ฉบับที่ 1/2562

วันที่ 8 มกราคม 2562

ร่ างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
____________________________________________________

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
(ร่ า ง พ.ร.บ. การประกันภัย ทางทะเลฯ) ที่ ก ระทรวงการคลังเสนอ โดยร่ า ง พ.ร.บ. การประกันภัย ทางทะเลฯ
ดังกล่าวได้ถูกยกร่ างขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมี กฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็ นของตนเองเป็ นครั้ ง
แรก เนื่องจากที่ผา่ นมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็ นการเฉพาะ ทาให้เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาประกันภัยทางทะเลขึ้ นได้มีการนากฎหมายการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาปรับใช้
และบางกรณี ได้นากฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ดว้ ย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการได้เปรี ยบ
เสี ย เปรี ย บ และความไม่ เ ป็ นธรรมได้ ดัง นั้น ประเทศไทยจึ ง ควรมี ก ฎหมายว่า ด้วยการประกัน ภัย ทางทะเลที่
สอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเล ตลอดจนภาค
การประกันภัยทั้งระบบ ทั้งนี้ ร่ าง พ.ร.บ. การประกันภัยทางทะเลฯ ประกอบด้วย 15 หมวด 134 มาตรา ซึ่ งสรุ ปได้ ดังนี้
1. ก าหนดบทนิ ย าม ความหมาย ค าจ ากัด ความ ภายใต้ก ารประกัน ภัย ทางทะเล และได้
กาหนดให้ “สั ญญาประกันภัยทางทะเล” บังคับกับการประกันภัยขนส่ งสิ นค้าทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถตกลงใช้พระราชบัญญัติน้ ี กบั การประกันภัยขนส่ งสิ นค้าทาง
บกและทางอากาศด้วย
2. กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างผูร้ ับประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
2.1 ก าหนดหน้าที่ ของผูเ้ อาประกันภัยในการนาเสนอความเสี่ ยงภัย ตลอดจนข้อมู ลที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยควรรู ้และควรเปิ ดเผยในสัญญาประกันภัยทางทะเลเพื่อธุ รกิจ
2.2 กาหนดหลักเกณฑ์ผลใช้บงั คับและสิ ทธิ ของคู่สัญญาในกรณี มีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2.3 กาหนดสิ ทธิ ของผูร้ ับประกันภัยในการพิสูจน์ว่าผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ทาหน้าที่ นาเสนอ
ความเสี่ ยงภัยอย่างเป็ นธรรมต่อผูร้ ับประกันภัยในสัญญาประกันภัยทางทะเลที่มิใช่เพื่อธุ รกิจ
2.4 การกาหนดสิ ทธิ ของผูร้ ับประกันภัย กรณี ผเู ้ อาประกันภัยฉ้อฉล

3. กาหนดสาระสาคัญ และรายการต่าง ๆ ที่ ตอ้ งแสดงในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ไม่ว่าจะ
เป็ นวิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การลงลายมือชื่อ การประทับตรา รวมทั้งกาหนดให้ผเู ้ อาประกันภัยสามารถแก้ไขคา
รับรองได้ก่อนเกิดความเสี ยหาย
4. กาหนดวิธีการคานวณมูลค่าที่เอาประกันได้ของตัวเรื อ ค่าระวาง สิ นค้า และวัตถุที่เอาประกันอื่น
ๆ เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยจัดทาประกันภัยให้เหมาะสมกับมูลค่าของวัตถุ ที่เอาประกันภัย รวมทั้งกาหนดความหมายและ
หลักการของส่ วนได้เสี ยในการประกันภัยทางทะเลให้ชัดเจน เนื่ องจากมี ความแตกต่ างจากหลักส่ วนได้เสี ยในการ
ประกันภัยประเภทอื่น
5. กาหนดลักษณะของความเสี ยหายที่ การประกันภัยทางทะเลให้ความคุ ม้ ครองและกรณี ที่
ไม่ให้ความคุม้ ครอง เช่น ความเสี ยหายโดยการจงใจ (Willful Misconduct by the assured) และความเสี ยหายบางอย่างที่
ต้องมีการตกลงเป็ นพิเศษจึงจะมีความคุ ม้ ครอง เช่ น ความเสี ยหายอันเป็ นผลโดยตรงจากความล่าช้า (Loss caused by
delayed) รวมทั้งกาหนดนิยามความเสี ยหายสิ้ นเชิง (Total Loss) และความเสี ยหายบางส่ วน (Partial Loss) เพื่อให้ผู้
เอาประกันและผูร้ ับประกันทราบหลักการในการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้น
6. กาหนดหลักการและหน้าที่ ในการชาระเบี้ ยประกันภัย โดยผูร้ ั บประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยเมื่อมีการชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว และกรณี การทาประกันภัยผ่านนายหน้าประกันภัยให้ถือว่าความผูกพันตาม
สัญญาประกันภัยระหว่างผูร้ ับประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัยอาจมีผลสมบูรณ์แล้ว
7. กาหนดวิธีการคานวณจานวนเงิ นที่ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ใน
กรณี ที่วตั ถุที่เอาประกันภัยเสี ยหายสิ้ นเชิ งหรื อเสี ยหายบางส่ วนตามกรมธรรม์ประกันภัยทั้งแบบกาหนดมูลค่า และ
แบบไม่กาหนดมูลค่า รวมทั้งกาหนดวิธีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน กรณี ที่มีการประกันภัยซ้ าซ้อน (Double Insurance)
สาหรับทาประกันภัยไว้มากกว่าหนึ่ งแห่ ง และกาหนดความรับผิดของผูร้ ับประกันภัยแต่ละรายในกรณี ที่จานวนเงินเอา
ประกันภัยรวมสู งกว่าความเสี ยหายหรื อจานวนวินาศภัยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีการคานวณค่าสิ นไหมทดแทนและ
วิธีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่ชดั เจนทั้งแก่ผรู ้ ับประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัย
8. กาหนดอายุความในการเรี ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับสัญญาประกันภัยตรง ให้
ใช้อายุความ ๒ ปี แต่สาหรับสัญญาประกันภัยต่อ ให้ใช้อายุความ ๖ ปี
ทั้งนี้ การจัดทาร่ าง พ.ร.บ. การประกันภัยทางทะเลฯ ดังกล่าว จะส่ งผลทาให้ประเทศไทยมีกฎหมาย
การประกันภัยทางทะเลของตนเองเป็ นครั้งแรก อันถือเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสาคัญที่จะเป็ นกลไกในการ
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิ จไทยด้านอุตสาหกรรมการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ งให้แข่งขันในเวทีโลกได้ และเป็ น
ประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของศาลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อคู่ความในคดีที่ไม่ตอ้ งนาสื บตามหลัก
กฎหมายของต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ แก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชนในผลแห่ งคดี อีกทั้งยังใช้
เป็ นเครื่ องมือในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลธุ รกิจการประกันภัยของประเทศไทย

โดยหลัง จากนี้ จะเป็ นขั้น ตอนการตรวจพิ จ ารณาร่ า ง พ.ร.บ. ประกัน ภัย ทางทะเลฯ ของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งเมื่อแล้วเสร็ จ จะเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ และ
นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนจะลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
_______________________________________
สานักนโยบายระบบการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
02 273 9020 ต่อ 3686

กฎหมายการประกันภัยทางทะเลของไทย
ความเป็นมา
 มาตรา 868 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันสัญญา
ประกันภัยทางทะเล ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล”
 เมื่อมีคดีการประกันภัยทางทะเลขึ้นสู่ศาล ศาลอุดช่องว่างของกฎหมายตาม
มาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวางหลักว่า
“กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัตใิ ด ๆ แห่ง
กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ
เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตาม
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี
อาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย
ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”

การดาเนินการที่ผ่านมาของศาล
แนวทางแรก ใช้กฎหมายอังกฤษ (Marine insurance act 1906 และ The
insurance act 2015) ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป
มีปัญหาความไม่แน่นอน ความไม่ชัดเจน และความไม่เหมาะสมในการใช้
กฎหมายอังกฤษเป็นหลักกฎหมายทั่วไป
แนวทางที่สอง ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในการวินิจฉัยคดี
บทกฎหมายมีความแตกต่างกันระหว่างประกันวินาศภัยและประกันภัย
ทางทะเล

ผลที่เกิดขึ้น : ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลไม่มีโอกาสทราบสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน จึงจาเป็นต้องมีกฎหมายประกันภัยทางทะเลของไทย
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนความแน่นอนในการใช้กฎหมาย

หลักกฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษ

ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

Marine insurance act 1906 ประกอบด้วย 94 มาตรา และตาราง
แนบท้าย
The insurance act 2015 มีผลใช้บังคับ 12 สิงหาคม 2016
ประกอบด้วย เนื้อหา 7 บท 23 มาตรา และตารางแนบท้าย 2 ตาราง
Limitation Act 1980 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติอายุความ

เป็นการนากฎหมาย Marine insurance act 1906 และ The
insurance act 2015 มาใช้เป็นแนวทางหลักในการยกร่าง รวมทั้งใช้
Limitation Act 1980 เป็นตัวกาหนดอายุความสาหรับประกันภัยต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
ประกอบด้วย 15 หมวด 134 มาตรา

สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
บทนิยาม

วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทนิยาม ความหมาย คาจากัดความ หลักการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
และการตีความถ้อยคาในกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งขอบเขต
การบังคับใช้สัญญาประกันภัยทางทะเล

กาหนดวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อาทิ กรณีที่มีการประกันภัย
ซ้าซ้อน กรณีการประกันภัยต่ากว่ามูลค่า และกรณีการเข้ารับช่วง
สิทธิไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกผู้กระทาการละเมิด

วิธีการคานวณ
กาหนดวิธีการคานวณมูลค่าที่เอาประกันของตัวเรือ ค่าระวาง
สินค้า และวัตถุที่เอาประกันต่าง ๆ และวิธีการคานวณจานวน
เงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การชาระเบี้ยและการคืนเบี้ย
กาหนดหน้าที่ของการชาระเบี้ยประกันภัย และหลักเกณฑ์
การคืนเบี้ยประกันภัย

อายุความ
กาหนดอายุความในการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(ประกันภัยตรง ๒ ปี ประกันภัยต่อ ๖ ปี)

กรมธรรม์
กาหนดสาระสาคัญ และรายการต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล รวมทั้งกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถ
แก้ไขคารับรองได้ก่อนเกิดความเสียหาย

ลักษณะความเสียหาย
กาหนดลักษณะของความเสียหายที่การประกันภัยทางทะเลให้
ความคุ้มครอง และกรณีที่ไม่ให้ความคุ้มครอง กาหนดนิยามความ
เสียหายสิ้นเชิง และความเสียหายบางส่วน

สิทธิและหน้าที่
กาหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย

ผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลสามารถทราบสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
สร้างกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้

