
        บทที่ 1  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวนิาศภัย 

 
อาจารยว์ิวัฒน์ชัย อมรกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   11 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย             นว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเปน็สัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยบุคคลที่หนึ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย             นว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเปน็สัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยบุคคลที่หนึ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สองช่วยไป 
ค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลท่ีสามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นท่ัวไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่าสินไหมท ดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สองช่วยไป 
ค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลท่ีสามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่าสินไหมท ดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า “บุคคล 
ภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายนอก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า “บุคคล 
ภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายนอก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิท ธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิท ธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้
อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้าง
อยู่ตั งแต่วันที่เริ่มเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่า นั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-11 
 

เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้
อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้าง
อยู่ตั งแต่วันที่เริ่มเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่า นั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  
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เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง” ได้ตกลง
จะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพื่อน้าไป 
ส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-13 
 

  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือ เป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 
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  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง” ได้ตกลง
จะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพ่ือน้าไป 
ส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
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  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือ เป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 
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อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากบัว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวันท่ี ........................ เวลา ........ น. สิ นสุดวันท่ี ..................... เวลา 12.00 น. 

 
 

  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว: เริ่มวันท่ี .......................................... สิ นสดุวันท่ี ……………........................ 

 

  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากบัว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
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  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้ รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้ รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-19 
 

เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย
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เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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บทที่ 2  
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการ
ประกันภัยการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
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