษำศำลฎีก ำที่ 5417/2537 เครื่องจักรและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ในโรงเลื่ อยจักร โดยสภาพแล้ วเป็ น
สังหาริมทรัพย์มิใช่ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงเลื่อย อันจะเป็นส่วนควบของโรงเลื่อยและเป็น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งการซื้อขายจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้
จดทะเบียนเครื่องจักรที่ เอาประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ. จดทะเบี ยนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 การซื้อขายเครื่องจักรจึง
สมบูรณ์เมื่อโจทก์กับ น. ได้ตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรที่ขายย่อมโอนไปยัง น. ผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทา
สัญญาซื้อขายตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 แม้ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายจะกาหนดให้การซื้อขายจะต้องไปทาหนังสือ
สัญญาและจดทะเบียนรับซื้ออีก ก็หาทาให้การซื้อขายเครื่องจักรซึ่งสมบูรณ์แล้ว กลับกลายเป็นไม่สมบูรณ์ไม่
เมื่อกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรได้ตกไปเป็นของ น. แล้วตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะเอำประกันภัยไว้กับจำเลย โจทก์
จึงไม่ มีส่วนได้เสียในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ เอำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่ำงๆ
ระหว่ำงโจทก์กับจำเลยย่อมไม่มีผลผูกพันคู่กรณีตำม ป.พ.พ. มำตรำ 863
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เรื่องที่ 2.2
หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ การอธิบายในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหา และอธิบายตามลาดับใน 4 หัวข้อ คือ
1) ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง 2) เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง 3) ผลของการไม่แสดงความสุจริต
อย่างยิ่ง และ 4) การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย รายละเอียดมีดังนี้

1. ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง
1.1 หลักสุจริตทั่วไปและหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง คาว่า “สุจริต” ซึ่งได้มีบัญญัติไว้อยู่หลายมาตราในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ความหมายแตกต่างกันเป็น 2 ประการ ดังนี้
1) หลักสุจริตทั่วไป (Bona Fides) หมายถึง ความซื่อสัตย์ หรือสัจจะที่ดี ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไป
กว้างๆ โดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณี แต่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่างๆ ว่า การกระทาเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุน
หรือประณามหรือไม่
2) หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง หมายถึง ความรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาว่า “สุจริต”
ในที่นี้ใช้ในความหมายที่ว่า คูก่ รณีที่เกี่ยวข้องรู้ หรือไม่รขู้ ้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่
คาว่า “สุจริต” ในข้อ 2) จึงมีความหมายแคบกว่าข้อ 1) โดยคาพิพากษาศาลฎีกาได้วางแนวเกี่ยวกับ
ความสุจริตเช่นนี้ว่า หมายถึง การกระทาโดยไม่รู้ หรือไม่ควรรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิที่มีมาแต่อดีต (คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 550/2490) แต่ถ้าการกระทาโดยรูถ้ ึงความบกพร่องแห่งสิทธิของตน จะถือว่าสุจริตไม่ได้ (คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1012/2504) และยังได้ให้ความหมายต่อไปอีกว่า ถ้าความไม่รู้นั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ผู้กระทา ก็ถือว่าไม่สุจริตเช่นเดียวกัน5
พจนานุ กรมศัพ ท์ ป ระกัน ภั ย ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2560, น. 300) ระบุ ว่า “ความสุ จ ริต อย่ างยิ่ ง
(Utmost Good Faith) หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องประพฤติชอบต่อกัน กล่าวคือ คู่สัญญาทั้ง 2
ฝ่าย ต้องเปิดเผยข้อความจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย ในทางปฏิบัติ
หน้ าที่ นี้มั กจะตกอยู่ แก่ผู้เสนอขอเอาประกันภัย เช่ น ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้องเปิ ด เผยถึงข้อความจริงอันเป็ น
สาระสาคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่าจะรับประกันภัยหรือไม่
หรือเพื่อการคิดเบี้ยประกันภัย”

วรนารี สิงห์โต หน่วยที่ 1 หลักสุจริต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 1-8 สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/schools/slw/
upload/ex40701-1.pdf
5

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

สัญญาประกันภัยจึงจัดอยู่ในหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง โดยระดับความสุจริตได้ถูกกาหนดให้มีสูงมากกว่า
ขึ้นไปจากสัญญาทั่วไปอีก จึงถูกเรียกว่า “ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith)” เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(1) สัญ ญาประกันภัยมีลักษณะเป็ นสัญ ญาเพื่อความเสี่ ยงโชคที่อาศัยเหตุการณ์ ในอนาคตอั น
ไม่แน่นอน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตกลงทาสัญญาระหว่างกัน
(2) ผู้จะเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุที่เอาประกันภัยมากที่สุด แม้บางครั้ง ผู้รับประกันภัยสามารถทาการสารวจตรวจสอบวัตถุที่เอาประกันภัยได้ก่อน
ทาข้อตกลงกันก็อาจยังไม่ได้ข้อมูลที่มากพอ
(3) สัญญาประกันภัยเปรียบเสมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นเพียงคามั่นที่ผู้รับประกันภัยให้ไว้
แก่ผู้เอาประกันภัยเท่านั้นว่า หากมีวินาศภัย หรือเหตุแห่งความเสียหายตามที่ตกลงกันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ตกลง
ทาสัญญาประกันภัยกันแล้ว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจานวนหนึ่งให้เป็นการตอบแทน
ฉะนั้ น คู่สั ญ ญาประกัน ภัย ทั้ งสองฝ่ ายจ าต้ องซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต ต่ อ กัน เป็ น อย่ างยิ่ ง แต่ ก็ มิ ได้ ถึงขนาดที่
กาหนดให้คู่สัญญาประกันภัยจาต้องเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันในทุกเรื่องราว เพราะเรื่องราวบางอย่างอาจไม่มีความ
จาเป็น หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อมูลที่รู้กัน ทั่วไป หรือควรจะรู้ทั่วไปได้อยู่แล้ว ในเวลาการพิจารณาตกลงทา
สัญญาประกันภัย โดยหลักกฎหมายไทยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เอาประกันภัยมากกว่า ด้วยการกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยมี
ภาระหน้ าที่เปิ ดเผยข้อความจริงอัน เป็น สาระสาคัญ ถึงแม้ ผู้รับประกัน ภัยจะสอบถามหรือไม่ก็ต าม และเมื่ อผู้รับ
ประกันภัยสอบถามแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ตอบตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน มิใช่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือนิ่ง
เฉยเสีย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ว่า
“ถ้าในเวลาทาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีป ระกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศั ย ความทรงชี พ หรือ มรณะของเขานั้ น ก็ดี รู้อยู่ แ ล้ ว ละเว้น เสี ย ไม่ เปิ ด เผยข้อ ความจริง ซึ่ งอาจจะได้ จู ง ใจผู้ รับ
ประกันภัย ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทาสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็น
ความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”
จะเห็นได้ว่า กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องแสดงเจตนาด้วยความสุจริตของตน
เป็นอย่างยิ่ง ในการแถลงข้อความจริง อันเป็นสาระสาคัญที่ตนเองได้รับรู้มา หรือการไม่แถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ใน
เวลาทาสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลทาให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ อันจะถูกผู้รับ
ประกันภัยสามารถบอกล้างภายหลังได้
1.2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเป็นเท็จ หลักการแสดงเจตนาด้วยความสุจริตอย่างยิ่ง
ของผู้เอาประกันภัย สาหรับการประกันวินาศภัย สามารถจาแนกออกได้เป็นสองกรณี คือ 1) การไม่เปิดเผยข้อความจริง
และ 2) การแถลงข้อความเป็นเท็จ รายละเอียดมีดังนี้
1) กำรไม่เปิดเผยข้อควำมจริง (Non-Disclosure) มีองค์ประกอบ ได้แก่
(1) ต้องเป็นข้อความจริงที่เป็นสาระสาคัญ อันส่งผลทาให้ผู้รับประกันภัย เมื่อรับทราบแล้วถึง
ขนาดจาต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ หรือกระทั่งปฏิ
ปฎิเสธไม่ยอมรับประกันภัยนั้นเลย
(2) ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว มิใช่เป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัย
มิเคยรับรู้ หรือควรจะได้รู้มาก่อน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 2.6 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับรู้ถึงข้อความจริงที่เป็นสาระสาคัญ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง อันจะ
ท าให้ สั ญ ญาเป็ น โมฆี ย ะ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 865 นั้ น ต้ องเป็ นข้ อควำมจริงซึ่ งผู้ เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำ จะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำ
สัญญำ
การที่จะถือเป็น “การไม่เปิดเผยข้อความจริง" หรือบางครั้งเรียกว่า “การปกปิดข้อความจริง ” ได้นั้น
จะต้องเข้าองค์ประกอบครบทั้งสองข้อ โดยที่สาระสาคัญซึ่งจะส่งผลกระทบถึงหลักเกณฑ์ในการคิดเบี้ยประกันภัย หรือ
การประเมินความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้รับประกันภัยได้กาหนดไว้ และ
สามารถรับรู้กันได้ทั่วไป มิใช่เป็นเพียงอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสาระสาคัญนั้น โดยทั่วไปมักหมายถึง ภาวะภัย
ทางกายภาพ (Physical Hazard) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) และภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard)
ในแต่ละประเภทของการประกันภัยนั้นอาจจะมีภาวะภัยแตกต่างกันไปก็ได้ เช่น สาหรับการประกันอัคคีภัย สิ่งปลูก
สร้างที่ก่ออิฐฉาบปูนจะให้ภาวะภัยทางกายภาพที่มีความเสี่ยงภัยต่า เบี้ยประกันภัยจะต่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อาจเห็นว่า สิ่งปลูกสร้างที่มีวัสดุมวลเบาจะมีภาวะภัยทางกายภาพดีกว่า เพราะสามารถ
เปลี่ยนทดแทนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากเวลามีความสาคัญอย่างมากสาหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ส่วนภาวะภัยทางอุปนิสัย ได้แก่ ชอบดื่มเหล้า เล่นกีฬาอันตราย และภาวะภัยทางศีลธรรม ได้แก่ เจตนาฉ้อฉล เป็นต้น
ตัวอย่างหลักเกณฑ์การคิดเบี้ยประกันภัยที่จะผันแปรไปตามปัจจัยความเสี่ยงภัย
ก. การประกันภัยรถยนต์ ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะการใช้รถ ขนาด ปีที่ผลิตรถยนต์ กลุ่ม
รถยนต์ สภาพรถยนต์ สถานที่จัดเก็บ อายุผู้ขับขี่ ประวัติความเสียหาย เป็นต้น
ข. การประกันอัคคีภัย ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง การใช้สถานที่ ทาเลที่ตั้ง
สภาพแวดล้อม ประวัติความเสียหาย เป็นต้น
ค. การประกัน ภั ย สิน ค้าทางทะเล ปั จ จั ย ความเสี่ ย งภัย เช่ น ลั กษณะสิ น ค้า ชนิ ด บรรจุ ภั ณ ฑ์
วิธีการขนส่ง ประเภทเรือ ช่วงการเดินทาง ท่าเรือ การขนถ่าย ประวัติความเสียหาย เป็นต้น
ง. การประกั น ภั ย ความรับ ผิ ด ปั จ จั ย ความเสี่ ย งภั ย เช่ น ลั ก ษณะธุ รกิ จ ขนาดพื้ น ที่ สภาพแวดล้อม จานวนยอดจาหน่ายหรือค่าจ้าง ประวัติความเสียหาย เป็นต้น
จ. การประกัน ภัย อุบั ติเหตุ ส่ว นบุ คคล ปั จจั ยความเสี่ย งภัย เช่ น ชั้ น อาชี พ ลั กษณะงาน อายุ
งานอดิเรก สุขภาพร่างกาย ประวัติความเสียหาย ประวัติ การทาประกัน ภัย จานวนเงินเอาประกันภัยสูงเกิน ควร
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางแนวทางเอาไว้ว่า “สาระสาคัญที่จะต้องเปิดเผย หรือที่จะไม่แถลง
ข้อความเท็จ” นั้น จาต้องอาศัยความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์ ซึ่ งในที่นี้คือ ผู้เอาประกันภัย เพราะในทาง
ปฏิบัติ ผู้เอาประกันภัยทั่วไปอาจมิได้รับทราบ หรือควรได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ หรือภาวะภัยดังกล่าว อันเป็นปัจจัย
ในการพิจารณารับประกันภัยของผู้รับประกันภัยแต่ประการใด
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��2.indd 63

4/10/2563 BE 3:52 PM

2-14

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ตัวอย่างที่ 2.7 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อความจริงในสาระสาคัญตามความเห็นของวิญญูชน เป็นคดีที่
ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎี กำที่ 2278/2517 ข้อควำมจริงอย่ างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้ รับ ประกัน ภัยให้เรียกเบี้ ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตำม
ควำมเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่าประการใดๆ แล้ว จะทาให้สัญญาเป็น
โมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่
แม้กระนั้น ผู้รับประกันภัยบางรายอาจกาหนดนโยบายในเรื่องสาระสาคัญดังกล่าวแตกต่ างกันออกไป
ก็ได้เช่นกัน จึงต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แต่ก็เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าที่จะเป็น
เรื่องของความเข้มงวดที่สูงเกินไป
ตัวอย่างที่ 2.8 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ประวัติความเสียหายของรถไม่เป็นสาระสาคัญ เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 918/2519 เมื่อเป็นที่เห็นได้ว่า การที่จาเลยผู้รับประกันภัยถือว่าข้อความจริงที่ว่ารถ
เคยถูกชนมำก่อน ซึ่งโจทก์ผู้เอาประกันมิได้เปิดเผยให้จาเลยทราบนั้น ไม่ใช่ข้อสำคัญอันจะมีผลเป็นกำรจูงใจจำเลย
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่ำที่เรียกไว้ หรือเป็นเหตุบอกปัดไม่ยอมทำสัญญำด้วย เพียงแต่มีผลให้จาเลยไม่ยอมรับ
ประกันภัยในจานวนเงินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้เท่านั้น กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
865 อันจะทาให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ
2) กำรแถลงข้อควำมเป็นเท็จ (Misrepresentation) มีองค์ประกอบ ได้แก่
(1) ข้อความจริงนั้นจะต้องเป็นสาระสาคัญด้วย
(2) ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว
ในการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้น ต้องเป็นการแถลง หรือการบอกกล่าวในข้อความจริงที่ผู้เอาประกันภัย
รับรู้อยู่แล้ว แต่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นความเท็จออกไป จนทาให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ และตกลงรับประกันภัยไปตาม
ความเชื่อถือในข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญด้วย เพราะถ้าเป็นข้อมูลที่มิใช่สาระสาคัญ แล้ว
แม้ ผู้เอาประกัน ภัย จะบอกกล่าวตามความจริง หรือเป็ น เท็ จ ก็ไม่ ส่งผลกระทบต่ อการพิ จารณาตัด สิน ใจของผู้ รับ
ประกันภัย กอปรกับถ้อยคาของกฎหมายใช้คาว่า “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ ” คาว่า “ข้อความนั้น”
ก็คือ “ข้อความจริง” อันเป็นสาระสาคัญเช่นเดียวกับการไม่เปิดเผยข้อความจริงนั่นเอง
1.3 ผลบังคับทางกฎหมายกรณีกระทาการผ่านคนกลางประกันภัย ในการที่ผู้เอาประกันภัยจาต้องเปิดเผย
ข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความจริงอัน เป็ น เท็ จต่ อผู้ รับ ประกัน ภัยนั้ น คู่สัญ ญาประกันภัย ทั้ งสองฝ่ ายอาจ
ไม่จาต้องกระทาการเองโดยตรง อาจกระทาการผ่านตัวแทนผู้มีอานาจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย
ก็ได้ เพียงแต่จะมีผลบังคับทางกฎหมายได้ต่อเมื่อต้องเป็นตัวแทนผู้มีอานาจเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีผลบังคับตาม
กฎหมายได้เลย
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สาหรับการกระทาดังกล่าวผ่านคนกลางประกันภัย อันได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัยนั้น จะให้ผลบังคับทางกฎหมายแตกต่างกัน ดังนี้
1) กรณี กระท ำผ่ ำนตัวแทนประกันวินำศภัย ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตอย่างยิ่งต่อตัวแทน
ประกันวินาศภัย ให้ผลแตกต่างกัน ดังนี้
(1) ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย มี ห น้ า ที่ เพี ย งชั ก ชวนบุ ค คลให้ ม าท าสั ญ ญาประกั น ภั ย กั บ ผู้ รั บ
ประกันภัยเท่านั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ว่า การที่ผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระสาคัญ หรือแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ยังไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว
(2) ตัวแทนประกันวินาศภัยได้รับมอบอานาจเป็นหนังสื อจากผู้รับประกันภัยให้มีสิทธิทาสัญญา
ประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 นั้น ข้อความจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้เปิดเผยให้ตัวแทนดังกล่าวทราบ ถือเสมือนว่า ผู้รับประกันภัยนั้นได้รับทราบผ่านทางตัวแทนผู้รับมอบ
อานาจของตนแล้ว แม้ตัวแทนดังกล่าวจะยังมิได้นาไปแจ้งต่อผู้รับประกันภัยนั้นก็ตาม
2) กรณีกระทำผ่ำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย เนื่องด้วยเจตนารมณ์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้น ายหน้าประกันวินาศภัย มีหน้ าที่ ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทาสัญ ญา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัย อันเป็นการจัดการในฐานะตัวแทนของผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น กอปรกับ
มาตรา 66 เอง หรือมาตราอื่นใดในกฎหมายฉบับนี้ ก็มิได้บัญญัติให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีอานาจกระทาการแทน
ฝ่ายผู้รับประกันภัยได้ ดังเช่นตัวแทนประกันวินาศภัย ฉะนั้น การที่ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัย ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ดังนี้
(1) ผู้เอาประกันภัยเพียงแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น ยังไม่ถือว่า
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยมิได้มีอานาจรับประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้
(2) นายหน้าประกันวินาศภัยไปแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่ งต่อผู้รับประกันภัยอีกทอดหนึ่ง ถือว่า
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง
ตัวอย่างที่ 2.9 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5475/2534 การเอาประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ มี ส. นำยหน้ำผู้หำประกัน และ
พนักงำนของจำเลยเป็นผู้ดำเนินกำรทุกอย่ำง โจทก์มิได้แถลงข้อควำมเท็จ หรือละเว้นไม่เปิดเผยควำมจริง หรือ
สมคบกับพนักงำนของจำเลยหลอกลวงจำเลยแต่ประกำรใด ดังนั้น แม้จาเลยจะมิได้ให้พนักงานของจาเลยตรวจ
สภาพรถยนต์ของโจทก์เสียก่อนก็ตาม จาเลยจะอ้างว่าสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะไม่ได้ เมื่อจานวนค่าสินไหมทดแทน
ที่กาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานของจาเลยเป็นผู้ตีราคาเอง ทั้งจาเลยก็ได้รับเบี้ยประกันภัยตามราคา
รถยนต์ที่กาหนดไว้แล้ว จาเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา เมื่อรถยนต์ของโจทก์ถูกลักไปจากที่จอด
จาเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งระบุให้ใช้เต็มจานวน โดยโจทก์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย
ส่วนแรก 2,000 บาท ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
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2. เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง
การแสดงเจตนาความสุจริตอย่างยิ่งนั้น ไม่ว่าจะด้วยการเปิดเผยข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความเท็จ
อันเป็นสาระสาคัญดังกล่าวต่อผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ผู้รับ ประกันภัยจะตกลงทาสัญญา
ประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย เพราะภายหลังจากที่ได้ทาสัญญาประกันภัยกันเรียบร้อยแล้ว หากผู้เอาประกันภัยปกปิด
หรือให้ข้อความจริงใหม่ อันเป็นเท็จแก่ผู้รับประกันภัย จะเป็นเรื่องของการทาผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
การทุจริต หรือการฉ้อฉลแล้วแต่กรณี
ตัวอย่างที่ 2.10 เรื่อง การปกปิดข้อความจริงใหม่อันเป็นสาระสาคัญภายหลังสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ ว
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ในข้อ 9. การ
ยกเว้นการใช้อื่นๆ ระบุว่า “การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ”
ภายใต้หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 5 การฉ้อฉลของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กาหนดว่า
“บริษั ทจะไม่รับผิ ดชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนส าหรับความเสี ยหายภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ หากการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระทาโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรือ มี ก ารใช้ ห ลั กฐานเท็ จ ประกอบการเรีย กร้อง หรือผู้ เอาประกั น ภั ย หรื อบุ ค คลที่ มี อานาจท าการแทนผู้ เอา
ประกันภัยใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระทาการฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้”
จากการที่โดยทั่วไปแล้ว สัญญาประกันภัยมีกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัยเพียงหนึ่งปี หากมีการต่ออายุ
สัญญาประกันภัยต่อเนื่องออกไปอีก จะถือเสมือนหนึ่งเริ่มสัญญาประกันภัยใหม่ ดังนั้น หน้าที่ในการแสดงความสุจริตใจ
อย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกคราวไปเช่นกัน

3. ผลของการไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่ง
ผลตามกฎหมายในการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จในสาระสาคัญ ซึ่งเป็น
การไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่งนั้น จะส่งผลทาให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865
วรรคแรกข้างต้น และวรรคสองของมาตราเดียวกันที่ระบุว่า
“ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกาหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี
หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกาหนดห้าปี นับแต่วันทาสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป”
เมื่อพิจารณาประกอบกับบรรพที่ 1 ลักษณะที่ 4 นิติกรรม หมวดที่ 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม มาตรา
176 วรรคแรกบัญญัติว่า “โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่แรกเริ่ม และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่
สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน” และ
มาตรา 178 บัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทาได้โดยการแสดงเจตนาต่อ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกาหนดได้แน่นอน”
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จะเห็นได้ว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จดังกล่าวก็ตาม สัญญาประกันภัย
นั้นยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญานั้นอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็นฝ่ายที่สาคัญผิด
ในสาระสาคัญแห่งสัญญานั้น ทาการบอกล้างสัญญานั้นได้ ภายหลังเมื่อได้รับทราบมูลเหตุของข้อความจริงนั้นแล้ว
สิทธิบอกล้างของผู้รับประกันภัยมีกาหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบมูล หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่ทาสัญญา
ประกันภัยนั้น ไม่ว่าจะได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตาม แต่มักจะเป็นกรณีภายหลังจากที่เกิดความเสียหายขึ้น
มาแล้ว โดยจะส่งผลทาให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่ตนเองได้รับความเดือดร้อนอยู่ เนื่องจากเมื่อ
ผู้รับประกันภัยบอกล้างแล้ว ผลทางกฎหมายจะถือว่า สัญญาประกันภัยที่ทากันมาตกเป็นโมฆะเสี ยเปล่าย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันแรกเริ่ม คู่สัญญานั้นจาต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม กล่าวคือ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รับชาระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว
ก็ต้องส่งคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย หรือได้รับค่า
สินไหมทดแทนมาแล้วก็จาต้องส่งคืนเอกสาร หรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดให้แก่ผู้รับประกันภัย เสมือนหนึ่งมิได้ทา
สัญญาประกันภัยกันขึ้นมาเลย
สิท ธิในการบอกล้างของผู้ รับประกัน ภัย หากมีการใช้ สิท ธิ จะต้องบอกล้างถึงคู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ ง คื อ ผู้เอา
ประกันภัย หรือทายาท ในกรณีที่ผู้เอาประกั นภัยเสียชีวิตแล้ว หรือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกนั่นเอง วิธีการ
บอกล้างอาจกระทาด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ เพราะกฎหมายมิได้กาหนดรูปแบบเอาไว้ แต่ต้องเป็นที่เข้าใจโดย
ชัดแจ้งว่า มีเจตนาที่จะบอกล้างด้วย ภายในกาหนดเวลาดังที่กฎหมายกาหนดไว้ข้างต้น แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้รับประกันภัยจะมาใช้สิทธิบอกล้างไม่ได้ ดังนั้น ตราบใดที่ผู้รับประกันภัยยังมิได้ใช้สิทธิบอกล้าง หรือใช้สิทธิบอกล้าง
เกินกาหนดเวลา สัญญาประกันภัยจะมีผลสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยกันไว้
เนื่องด้วยกาหนดระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ อันต้องห้ามตามกฎหมาย มิให้งดใช้ หรือ
ขยายออก หรือย่นให้สั้นลงได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 193/11 ที่ว่า “อายุความที่กฎหมายกาหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกัน
ให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้ ” คู่สัญญาประกันภัยจึงสามารถตกลงปรับเปลี่ยนระยะเวลาบอกล้างให้สั้นลง
ก็ได้ แต่ให้ยืดยาวกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้นั้นไม่ได้

4. การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์”
ในมาตรา 866 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หลักการประกันภัยเรื่องความสุจริตอย่างยิ่งนั้น มิได้ใช้กับผู้เอา
ประกัน ภั ย เพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว ยั ง ใช้ แ ก่ผู้ รับ ประกั น ภั ย ด้ ว ยเช่ น กัน เพื่ อก่ อให้ เกิด ความเป็ น ธรรมทั้ ง สองฝ่ า ย ดั งนั้ น
ถ้าปรากฏว่า ผู้รับประกันภัยได้รับรู้ถึงความไม่ สุจริต อย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัย หรือควรจะรับ รู้ได้ หากใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในทางวิชาชีพของตนแล้ว แต่ผู้รับประกันภัยกลับละเลยไปเสีย เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิ
บอกล้างภายหลังไม่ได้ ให้ถือว่า สัญญาประกันภัยนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาเอาประกันภัย
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เรื่องที่ 2.3
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สัญญาประกันภัยสามารถจาแนกประเภทของสัญญาตามวิธีการชดใช้ของผู้รับประกันภัยได้เป็น 2 ประเภท
คือ
1) สัญ ญาประกันชีวิต เป็นการชดใช้จานวนเงินตามที่ตกลงกัน เมื่อมีเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยเกิดขึ้น และ
2) สัญญาประกันวินาศภัย เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้
ในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น โดยที่คาว่า “วินาศภัย” หมายถึง ความเสียหายที่ประเมินเป็นตัวเงินได้ จึงรู้จักและเรียก
กันอีกชื่อว่า “สัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contract of Indemnity)”
ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้ วย 1) ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 2) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ 3) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พจนานุกรมศัพ ท์ ป ระกัน ภัย ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2560, น. 139) อธิบ ายคาว่า “การชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทน (Indemnity)” หมายถึง “การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง โดยอาจชดใช้ด้วยเงินสด หรือซ่อมแซมให้
หรือเปลี่ยนทดแทนให้”
ในการประกันภัยต่างประเทศ จะให้คานิยามของคาว่า “การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnity)” หมายถึง
“การชดเชยทางการเงินให้เพียงพอภายหลังที่ได้เกิดความเสียหายขึ้น เพื่ อทาให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกลับคืนสู่
สถานะทางการเงินดังเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั้นขึ้นมา”6

2. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากความหมายข้างต้น หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันวินาศภัยจะเป็นการชดใช้ตามความ
เสียหายเป็นจริง ซึ่งสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้ เพื่อทาให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิม
เสมือนมิได้เกิดวินาศภัย หรือเหตุอย่างอื่นดังกาหนดไว้ขึ้นมาเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณี ได้รับกาไรจากสัญญาประกันภัย อันจะเป็นเหตุชักจูงก่อให้เกิดความเสียหายโดยทุจริต เพื่อหวัง
จะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัยได้

Fundamentals/Principles of General Insurance, Diploma in Insurance Services, p. 67, http://www.nos.org/media/
documents/VocInsServices/m2--f5.pdf
6
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เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแก่วัตถุที่เอาประกันภัย มิได้หมายความว่า ผู้รับประกันภัยจาต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทุกครั้งไป เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยจะกาหนดเงื่อนไขว่าด้วย
ข้อตกลงคุ้มครอง ซึ่งระบุว่า จะคุ้มครองความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติภัยตามที่ตกลงกัน
ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย 1) ลักษณะของความเสียหาย และ 2) ค่าสินไหมทดแทน
ซึ่งต้องชดใช้ ดังนี้
2.1 ลั ก ษณะของความเสี ย หาย ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น นั้ น สามารถจ าแนกลั กษณะออกมาได้ เป็ น 3
ลักษณะ ดังนี้
1) ควำมเสี ยหำยบำงส่ วน (Partial Loss)7 ความเสี ย หายบางส่ วนเป็ น ความเสี ย หายที่ ส ามารถ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้น ส่วนทดแทนได้ มูลค่าที่จะชดใช้ คือ ค่าซ่อมแซม หรือค่าเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน เพื่ อให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่จะต้องไม่ดีกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น โกดังที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายเจาะผนัง
เข้าไปลักทรัพย์สินที่เก็บอยู่ภายใน จาต้องซ่อมแซมผนังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น 15,000
บาท หรือกระจกรถยนต์คันที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายปาก้อนหินใส่จนแตก จาต้องเปลี่ยนกระจกแผ่นใหม่ เพื่อให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม คิดเป็นเงินจานวน 3,000 บาท เป็นต้น
2) ควำมเสียหำยเสมือนสิ้นเชิง (Constructive Total Loss)8 เป็นความเสียหายบางส่วนที่ค่อนข้าง
รุนแรง จนทาให้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ระดับความไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้น
อาจเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น หรือเกินกว่ามูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สิน
มี มู ล ค่ า 100,000 บาท แต่ ค่ า ซ่ อ มแซมเท่ า กับ 70,000 บาท หรือ อาจสู ง ถึ ง 120,000 บาท หากเป็ น เช่ น นี้ ผู้ รั บ
ประกันภัยมักตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย
3) ควำมเสียหำยสิ้นเชิง (Total Loss)9 กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจนอยู่ในสภาพ
เศษซากที่แทบไม่มีมูลค่าเหลืออยู่เลย อันเป็นความเสียหายที่ทาให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอา
ประกันภัย
2.2 ค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องชดใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่ได้กาหนดราคาแห่ง
มูลประกันภัยไว้ และ 2) กรณีที่ได้กาหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ รายละเอียดมีดังนี้
7

อ้ างแล้ว เชิ งอรรถที่ 1, หน้ า 3004: Partial Loss.A loss of part of the insured property; damage not amounting to a total

loss.
อ้ างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3003: Constructive Total Loss. 1. Such serious damage to the insured property that the
cost of repairs would exceed the value of the thing repaired. — Also termed constructive loss. 2.Marine underwriting.
According to the traditional American rule, such serious damage to the insured property that the cost of repairs would
exceed half the value of the thing repaired.
9 อ้ างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3004: Total Loss.The complete destruction of insured property so that nothing of value
remains and the subject matter no longer exists in its original form. • Generally, a loss is total if, after the damage occurs, no
substantial remnant remains standing that a reasonably prudent uninsured owner, desiring to rebuild, would use as a basis
to restore the property to its original condition. — Also termed actual total loss.
8
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

2.2.1 กรณีที่ไม่ได้กำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ในการประกันภัยทั่วไปจะเป็นการกาหนด
มูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยตามราคาส่วนได้เสียทีม่ ีอยู่ของผู้เอาประกันภัยในเวลาเอาประกันภัย ซึ่งมักเป็นวัตถุที่เอา
ประกันภัยที่สามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยวิธีการปกติทั่วไป ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ซึ่งบัญญัติว่า
“ผู้รับประกันภัยจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(1) เพื่อจานวนวินาศภัยอันแท้จริง
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อ
ป้องปัดความวินาศภัย
(3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไป เพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้
วินาศ
อันจานวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง
จานวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้”
ด้วยเหตุนี้ ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จึง
ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้
1) สาหรับความเสียหายที่แ ท้จริง ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงประเมินเป็นเงินได้ใน
วันที่เกิดความเสียหายเท่าไหร่ ก็จะได้รับชดใช้จากผู้รับประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้นว่า ข้อกาหนดความเสียหายส่วนแรก หรือวงเงินความคุ้มครองย่อย (Sub Limit) หรือ
เงื่อนไขการประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
ตัวอย่างที่ 2.11 คาพิ พ ากษาศาลฎีกา เรื่อง ความเสี ยหายที่แท้จริงตามมู ลหนี้ป ระกัน ภัย เป็น คดี ที่ผู้ รับ
ประกันโยชน์ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 381/2524 รถยนต์เป็นของโจทก์ได้ให้ผู้อื่นเช่ำซื้อไป ได้เอำประกันภัยไว้กับจำเลย
ในวงเงิน 700,000 บำท โดยโจทก์ เป็ นผู้รับ ประโยชน์ ผู้ เช่าซื้ อคงค้างค่าเช่ าซื้ออยู่ 562,508 บาท รถคัน พิ พ าท
ก็หายไป เช่นนี้ ตามกรมธรรม์ประกันภั ยมีปรากฏว่าผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน
700,000 บาท เมื่อรถยนต์เกิดหำยไปผู้รับประกันภัยก็จะต้องชดใช้ตำมจำนวนดังกล่ำว หำใช่จำนวนตำมที่ผู้เช่ำซื้อ
ค้ำงค่ำเช่ำซื้อไม่
2) ความบุบสลายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ถ้าเกิดความเสียหายมาใกล้ตัว เป็นหน้าที่ของผู้เอา
ประกันภัยที่จะต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของตนเองอย่างเต็มกาลังความสามารถ เช่น การขนสิ่งของหนีไฟที่กาลัง
ลุกไหม้อยู่ข้างเคียง หากสิ่งของนั้นซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากการขนออกมา จนแตกหัก
เสียหาย เปียกน้าจากการดับเพลิง หรือถูกคนร้ายขโมยเอาไป เป็นต้น แม้ความเสียหายที่ได้รับนั้นจะไม่ใช่เกิดจากภัย
ไฟไหม้ที่คุ้มครองโดยตรง ก็จะถือว่าได้รับความคุ้มครอง อันผลสืบเนื่อง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สาเหตุใกล้ชิด”
มาจากภัยไฟไหม้ ซึ่งเป็น ภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ เอาประกันภัยรายนี้ให้ความคุ้มครองอยู่ แต่ถ้าภั ยซึ่งเป็ น
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ต้นเหตุนั้น มิได้เป็นภัยที่คุ้มครองอยู่เลย ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ เช่น ขนสิ่งของหนีภัย
ลมพายุที่ตนไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ เป็นต้น
อนึ่ง ค่าเสียหายในข้อนี้ จะต้องเกิดจากการจัดการอันสมควรด้วย ถ้าปรากฏเหตุไฟไหม้นั้นสิ้นสุด
ไปหลายวันแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังปล่อยให้สิ่งของเหล่านั้นวางกองไว้เช่นเดิม จนคนร้ายมาขโมยเอาไป เช่นนี้ ถือว่า
ไม่สมควร และจะไม่ได้รับการชดใช้ในกรณีนี้
3) ค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ใช้จ่ายออกไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
โดยตรงเท่ านั้ น เนื่ องจากบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายข้อนี้ ใช้ คาว่า “สมควร” สามารถแปลความหมายออกได้ เป็ น 2
กรณี คือ
(1) เป็นกรณีสมควรกระทาหรือไม่ โดยอาศัยการพิจารณาว่า ภัยที่คุ้มครองนั้นกาลังคุกคาม
ใกล้เข้ามาแล้ว ก็มีเหตุอันสมควรในการที่จะทาการปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้มิให้วินาศได้
(2) เป็นกรณีสมควรแบ่งจ่ายกันหรือไม่ โดยจาต้องพิจารณาถึงกรณีที่จะมีผลประโยชน์อย่างอื่น
ซึ่งจะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัยร่วมอยู่ด้วยกับภัยที่คุ้มครองนั้นหรือไม่ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจึงสมควรที่จะต้องมา
พิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยว่า จะแบ่งส่วนรับผิดชอบกันอย่างไร
ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจาต้องรับผิ ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากเข้าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้างต้น
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือสองข้อ หรือทุกข้อ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นวงเงิน
ความคุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ และได้คิดเบี้ยประกั นภัยจาก
จานวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ แต่ละครั้งที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน จานวนเงินเอา
ประกัน ภัย จะลดลงไป ตามจานวนเงิน ค่าสิน ไหมทดแทนนั้ น และจะลดลงไปเรื่อยๆ ทุ กครั้งเวลาที่มี การชดใช้ค่ า
สินไหมทดแทนใหม่ขึ้นมาอีกในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น จนกระทั่งไม่เหลือจานวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าวอยู่
อีกแล้ว ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยฉบับนั้นของผู้รับประกันภัยก็จะสิ้นสุดลง โดยไม่คานึงว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้
ซ่อมแซมความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วหรือไม่
ตัวอย่างที่ 2.12 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้ร่วมรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5743/2537 โจทก์ฟ้องให้จาเลยที่ 8 รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในฐานะที่จาเลยที่ 8 รับ
ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการรับประกันภัยทุกราย ต้องมีกรมธรรม์และมีจานวนเงินที่เอาประกันภัย อันเป็นวงเงินรับ
ประกันภัยที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 วรรคท้าย ก็บัญญัติว่า ท่าน
ห้ำมมิให้คิดค่ำสินไหมทดแทนเกินไปกว่ำจำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยไว้ ทั้งศาลชั้นต้นได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทว่า
จาเลยคนใดต้ องร่วมกัน รับ ผิ ดต่ อโจทก์ห รือไม่ เพี ย งใด ฉะนั้ น ที่ ศาลชั้ น ต้ น พิ พ ากษาให้ จ าเลยที่ 8 รับ ผิ ดต่ อโจทก์
250,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่จาเลยที่ 8 รับประกันภัยเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจาเลยที่ 8 ส่งต่อศาล
จึงไม่เป็นการนอกประเด็น
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ตัวอย่างที่ 2.13 เรื่อง การลดลงไปของจานวนเงินเอาประกันภัย
บ้านมีจานวนเงินเอาประกันภัย
ฟ้าผ่าครั้งที่หนึ่ง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
จานวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ
ไฟไหม้ครั้งที่สอง จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกิน
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เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ ับประกันภัย ให้จานวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย
ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องคานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ แห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้น อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จานวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การคานวณจานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ทาประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์ สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ทาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยไว้สงู เกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่
จะต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่คานึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด
ตัวอย่างที่ 2.14 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจานวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับ จาเลยที่ 1 เป็ นเงิน 200,000 บาท จาเลยที่ 2 ซึ่งเป็น กรรมการของจาเลยที่ 1 เบิ กความรับ ว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้ าอย่างเดี ยว เมื่อสิน ค้าในร้านของโจทก์ได้ ถูกเพลิงไหม้เสีย หายโดยสิ้ น เชิ ง และประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษ ฐำนเป็นคุณ แก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิท ธิจะเรียกให้ จำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้นต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจาเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจานวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ และ
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น่าเชื่อว่าขณะเกิดเพลิงไหม้สินค้ารองเท้าและเครื่องหนังที่วางจาหน่ายอยู่ในร้านโจทก์ มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 200,000
บาท จาเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจานวนดังกล่าวแก่โจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
2.2.2 กรณีที่ได้กำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ สาหรับการกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตาม
มูลราคาที่เอาประกันภัย หรือมูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบ
กาหนดมูลค่า (Valued Policy or Agreed Value Policy)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง ” นั้น จะไม่เข้า
ข่ายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสี ยหายที่แท้จริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นการกาหนดราคาเอา
ประกันภัยที่จะให้ชดใช้กันล่วงหน้า มิใช่เป็นการกาหนดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยปกติ
รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมาได้ถูก
นำ�มาปรั
นภันยทรัพย์สนิ น โดยเฉพาะกรณีของทรัพย์สินจาพวกที่ไม่อาจตีราคาตามท้องตลาดทั่วไปได้ เช่น
นามาปรับบใช้ใช้กบกั ัการประกั
บการประกั
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ไม่ว่ามาก หรือน้อย อาจส่งผลทาให้คุณค่าของ
ทรัพย์สินนั้นลดน้อยลงอย่างมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลค่าไปเลยก็ได้ จึง จาต้องกาหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นพิเศษให้สอดคล้องกันลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 874 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาได้กาหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้ลด
จานวนค่าสินไหมทดแทน ก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นจานวนสูงเกินไปหนัก
และคืนจานวนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบี้ยด้วย” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะมิให้ผู้เอาประกันภัย
แสวงหากาไรจากการประกันภัยได้นั่นเอง โดยมีหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
1) ความเสียหายบางส่วน (Partial Loss)
ตัวอย่างที่ 2.15 เรื่อง มูลประกันภัยกาหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย
กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นวัตถุหายาก มีมูลค่าราคาซื้อขายในตลาดนักสะสมอยู่ที่ 1,000,000 บาท
และเป็นจานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ต่อมาเกิดความเสียหายบางส่วนจากภัยที่คุ้มครอง ส่งผลทาให้
วัตถุนั้นมีตาหนิ มูลค่าลดหายไปร้อยละยี่สิบ ผู้เอาประกันภัยคงคาดหวังที่จะได้ รับการชดใช้ตามมูลค่าที่ลดหายไปคือ
200,000 บาท ด้วยเหตุที่นั่นคือ มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย
2) ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss)
ตัวอย่างที่ 2.16 เรื่อง มูลประกันภัยกาหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย
จากกรณีตัวอย่างที่ 2.15 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามมูลค่าที่ตกลงกัน 1,000,000 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าความเสียหายนั้น กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เช่นเดียวกับกรณีที่มิได้กาหนดมูลประกันภัย ดังในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 878 ที่บัญญัติว่า “ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้”
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3. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนตามความเสี ยหายเป็ นจริงนี้ ยึดหลักปฏิบัติเพื่ อให้ ผู้เอาประกัน ภัย กลับ คืน สู่
สถานะเดิมเสมือนเมื่อก่อนเกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ โดยมีวิธีการ 4 ทางเลือก ซึ่งเป็นสิทธิทางเลือก
ของผู้รับประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว คือ
3.1 การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และ
ก่อให้เกิดสภาพคล่องโดยเร็วแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย
3.2 การซ่อมแซม (Repairs) วิธีนี้จะเหมาะกับกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วน และอยู่ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ นิยมใช้กับการประกันภัยรถยนต์
3.3 การเปลี่ยนทดแทน (Replacement) มีความหมายอยู่สองนัย คือ เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้รับประกันภัยจะต้องหาชิ้นส่วนที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนทดแทนให้
ในกรณีเป็นความเสียหายบางส่วน ส่วนนัยที่สอง หมายความถึง การนาทรัพย์สินใหม่มาเปลี่ยนทดแทนให้ ในกรณีเป็น
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง
3.4 การทาให้ กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการท าให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเหมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระทาได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อให้โรงงาน
นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ในทางปฏิบัติไม่ นิยมใช้กันเพราะค่อนข้างยุ่งยาก ลาบาก และอาจก่อให้เกิด
ข้อโต้แย้งขึ้นได้ง่ายว่า ไม่สามารถกลับคืนสภาพดังเดิมจริง
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เรื่องที่ 2.4
หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง อันมีผลใช้บังคับเฉพาะ
กับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการรับช่วงสิทธิ และ 2) หลักการรับช่วงสิทธิ

1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ
พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 275) ให้ความหมายของคาว่า “การรับช่วง
สิทธิ (Subrogation)” คือ “การที่ผู้รับประกันภัยได้รับสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกมาโดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งทาให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ตามปรกติจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้ว”
ขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติว่า
“ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทาของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปเป็นจานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อ
บุคคลภายนอกเพียงนั้น
ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตน
ให้เสื่ อมเสี ยสิท ธิของผู้เอาประกัน ภัยหรือผู้ รับ ประโยชน์ ในการที่เขาจะเรีย กร้องเอาค่าสิ น ไหมทดแทน จากบุ คคล
ภายนอก เพื่อเศษแห่งจานวนวินาศนั้น”
การรับช่วงสิทธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่จาเป็นที่จะต้องทาเป็นข้อตกลงพิเศษ หรือ
ข้อกาหนดเฉพาะไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก
ตัวอย่างที่ 2.17 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับช่วงสิทธิเกิดโดยผลของกฎหมาย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด
คำพิพำกษำศำลฎีก ำที่ 6519/2548 โจทก์เป็น ผู้รับ ประกัน ภัย สิน ค้าข้าวจากบริษั ท ซ. ผู้เอาประกัน ภั ย
ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าข้าว เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์ย่อมมีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ผู้ เอาประกัน ภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 877 อั น เป็ นการชาระหนี้ ตามกฎหมาย และผลแห่ งการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทาให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกร้องเอาค่ าเสียหาย
จากจาเลย ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าข้าวพิพาทได้ ในนามของโจทก์เอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง และกำรรับ
ช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่ำว เกิดขึ้นโดยอำนำจแห่งกฎหมำย หำใช่เกิดจำกข้อตกลงของคู่กรณีในสัญญำประกันภัยไม่
แม้เอกสารการรับช่วงสิทธิ ไม่มีกรรมการที่มีอานาจกระทาการแทนบริษัท ซ. ลงลายมือชื่อ พร้อมกับประทับตราสาคัญ
ของบริษัท ก็ไม่มีผลทาให้การรับช่วงสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ เป็นอันสิ้นสิทธิ หรือระงับสิ้นไป
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2. หลักการรับช่วงสิทธิ
เมื่อพิจารณาจากความหมายและบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น สามารถสรุปสาระสาคัญของหลักการรับช่วง
สิทธิออกได้เป็น 10 ประการ คือ
1) ต้องเป็นการประกันวินาศภัยเท่านั้น ไม่ใช้บังคับกับการประกันชีวิต
ตัวอย่างที่ 2.18 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจาเลย ผู้กระทาผิด ให้รับผิด
คำพิพำกษำศำลฎี กำที่ 298/2551 จาเลยที่ 1 ขับ รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุไปติดต่อธุรกิจการค้าให้แ ก่
จาเลยที่ 2 การกระทาละเมิดของจาเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทาในทางการที่จ้างของจาเลยที่ 2 โจทก์นำรถยนต์คันเกิด
เหตุไปซ่อมจนรถอยู่ในสภำพเดิม และโจทก์ออกใบสั่งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนรถยนต์กับใบเสร็จรับเงินและปลดหนี้
ให้แก่ผู้เอำประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว ถือว่ำโจทก์ได้ชำระเงินค่ำซ่อมรถให้แก่อู่ซ่อมรถ
แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกจำเลยทั้งสอง
2) ความวิน าศภัย ต้ องเกิด จากการกระท าของบุ คคลภายนอกเท่ านั้ น มิ ใช่เกิด จากสิ่งอื่ น เป็ น ต้ น ว่า ภั ย
ธรรมชาติ หรือสัตว์ป่า แมลง หรือต้นไม้ แต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยง หรือต้นไม้ที่เป็นของบุคคลภายนอกดูแลรับผิดชอบอยู่ ก็
ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทาของบุคคลภายนอก ทั้งยังรวมถึงการละเว้นการกระทาของบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างที่ 2.19 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การกระทาของคน มิใช่จากภัยธรรมชาติ
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4581/2552 พายุที่เกิดขึ้นเป็นประจาในทะเลจีนใต้ และมิใช่พายุที่มีความรุนแรง
มิอาจคาดหมาย ทั้งก่อนออกเรือ นายเรือก็ทราบข่าวพยากรณ์อากาศว่า จะเกิดคลื่นลมแรง นายเรือยังอาจหลีกเลี่ยง
ไม่ไปเผชิญกับพายุ โดยหยุดเรือรอจนกว่าคลื่นลมสงบก่อนก็ได้ จึงไม่ถือว่ำ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือภยันตรำย หรือ
อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล หรือน่านน้าที่ใช้เดินเรือ เมื่อเหตุแห่งกำรสูญหำยของสินค้ำได้เกิดขึ้นระหว่ำงที่ของอยู่ใน
ควำมดูแลของจำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง และจำเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอื่นโดยที่จาเลยที่ 2 และจาเลยร่วมที่ 2 ไม่อาจอ้าง
ข้อยกเว้นความรับผิดได้ จาเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง จาเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอื่น และจาเลยที่ 1 กับจาเลยร่วมที่ 1 ซึ่งเป็ น
ตัวแทนผู้ทาสัญญาแทนจาเลยที่ 2 กับจาเลยร่วมที่ 2 ตามลาดับ จึงต้องรับผิดเพื่อการสูญหายนั้น ตามมาตรา 39 แห่ง
พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
3) บุคคลภายนอกต้องรับ ผิดตามกฎหมายจากการกระท านั้ น หากมี สาเหตุมาจากเหตุสุด วิสั ย หรือจาก
ความผิดของผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลภายนอกนั้นก็ไม่จาต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ประการใด
ตัวอย่างที่ 2.20 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่ต้องรับผิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีผู้รับประกันภัย
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4193/2545 จาเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกกระจกที่โจทก์รับประกันภัยความเสียหาย
ไว้จากบริษัทผู้ส่งมาถึงที่เกิดเหตุ มีรถยนต์บรรทุกกระบะพ่วงขับแซงรถของจาเลยที่ 1 ขึ้นไป แต่แซงยังไม่พ้น แล้วหักหัวรถ
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ตัดหน้ารถจาเลยที่ 1 กะทันหัน จาเลยที่ 1 จึงหักหัวรถหลบไปทางซ้าย แต่หักมากไม่ได้ เพราะติดราวสะพาน แล้ว
จาเลยที่ 1 หักหัวรถมาทางขวาเข้าช่องทางปกติ เชือกซึ่งยึดกระจกที่บรรทุกมาขาด ทาให้กระจกไปตีกระบะด้านซ้าย
หักกระจกแตกเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่า ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพรำะควำมประมำทของจำเลย
ที่ 1 แต่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย จาเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์
4) ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการกระทาของบุคคลภายนอกนั้นเอง
5) ความเสียหายนั้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
6) ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ของตน แทนที่จะไปเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดดังกล่าวโดยตรง
7) ผู้ รับ ประกัน ภั ย ตกลงรับ ผิ ด ด้ วยการชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทน ไม่ ว่ าบางส่ ว น หรือทั้ งหมดให้ แ ก่ ผู้ เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมกรุณา หรือการ
ชดใช้สินไหมกรุณ า (Ex Gratia Payment) ซึ่งพจนานุกรมศัพ ท์ประกันภัย ฉบับราชบัณ ฑิ ตยสภา (2560, น. 100)
ให้ความหมายไว้คือ “เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่า ไม่ต้องรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ต าม” หรือค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชดใช้ไปผิดพลาด เช่น ชดใช้เกินกว่าจานวนเงิน ที่
จะต้องรับผิด เป็นต้น เนื่องจากมิใช่เกิดจากความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
8) ผู้รับ ประกันภัยสามารถรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการไปเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
จานวนที่ตนได้ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อมิให้บุคคล
ภายนอกผู้กระทาผิดหลุดพ้นจากความรับผิดชอบของตน โดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
ผู้รับประกันภัยแล้ว อย่างไรก็ดี ถ้าผู้รับประกันภัยยังมิได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนออกไป ก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิได้ เนื่อง
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้น ถือเป็นสาระสาคัญอย่างหนึ่งในการฟ้องคดีเพื่อขอรับช่วงสิทธิด้วย
ตัวอย่างที่ 2.21 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับช่วงสิทธิเพื่อมิให้ผู้กระทาผิดหลุดพ้นความรับผิดได้ เป็น
คดีที่ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทาผิด
ให้รับผิด
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 878/2544 บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 880 เป็นการห้ามมิให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
เรียกค่าทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในเมื่อตนได้รับค่าทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เพื่อมิให้บุคคลภำยนอกที่ทำ
ควำมเสียหำยขึ้น หลุดพ้นจำกควำมรับผิดไปลอยๆ กฎหมายจึงบัญญัติให้สิทธิของผู้เอำประกันภัยที่จะเรียกร้องเอำ
จำกบุคคลภำยนอกนั้น ตกไปเป็นของผู้รับประกันภัย โดยวิธีกำรที่เรียกว่ำรับช่วงสิทธิ โดยสิทธิของผู้เอาประกันภัย
อันมีต่อผู้ทาความเสียหายนั้น อาจเป็นสิทธิเรียกร้องฐานละเมิด หรืออาจเป็นสิทธิตามสัญญาก็ได้ และผู้รับประกันภัย
จะรับช่วงสิทธิ ก็ต่อเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
ทรัพย์สินของบริษัท อ. สูญหายไป เนื่องจากการโจรกรรม และจาเลยต้องรับผิดต่อบริษัท อ. ตามสัญญา
บริการรักษาความปลอดภัยที่ทาไว้ เมื่อทรัพย์สินที่สูญหายดังกล่าว บริษัท อ. ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ และโจทก์ได้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท อ. ไปแล้ว โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัท อ. เรียกร้องเอาจากจาเลย ตามสัญญา
บริการรักษาความปลอดภัยได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 แม้จาเลยจะมิใช่ผู้ทาละเมิดโดยตรงก็ตาม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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9) ถ้าผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่
กรณี ก็จะต้องไม่รับช่วงสิทธิจนส่งผลทาให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดดังกล่าว ในส่วนที่ตนยังขาดอยู่ได้
10) ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งจากผู้รับ
ประกันภัย และบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดดังกล่าว รวมกันแล้วเกินกว่าความเสียหายแท้จริงที่ตนได้รับ
ตัวอย่างที่ 2.22 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่จาต้องรับผิดเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง
เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดเป็นจาเลย ให้ต้องรับผิดอีก ทั้งที่ตนได้รับ
การชดใช้จากผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยแล้ว
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1269/2551 โจทก์ฟ้องว่า จาเลยทั้งสองกระทาโดยประมาทเลินเล่อ ทาให้รถยนต์
ของโจทก์เสียหาย ต้องนารถยนต์ไปซ่อมที่อู่บริษัท ท. และชาระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว ขณะยื่นฟ้องคดีนี้ จาเลยทั้งสอง
ยังมิได้ชาระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว และยังมิได้ชาระค่าเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงมีอานาจ
ฟ้อง แต่ข้อเท็จจริงตามทางนาสืบของโจทก์ ได้ความว่า วันที่ 11 เมษายน 2545 บริษัท พ. ได้ชาระค่าซ่อมรถยนต์ของ
โจทก์ให้แก่บริษัท ท. จานวน 654,568.68 บาท ถือว่าโจทก์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจานวนเงินค่าซ่อมเต็ม
จานวนตามที่เสียหายแล้วจากบริษัท พ. ย่อมทาให้บริษัท พ. เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยโดยผลของกฎหมาย
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง การที่จะบังคับให้จาเลยทั้งสองชาระค่าซ่อมแก่โจทก์ตามคาขอท้ายฟ้องอี ก จะมี
ผลทำให้โจทก์ได้รับค่ำสินไหมทดแทนเกินกว่ำควำมเสียหำยที่โจทก์ได้รับจริง จึงไม่อำจบังคับให้ได้ ส่วนการที่
บริษัท พ. ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ จะใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจาเลยทั้งสองได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่บริษัท
ดังกล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป หาทาให้โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้บังคับจาเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าความ
เสียหายที่โจทก์ได้รับไม่
จากหลักกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน หากสิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยมี
ความบกพร่อง หรือตามสิทธิที่จะไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกผู้กระทาผิ ดมีข้อจากัดอย่างไร ผู้รับประกันภัยก็พลอย
ได้รับสิทธิเช่นนั้นด้วย เป็นต้นว่า
(1) ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เวลาทาสัญญาประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยยอมผูกพัน
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไป ทั้งที่ไม่จาต้องผูกพันตามกฎหมาย จึงไม่อาจ
รับช่วงสิทธิได้
ตัวอย่างที่ 2.23 คาพิ พ ากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญ ญาประกัน ภัยบกพร่อง รับช่ วงสิท ธิไม่ ได้ เป็ น คดีที่ ผู้ รับ
ประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียในเวลาที่เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย
บุคคลภายนอกผู้กระทาผิดให้รับผิดไม่ได้
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 864/2538 จ. ทาสัญญา เช่าซื้อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ หลังจากทา
สัญญาประกันภัย ถือได้ว่า จ. ผู้เอำประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ ขณะที่โจทก์รับประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ดังนั้น สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์ และ จ. จึงไม่ผูกพันคู่สัญญำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
863 แม้โจทก์จะได้ชดใช้ค่าเสียหายแทน จ. ก็ไม่ได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง
(2) ผู้เอาประกันภัยไปตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความสละสิทธิเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนโดย
สิ้นเชิงจากบุคคลภายนอกผู้กระทาผิดแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมิอาจรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องจาก
บุคคลภายนอกได้อีก แต่ถ้าเป็นการสละสิทธิเรียกร้องบางส่วน หรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่มีผลบังคับได้
เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยยังรับช่วงสิทธิได้ในส่วนที่มิได้สละสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 2.24 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยทาสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคล
ภายนอกผู้กระทาผิด ผู้รับประกันภัยเป็นโจทก์ไปฟ้องเรียกร้องจาเลย บุคคลภายนอกผู้กระทาผิด ให้รับผิดไม่ได้
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 10008/2558 จาเลยที่ 1 ผู้เยาว์บุตรจาเลยที่ 2 ที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
รถยนต์ที่ อ. ขับซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนทาบันทึกตาม
รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีว่า อ. ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายจากจาเลยที่ 1 แต่อย่างใด โดยคู่กรณีลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐาน จึงเป็นกำรระงับข้อพิพำทให้เสร็จไป มีลักษณะเป็นสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำม ป.พ.พ. มำตรำ
850 เป็นผลให้ อ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจาเลยที่ 1 ได้อีก ที่โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้ อ. เป็นการปฏิบัติตาม
ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ได้จากัดสิทธิ์ อ. หรือผู้เสียหายที่จะทาสัญญา
ประนีป ระนอมยอมความโดยต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิ ทธิรับ ช่วงสิท ธิจากผู้เอาประกัน ภั ย
เนื่องจากมูลหนี้ละเมิดระงับไป
(3) ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้ องร้องภายในกาหนดอายุความเท่าใด ผู้รับประกัน ภัยซึ่งเข้าไปรับช่วงสิทธิก็
จาต้องตกอยู่ภายในกาหนดอายุความนั้นเช่นเดียวกัน เช่น คดีความผิดละเมิด อายุความฟ้องร้องหนึ่งปี คดีความผิด
ของเจ้าสานักโรงแรม อายุความฟ้องร้อง 6 เดือน เป็นต้น
ตัวอย่างที่ 2.25 คาพิ พากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อจากัดอายุความการรับ ช่วงสิทธิ เป็ นคดีที่ผู้รับ ประกันภั ย
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็น โจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย บุคคลภายนอกผู้กระทาผิด ให้รับผิดไม่ได้ หาก
หมดอายุความแล้ว
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 15977/2557 สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่เสียหาย ที่ได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์และอยู่ในฐานะผู้เข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ในมูลหนี้ต่อ
บุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 ประกอบ 226 วรรคหนึ่งนั้น ในการนับอายุความของโจทก์ดังกล่าว ต้องนับ
ตามสิทธิของผู้เอาประกันภัย คดีนี้เมื่อสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยที่เข้ำรับ
ช่วงสิท ธิ ก็ ย่อมมีสิ ท ธิ เช่ นเดี ยวกั บ ผู้ เอำประกันภัย คือ ต้ องฟ้องภำยใน 1 ปี นับ แต่ วันที่ ผู้ เอำประกั น ภั ย หรื อ
ตัวแทนของผู้เอำประกันได้รู้ถึงกำรละเมิด และรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวเช่นกัน หาใช่นับอายุ
ความ ตั้งแต่วันที่โจทก์รู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ เมื่อได้ความว่า ผู้ขับรถคันที่โจทก์รับประกัน ซึ่งถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ตัวผู้ขับ รถยนต์อีกฝ่ายว่าเป็น ผู้ใด ในวัน ที่ 3 เมษายน 2546 ซึ่งเป็ นวันที่ พ นักงาน
สอบสวนนัดผู้ขับรถของผู้เอาประกันมาตกลงกับจาเลยที่ 1 และเป็นวันที่ผู้ขับรถของผู้เอาประกันภัยพบกับพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของโจทก์เป็นครั้งแรก ฉะนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 8 ธันวาคม 2548 จึงเกินกว่า 1 ปี เมื่อนับแต่
วันที่ 3 เมษายน 2546 ดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ
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เรื่องที่ 2.5
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักการอีกข้อหนึ่งที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง และมีผลใช้
บังคับเฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ
2) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คาว่า “การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contribution)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2560, น. 72) เรีย กว่ า “การร่ว มชดใช้ (Contribution)” นั้ น หมายถึง “หลั กการชดใช้ ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป รับประกันภัยเพื่อคุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน วินาศภัย
เดียวกันและเพื่อส่วนได้เสียเดียวกัน ผู้รับประกันภัยเหล่านี้จะแบ่งความรับผิด หรือจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน
ที่ตนได้รับความเสี่ยงภัยไว้”
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 870 และมาตรา 871 ดังนี้
“มาตรา 870 ถ้าได้ทาสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน
และจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยกันทั้งหมดนั้นท่วมจานวนที่วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่า
สินไหมทดแทนเพียงเสมอจานวนวิน าศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจานวนวินาศจริงตามส่วนมาก
น้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้
อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ทาพร้อมกัน
ถ้าได้ท าสัญ ญาประกันภัยเป็น สองราย หรือกว่านั้ นสืบเนื่องเป็ นลาดับกัน ท่ านว่าผู้รับประกั นภัยคนแรก
จะต้องรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าและจานวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจานวนวินาศภัยไซร้
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ”
“มาตรา 871 ถ้าได้ทาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือ กว่านั้น พร้อมกันก็ดี หรือสืบเนื่องเป็นลาดับกันก็ดี
ท่านว่าการที่ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหนึ่งนั้น ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย
รายอื่นๆ”
ในทางปฏิบัติ จะเรียกกรณีดังกล่าวนี้ว่า “การประกันภัยซ้าซ้อน (Double Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์
ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 90) ให้ความหมายว่า “การประกันภัยไว้เกินกว่ามูลค่าที่สามารถจะเอา
ประกันภัยได้ ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยนาเอาวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันไปทาสัญญาประกันภัยซ้ามากกว่า 1 ฉบับ
เพื่อส่วนได้เสียเดียวกันโดยที่ก รมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับให้ความคุ้มครองจากความเสียหายจากภัยเดียวกันได้ และ
ทาให้จานวนเงินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวรวมกันเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัย ทั้งนี้
ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริง”
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่สาคัญ 10 ประการ คือ
2.1 ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้
เช่ น กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ประเภททรัพ ย์ สิ น ระหว่า งกรมธรรม์ ป ระกัน อั คคีภัย กับ กรมธรรม์ ป ระกัน อั คคีภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น
2.2 ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากทาประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้คาว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน”
2.3 สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่คานึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นลาดับ
ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
1/1/60

1/1/61
ช่วงระยะเวลาซ้าซ้อน
1/4/60

1/4/61

ผู้รับประกันภัยรายทีส่ อง คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

2.4 วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น
2.5 ภั ย หรือสาเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ด ความเสี ย หายนั้ น ต้ อ งได้ รับ ความคุ้ ม ครองอยู่ ในสั ญ ญาประกั น ภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน
เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.6 จานวนเงินเอาประกันภัย หรือจานวนเงินจากัดความรับ ผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัยรายแรก มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ อง มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายที่แท้จริง

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
500,000 บาท

2.7 กรณี ที่ มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกัน ภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้
ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัยรายแรก มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ อง มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายที่แท้จริง

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
500,000 บาท

คาว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
กาหนดคานิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะทาได้ 2 วิธี10 คือ
1) วิธีตำมส่วนจำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum
Liability Method) เป็ นการร่วมชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนโดยแบ่ งตามสัดส่ วนจานวนเงินเอาประกัน ภัยของผู้ รับ
ประกัน ภั ย แต่ ล ะราย ใช้ ในกรณี ที่ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ประเภททรัพ ย์ สิ น นั้ น มิ ได้ ต กอยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไขการเฉลี่ ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการทาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง

10

Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA)
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สูตรการคานวณค่าสินไหมทดแทน
จานวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย
 ความเสียหายที่แท้จริง
จานวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย

ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัยรายแรกชดใช้

10,000,000
 500,000 = 200,000 บาท
25,000,000

ผู้รับประกันภัยรายทีส่ องชดใช้

15,000,000
 500,000 = 300,000 บาท
25,000,000

2) วิธีคำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน
สาหรับ กรณี กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยประเภททรัพ ย์ สิ น ที่ มี การท าประกัน ภั ยต่ ากว่ามู ล ค่าที่ แท้ จ ริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการคานวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
นาเอาจานวนเงินที่ได้นั้นมาคานวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจานวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง
ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้กาหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อกาหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า
“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทสาหรับจานวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น
ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจานวนเงินจากัดความรับผิดที่กาหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย”
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ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัยรายแรก มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ อง มีจานวนเงินเอาประกันภัย
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย
ความเสียหายที่แท้จริง

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
500,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 คานวณจานวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย
สูตรการคานวณความรับผิดโดยเอกเทศ
จานวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย
 ความเสียหายที่แท้จริง
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย

ผู้รับประกันภัยรายแรกรับผิด

10,000,000
 500,000 = 250,000 บาท
20,000,000

ผู้รับประกันภัยรายทีส่ องรับผิด

15,000,000
 500,000 = 375,000 บาท
20,000,000

จานวนเงินรวมความรับผิดของผู้รบั ประกันภัยทุกราย
250,000 + 375,000 = 625,000 บาท
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ขั้นตอนที่ 2 คานวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้
สูตรการคานวณค่าสินไหมทดแทน
จานวนเงินความรับผิดแต่ละราย
 ความเสียหายที่แท้จริง
จานวนเงินรวมความรับผิดทุกราย

ผู้รับประกันภัยรายแรกชดใช้

250,000
 500,000 = 200,000 บาท
625,000

ผู้รับประกันภัยรายทีส่ องชดใช้

375,000
 500,000 = 300,000 บาท
625,000

2.8 กรณี ที่ มี ระยะเวลาเอาประกัน ภัย ต่ างกัน เป็ น ล าดั บ ผู้ รับ ประกัน ภัย ล าดั บ แรกต้ องชดใช้ ค่า สิน ไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง
ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน
ผู้รับประกันภัยรายแรก มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ อง มีจานวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายที่แท้จริง

ผู้รับประกันภัยรายแรกชดใช้คนเดียว

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
500,000 บาท

500,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง
ผู้รับประกันภัยรายแรกชดใช้
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ องชดใช้

15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
5,000,000 บาท

2.9 ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง
2.10 หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน
ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง
ผู้รับประกันภัยรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้
ผู้รับประกันภัยรายทีส่ องชดใช้

15,000,000 บาท
0 บาท
5,000,000 บาท

ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกาหนดให้ผู้รับประกันภัย ทุกรายต้อง
เข้ามาร่วมรับผิดตามสั ดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่คานึงถึงลาดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้กาหนดไว้
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครทาก่อนทาหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจกาหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็น กรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้
สามารถกระทาได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
แต่อย่างใด
ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง กาหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่คานึงลาดับการรับประกันภัยก่อนหลัง สาหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สาหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้กาหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้
“6.9 กำรประกันภัยซ้ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ทาไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่า โดยผู้เอาประกัน ภัยเอง หรือโดย
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บุค คลอื่น ใดที่ก ระทาในนามผู้เอาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน
ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏว่าทรัพย์สินรายการเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น
บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัย ต่อจานวน
เงิน เอาประกัน ภัยรวมทั้ งสิ้นของทุ กกรมธรรม์ป ระกันภัย แต่จะไม่เกิน กว่าจานวนเงิ น เอาประกัน ภัยที่บ ริษั ทได้รับ
ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาลาดับการรับประกันภัยก่อนหรือ
หลังขึ้นเป็นข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว”
ตัวอย่างที่ 2.35 เรื่อง การให้การประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองก่อน ดังที่ได้กาหนดไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง (Contract Works Insurance Policy) ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้
“8. การประกันภัยนี้จะไม่เข้าไปร่วมรับผิด และจะเพียงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในที่นี้ ถ้า และเท่าที่จะไม่ได้รับ
การชดใช้ภายใต้การประกันภัยอื่นใด”
ตัวอย่างที่ 2.36 เรื่อง กาหนดเป็นข้อยกเว้น สาหรับการซ้าซ้อนกับการประกันภัยทางทะเล หรือขนส่ง แต่จะ
คุ้มครองเฉพาะส่วนเกินให้ ดังกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ภายใต้หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
ดังนี้
“ข. กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้
17. ทรัพ ย์ สิน ที่ ได้รับ ความเสี ยหายและสามารถเรียกร้องค่าเสี ยหายหรือได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ น ไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกินซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว”
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริง และหลักการรับช่วงสิทธิที่ไม่ ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากาไรจากการประกันภัย ยิ่งถ้า
เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิทาประกันภัยได้หลายกรมธรรม์ประกันภัย ก็ยิ่งเป็นช่องทางในการแสวงหากาไร
จากการประกันภัยได้ง่ายขึ้น จึงได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายปิดช่องทางเช่นนี้เอาไว้เสีย
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เรื่องที่ 2.6
หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ข้อ
คื อ 1) วั ต ถุ ที่ เอาประกั น ภั ย (Subject Matter of Insurance) 2) ภั ย ที่ คุ้ ม ครอง (Covered Peril) และ 3) ความ
เสียหาย (Loss)
เนื่องด้วยข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะระบุให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยที่คุ้มครองเท่านั้น ในการพิจารณาความคุ้มครองจึงต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง
สามข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ผู้เอาประกันภัยก็จะมิได้รับความคุ้มครอง เพราะแม้จะเกิดภัยที่คุ้มครองแก่วัตถุที่เอา
ประกันภัยก็ตาม บางครั้งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้ นมาก็ได้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินระบุคุ้มครองภัย
เนื่องจากน้า แต่อาคารคอนกรีตที่เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย มิได้รับความเสียหายจากการเปียกน้าแต่ประการใด
ความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์แห่งความเสียหายอาจมิได้มีภัยเกิดขึ้นมาเพียงภัยเดียว อาจมีหลายภัยเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภัยที่คุ้มครอง และไม่คุ้มครองก็ได้ ทาให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ว่า ความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ นี่จึงเป็นที่มาของหลักสาเหตุใกล้ชิด
ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักสาเหตุใกล้ชิด ประกอบด้วย 1) ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด และ 2) หลักสาเหตุ
ใกล้ชิด

1. ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด
คาว่า “สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
(2560, น. 235) เรียกว่า “เหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หมายถึง “ต้นเหตุโดยตรงหรือต้นเหตุ หลักที่ก่อให้เกิด
ผลหรือความเสียหาย โดยไม่มีเหตุอื่นเข้ามาแทรกทาให้ขาดตอน ซึ่งหากไม่เกิดเหตุนี้ก็ไม่เกิดผล เช่น ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ หากเกิดไฟไหม้ขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จึงมีการฉีดน้าเพื่อดับไฟ ผลจาก
การกระทาดังกล่าวทาให้มีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยบางส่วนเปียกน้า ความเสียหายจากการเปียกน้าดังกล่าวจึงได้รับ
ความคุ้มครองจากเหตุไฟไหม้ด้วย โดยไฟไหม้ถือเป็นเหตุใกล้ชิดของการที่ทรัพย์สินเปียกน้า”
สาเหตุใกล้ชิด อาจหมายความถึง เหตุแห่งการกระทาที่เป็นจุดเริ่มต้นจนก่อให้เกิดผลติดตามมาโดยปกติอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนจนทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในที่สุด
คาว่า “สาเหตุใกล้ชิด” อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมุ่งเน้นไปถึงระยะทาง หรือระยะเวลาที่ใกล้ชิด
กฎ
แต่ในแง่ของกฏหมายเพี
ยงเน้นถึง “ความเป็นธรรมและความยุติธรรม” เท่านั้น ทั้งจะต้องมิใช่เป็นสาเหตุที่ห่างไกล
เกินไป
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2. หลักสาเหตุใกล้ชิด
หลักการนี้ ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีหลักการมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล “เหตุ (Cause)”
ที่ก่อให้เกิด “ผล (Effect)” ขึ้นมานั้น จะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิ ด
ที่สุด เพียงหมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น แม้จะมีหลายเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน
อาจไม่จาต้องเป็นเหตุแรกสุด เหตุตรงกลาง หรือเหตุท้ายสุดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ แต่ต้อง
เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเช่นเดียวกัน
หลักสาเหตุใกล้ชิดนี้ ถูกนามาใช้ในการประกันภัย เพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก หรือ
เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ดังนั้น คาว่า “เหตุ” กับ “ผล” ข้างต้น
จะถูกแทนที่ด้วยคาว่า “ภัย (Peril)” และ “เหตุการณ์แห่งความเสียหาย (Loss)” ตามลาดับ ซึ่งแนวทางการพิจารณานั้น
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้
2.1 ภัยที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่
1) ภั ย ที่ ระบุ เอำประกั น ภั ย ไว้ อ ย่ำ งชั ด แจ้ ง ในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย (Insured Peril) เมื่ อ มี ภั ย ที่
คุ้ม ครองท าความเสีย หายให้ แก่วัต ถุที่ เอาประกัน ภัย ผู้ รับ ประกัน ภัย จะรับ ผิด ชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ผู้ เอา
ประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย
2) ภัยที่ ระบุ ยกเว้ นไว้ อย่ำงชั ด เจนในกรมธรรม์ป ระกันภัย (Excepted Peril) หากมี ภัย ที่ ยกเว้ น
เกิดขึ้น ก็เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบให้
3) ภัยที่มิได้ระบุเอำประกันภัย แต่ก็ไม่ได้ระบุยกเว้นเอำไว้ด้วยในกรมธรรม์ประกันภัย (Uninsured
Peril) เมื่อมิได้กาหนดให้เป็นภัยที่คุ้มครอง และภัยที่ยกเว้น ก็ตีความได้ว่า ผู้รับประกันภัยมิได้มีเจตนาที่จะให้ความ
คุม้ ครองเอาไว้ตามสัญญาประกันภัย
2.2 ลักษณะของเหตุการณ์แห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่
1) เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีภัยเดียวเกิดขึ้น (Single Cause) สาหรับภัยที่คุ้มครองเท่านั้น จึงจะทาให้ได้รับ
ความคุ้มครอง
2) เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีหลำยภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ขำดตอน (Chain
of Events) ในลักษณะของโดมิโน ซึ่งเมื่อผลักให้ตัวแรกล้ม ตัวอื่นๆ ที่เรียงต่อกันนั้น ก็จะล้มลงตามกันทั้งหมด เช่นนี้
ให้ถือภัยแรกสุดเป็นสาเหตุใกล้ชิด ดังนั้น ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเป็นภัยแรกสุด แม้จะมีภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุติดตามมา
เหตุการณ์แห่งความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด เว้นเสียแต่ว่า สามารถแยกแยะความเสียหายที่เกิดจาก
แต่ละภัยดังกล่าวออกมาได้อย่างชัดเจน เฉพาะความเสียหายจากภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุเท่านั้น จึงจะมิได้รับ
ความคุ้มครอง
3) เป็นเหตุกำรณ์ที่มีภัยเดียว หรือหลำยภัยเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แล้วมีภัยอิสระอื่นเข้ำมำสอดแทรก
(Intervening Causes) ถ้าภัยอิสระอื่นที่มาสอดแทรกลาดับของเหตุการณ์ชุดแรกที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นโดย
ไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) ก็ให้ถือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ได้ตามปกติ แต่ถ้าภัยอิสระอื่นนั้นก่อให้เกิด
ผลกระทบเบี่ยงเบนไปจากเดิมจนขาดตอน (Broken Chain of Events) เกิดเป็นเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมา ให้ถือภัยอิสระอื่น
ที่ เข้ามาสอดแทรกนั้ น เป็ น “เหตุ สอดแทรกแทนที่ เหนื อกว่า (Superseding Causes)” เป็ น สาเหตุ ใกล้ ชิ ด ดังนั้ น
ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่คุ้มครอง และลาดับเหตุการณ์ไม่ขาดตอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด
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แต่ถ้าภัยอิสระอื่นที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ส่งผลกระทบทาให้ขาดตอนดังกล่าว และเป็นภัยที่ยกเว้นด้วย ก็จะมีผล
ทาให้มิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด
4) เป็ นเหตุ ก ำรณ์ ที่ มีส ำเหตุ พ้องกั นจำกหลำยภัย (Concurrent Causes) ให้ ถือว่า ภัย ที่ ยกเว้ น
มีน้าหนักมากที่สุด ตามมาด้วยภัยที่คุ้มครอง และภัยที่มิได้ระบุตามลาดับ ฉะนั้น ถ้าภัยที่ยกเว้นจับคู่กับภัยอื่น จะมิได้รับ
ความคุ้มครอง หากภัยที่คุ้มครองจับคู่กับภัยที่มิได้ระบุ ก็จะได้รับความคุ้มครอง
ตัวอย่างที่ 2.37 คาพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ความเสียหายโดยตรงจากภัยที่ยกเว้น เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจาเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย
คำพิ พ ำกษำศำลฎี ก ำที่ 598/2537 กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ระบุ ว่ า จ าเลยจะต้ องรั บ ผิ ด ในทรัพ ย์ สิ น ที่ เอา
ประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม)
หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สาหรับทาแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่สาหรับกรณี
วินาศภัยที่เกิดจากการระเบิด มีข้อยกเว้น เหตุแห่งกำรสูญเสียและกำรเสียหำยซึ่งไม่รวมอยู่ในกำรประกันภัย คือ
กำรระเบิดทุกชนิด (ไม่ว่ำกำรระเบิดจะเกิดจำกเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตำม) เว้นแต่ส่วนที่ระบุในสัญญาว่าให้คุ้มครอง
เงื่อนไขที่เป็นที่ยกเว้นที่จาเลยไม่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายจากการระเบิด จึงมีความหมายถึง
การระเบิ ด ที่ เกิด จากเพลิ งไหม้ด้ วย เมื่ อข้อเท็ จจริงฟั งได้ ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป้ งที่ เอาประกัน ภัยไว้กาลั งท างาน
ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกทาให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระทบกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับ
ผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้ง แล้วลุกเป็นไฟลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน ทาให้มีกำรเผำไหม้ภำยใน
ถังรองรับไซโคลน เกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้สินค้ำแป้งข้ำวจ้ำวและเครื่องจักรที่โจทก์เอำประกันภัยไว้
สูญ เสียหรือเสียหำย ควำมสูญ เสียหรือเสียหำยจึงมีสำเหตุโดยตรงมำจำกกำรระเบิด ในถังรองรับไซโคลน การ
สูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจาเลยจึงไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมสัญญำประกันภัย
เพราะได้รับการยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย จาเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
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