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บทคัดยอ 

ผลจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ทําใหคูสัญญาประกันภัยสามารถตกลงกันกําหนดใหขอสัญญา
มากมายที่แทบจะไมเกี่ยวของเลยกับการเสี่ยงภัยกลายเปนคํารับรอง ทั้งนี้ เพื่อใหผูเอาประกันภัยตอง
ปฏิบัติตามโดยเครงครัด ซึ่งเทากับเปนการนําหลักเรื่องคํารับรองไปใชในทางที่ไมชอบและไมเปนธรรม
อยางยิ่งตอผูเอาประกันภัย สภาพที่เปนอยูของหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคํารับรอง ทําให
หลักกฎหมายในเรื่องนี้ไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ผลการศึกษาพบวาแนวทางการบรรเทา
ผลรายของการไมปฏิบัติตามคํารับรองในประเทศอังกฤษที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ไดแบงออกเปน 2 วิธี 
คือ วิธีการตีความ และวิธีการทางนิติบัญญัติ วิธีที่ 1 วิธีการตีความนั้นเปนการที่ศาลเขามามีบทบาทใน
การรักษาความเปนธรรมเพื่อมิใหผูเอาประกันภัยตองถูกเอาเปรียบเกินสมควร เชน วิธีการตีความโดย
เครงครัดที่เรียกวาหลัก Contra proferentum ในกรณีที่ขอความในคํารับรองคลุมเครือหรือไมชัดเจน   
ศาลจะถือหลักการตีความใหเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย หรือการนําหลัก Exception clause หรือ 
Clause delimiting the risk มาใช โดยศาลจะตีความวาขอความที่ระบุวาเปนคํารับรองซึ่งมีการนําไปใช
ในทางที่ไมชอบและไมเปนธรรมนั้นมิใชคํารับรอง แตเปนขอสัญญายกเวนความรับผิดของผูรับ
ประกันภัย (Exception clause) หรือเปนขอสัญญาจํากัดการเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย (Clause 
delimiting the risk) ซึ่งมีผลเบากวาคํารับรอง และวิธีที่ 2 วิธีการทางนิติบัญญัติ นอกจากการที่ศาลเขา   
มามีบทบาทในการบรรเทาผลรายของหลักกฎหมายวาดวยคํารับรองแลว ในประเทศอังกฤษ The Law 
Commission ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการกฎหมายไดพิจารณาทบทวนหลักกฎหมายเรื่องคํารับรอง และมี
ความเห็นวาหลักกฎหมายเรื่องคํารับรองในปจจุบันมีขอบกพรองและควรมีการออกกฎหมายเพื่อแกไข
ขอบกพรองโดย Law Commission ไดใหคําแนะนําสรุปไดวา ขอสัญญาประกันภัยที่ไมเปนสาระสําคัญ
ตอการเสี่ยงภัยไมควรจะถูกถือวาเปนคํารับรอง เมื่อผูเอาประกันภัยฝาฝนคํารับรองผูรับประกันภัยมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได แตสิทธิของผูรับประกันภัยที่จะไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลวควรจํากัดเฉพาะกรณีที่คํารับรองนั้นมุงหมายที่จะปองกันความเสี่ยงตอความเสีย 
หายประเภทที่เกิดขึ้นและการฝาฝนคํารับรองนาจะทําใหเกิดความเสียหายนั้นขึ้นเทานั้นและการบอกเลิก
สัญญาเนื่องจากมีการไมปฏิบัติตามคํารับรอง ควรมีผลนับแตวันบอกเลิกไมควรมีผลยอนหลังไปจนถึง
วันที่มีการฝาฝนคํารับรอง 

 
ABSTRACT 

As a result of giving freedom to make contracts, both contractual parties are able to setup 
numerous agreements that some clauses thereof almost unrelated to the risks but have become 
the warranty clauses to force the insured to strictly comply, which equivalent to misplace of 
warranty rules for unfair treatment for the insured.  The existing conditions of law and the 
practical directions of warranty have caused the principles of law to be widely criticized.  So 
far, the outcomes of studies for reducing the danger of incompliance to the warranty in England 



 
are two means, the means of construction and legislation.  The construction shall rely on the 
courts who play important roles in keeping justice and battle against the insured’s 
disadvantages, for example, the rules of construction contra proferentum, in the case where 
there is any ambiguity in the wording of the warranty, the court shall hold on to the rules of 
construction for the benefits of the insured or apply the rule of Exception Clause or Clause 
Delimiting the Risk, whereby the court shall construe that the texts that deemed as warranty 
and being misused in unfairness is not a warranty but the insurer’s exception clause, or  clause 
delimiting the risk, which  are lighter than warranty.  By means of legislation, aside from the 
courts who play the roles to reduce the severity of law on warranty, in England, the Law 
Commission, has reviewed and reconsidered the principles of law on warranty and deemed that 
such principles of law are defective and amendments are required to correct the defects.  The 
Law Commission’s advice could be summarized that the insurance agreement that are now the 
essential part against risk should not be deemed as warranty.  When an insured has breached 
against the warranty, the insurer is entitled to terminate the contract but the insurer shall not 
bear liability on compensation for the loss or damage that occurred.  The warranty should be 
restricted solely in the case where the warranty is aiming to cover only the risk on the type of 
loss occurred and for the breach against warranty that gave rise to such loss.  The termination 
of contract due to violation against the warranty applicable effective from the termination date 
and not back dated to the breaching date.  
 

บทนํา 
เนื่องจากประเทศไทยไดเห็นถึงความสําคัญที่จะ

สงเสริมการคาระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีจึงไดจัดทํารางพระราชบัญญัติการ
ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. …. ขึ้น โดยนําพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ของประเทศอังกฤษมา
เปนกฎหมายตนแบบ (model law) ในการยกรางกฎหมาย
ไทย1 และในรางพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล 
พ.ศ. …. ดังกลาวก็ปรากฏวามีเรื่องคํารับรองอยูในหมวด  
ที่ 6 ซึ่งหลักกฎหมายในเรื่องคํารับรองไมเคยปรากฏอยู   
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันวินาศ
ภัยของไทย คํารับรองตามพระราชบัญญัติประกันภัยทาง
ทะเล ค.ศ. 1906 มีความหมายกวางโดยครอบคลุมถึงขอ
สัญญาหรือคําสัญญาของผูเอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัย
รับรองวาจะกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือรับรองวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอยาง หรือซึ่ง
ผูเอาประกันภัยยืนยันหรือปฏิเสธความมีอยูของขอเท็จ  
จริงอยางใดอยางหนึ่ง2 คํารับรองนี้นอกจากจะเกิดขึ้นโดย
สัญญาแลว ยังมีบางกรณีที่พระราชบัญญัติประกันภัย    
ทางทะเล ค.ศ. 1906 กําหนดไวใหถือวาเปนคํารับรองโดย
ปริยาย3 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนคํารับรองที่กําหนดขึ้น

                                                 
1 กําชัย  จงจักรพันธ, “การพัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล

ในประเทศไทย: ขอพิจารณาบางประการในการรางกฎหมาย,” 223. 
2 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (1)  
3พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (2)  

โดยกฎหมาย ในการปฏิบัติตามคํารับรองนั้นมีหลักการที่
เขมงวดโดยผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติตามคํารับรองโดย
เครงครัด แมวาคํารับรองนั้นจะมิใชเรื่องที่เปนสาระสําคัญ
สําหรับการเสี่ยงภัยก็ตาม การฝาฝนคํารับรองมีผลทําใหผู 
รับประกันภัยหลุดพนความรับผิดที่เกิดขึ้นหลังการฝาฝน
โดยอัตโนมัติทันที แมคํารับรองนั้นจะมิไดมีผลทําให    
เกิดวินาศภัยขึ้นเลย4 กลาวคือ ผลของการที่ผูเอาประกันภัย
ฝาฝนคํารับรองนั้นรายแรงมากถึงขนาดที่ทําใหผูรับ
ประกันภัยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย จึงทําใหผลบังคับของคํา
รับรองตามหลักกฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษ
ดังที่เปนอยูในปจจุบันไดรับการวิพากษวิจารณวากอให 
เกิดความไมเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย 

บทความนี้จึงมุงที่จะอธิบายหลักกฎหมายในเรื่อง    
คํารับรองในกฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษ 
วิเคราะหถึงปญหาตางๆที่ เกิดขึ้นจากการปรับใชหลัก
กฎหมายดังกลาวในประเทศอังกฤษ ช้ีใหเห็นถึงประเด็น  
ที่อาจจะไมเปนธรรมแกผู เอาประกันภัย ใหขอสังเกต
เกี่ยวกับแนวทางการตีความที่ศาลไทยนาจะพิจารณา รวม 
ทั้งเสนอแนะแนวทางการแกปญหาที่เปนไปไดในอนาคต  

 
 
 
 

                                                 
4พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (3)  



 
คํารับรอง: ความหมายของคํารับรอง 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906  
ไดใหคํานิยามความหมายของคํารับรอง (warranty) ไววา 
คํารับรอง หมายถึง ขอสัญญาหรือคําสัญญาของฝายผู     
เอาประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยรับรองวาจะกระทําการ
หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอยางหรือซึ่งผูเอาประกันภัยยืนยัน
หรือปฏิเสธความมีอยูของขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง5  

 
ประเภทของคํารับรอง 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 
แบงคํารับรองออกเปน 2 ประเภท คือ คํารับรองโดยชัด 
แจง และคํารับรองโดยปริยาย6 ซึ่งแยกอธิบายไดดังนี้ 

1. คํารับรองโดยชัดแจง (Express warranty) 
คํารับรองโดยชัดแจงจะใชขอความใดก็ไดที่แสดง   

ใหเห็นวาผูเอาประกันภัยมีเจตนาที่จะรับรองโดยไมจําเปน 
ตองเขียนวา “คํารับรอง” หรือ “รับรองวา..” (warranty or 
warranted..) และตองเขียนไวในกรมธรรมประกันภัยหรือ
ในเอกสารอื่น ซึ่งกรมธรรมประกันภัยไดระบุอางอิงถึง   
ไว นอกจากนี้คํารับรองโดยชัดแจงไมมีผลเปนการยกเลิก
หรือยกเวนคํารับรองโดยปริยายที่กฎหมายกําหนดไว    
เวนแตจะมีขอความในลักษณะเชนวานั้น7 

คํารับรองโดยชัดแจงนี้อาจมีไดใน 2 ลักษณะ คือ ผู  
เอาประกันภัยรับรองวาขอเท็จจริงบางอยางมีอยูหรือไมมี
อยู และผูเอาประกันภัยรับรองวาจะกระทําหรือไมกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง8 อาทิเชน 

- รับรองวาจะไมบรรทุกเหล็กหรือสินแรเกินน้ําหนัก
บรรทุกจดทะเบียน (Warranted, no iron or ore in excess   
of register tonnage)9 

- รับรองวาจะเดินทางในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 
(Sailing on or after 1 March)10 

                                                 
5 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 มาตรา 33 (1) 
6 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (2)  
7 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 35  
8 กําชัย จงจักรพันธ, “การตีความคํารับรองในกฎหมาย

ประกันภัยทางทะเล,” 85. 
9 Hart V Standard Marine Insurance Co., Ltd. (1889) 22 QBD 

499. 

2. คํารับรองโดยปริยาย (implied warranty)  
คํารับรองโดยปริยายหรืออาจเรียกไดวาเปนคํารับ 

รองที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ กฎหมายถือวาผู เอา
ประกันภัยใหคํารับรองโดยปริยายในบางเรื่องที่กฎหมาย
เห็นวาสําคัญ11 โดยไมจําเปนตองมีขอความปรากฏใหเห็น
ในกรมธรรมประกันภัย12 ซึ่งไดแกในกรณีดังตอไปนี้ 

2.1 คํารับรองเกี่ยวกับความพรอมในการเผชิญภัย
ทางทะเล (warranty of seaworthiness of ship)  

ในกรมธรรมประกันภัยรายเที่ยวเรือ  (voyage 
policy) กฎหมายกําหนดใหถือวาผู เอาประกันภัยใหคํา
รับรองวาขณะที่เรือเริ่มออกเดินทางเรือมีความพรอมที่จะ
เผชิญภัยทางทะเล13 ตามความมุงหมายของการเสี่ยงภัยที่
เอาประกันภัยไวนั้น14 ดังนั้น หากขณะเริ่มออกเดินทางเรือ
อยูในสภาพที่มีหมอน้ําชํารุดบกพรองก็ดี15 จํานวนลูกเรือ
ไมเพียงพอก็ดี16 เชื้อเพลิงไมเพียงพอก็ดี17 ซึ่งเหตุการณ
เหลานี้แสดงวาเรือไมมีความพรอมที่จะเผชิญภัยทางทะเล 

                                                                         
10 Aktieselskabet Greenland V Janson (1918) 35 TLR 135. 
11 Nicolas, Legh-Jones, MacGillivray on Insurance Law, 9th 

ed. (London: Sweet & Maxwell, 1997), 225. และโปรดดู กําชัย  จง
จักรพันธ, “การตีความคํารับรองในกฎหมายประกันภัยทางทะเล,” 
85-86. 

12 นักกฎหมายบางทานก็อธิบายวาคํารับรองชนิดนี้เปนธรรม
เนียมประเพณีของการประกันภัยทางทะเลที่ผูเอาประกันภัยมีหนาที่
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ดังนั้น จึงถือวาผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติหนาที่ตามคํารับ 
รองโดยปริยายนี้แลว 

สําหรับกรณีที่กรมธรรมประกันภัยระบุใหเริ่ม
คุมครองตั้งแตขณะเรืออยูในทาเรือ กฎหมายกําหนดใหผู
เอาประกันภัยใหคํารับรองโดยปริยายวาเรืออยูในสภาพ    
ที่เหมาะสมที่จะเผชิญกับภัยตามปกติธรรมดาในทาเรือนั้น
ดวย18 

แมคํารับรองเกี่ยวกับความพรอมที่จะเผชิญภัย   
ทางทะเลของเรือจะถูกกําหนดโดยกฎหมาย แตคูสัญญา
ประกันภัยอาจตกลงกันยกเวนคํารับรองโดยปริยายนี้ได
เสมอ19 เชน ตกลงยกเวนสภาพความพรอมที่จะเผชิญภัย
ทางทะเลของเรือ หรือตกลงกันใหถือวาเรืออยูในสภาพ
พรอมที่จะเผชิญภัยทางทะเลแลวในขณะที่ออกเดินทาง 
(Seaworthiness admitted clause)20 ทั้งนี้ โดยใชถอยคําให
ชัดเจนในกรมธรรมประกันภัย21 

ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยสินคามาตร-
ฐาน (Institute Cargo Clause (A) (B) (C)) จะระบุทํานอง
ยกเวนคํารับรองโดยปริยายในเรื่อง Seaworthiness นี้ไว  
ในขอ 5 ดังนี้ 

5.1 “In no case shall this insurance cover loss 
damage or expense arising from unseaworthiness of 
vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance 
container or liftvan for the safe carriage of the subject-
matter insured, where the Assured or their servants are 
privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time  
the subject-matter insured is loaded therein. 

5.2 The Underwriters waive any breach of the 
implied warranties of seaworthiness of the ship and 
fitness of the ship to carry the subject-matter insured to 

                                                 
18 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 39 (2)  
19 Quebec Marine Insurance Co.  V Commercial Bank of 

Canada (1870) LR 3 PC 234. 
20 Mustill, Michael J. & Gilman, Jonathan C. B., Arnould’s 

Law of Marine Insurance and Average, 16th ed. (London: Stevens 
& Son Ltd., 1981), 550-555. 

21 Mustill, Michael J. & Gilman, Jonathan C. B., Arnould’s 
Law of Marine Insurance and Average, 548. 

destination, unless the Assured or their servants are privy 
to such unseaworthiness or unfitness.” 

สวนในกรณีกรมธรรมประกันภัยที่มีกําหนดตาม
ระยะเวลา (time policy) กฎหมายไมถือวาผูเอาประกันภัย
รับรองโดยปริยายวาเรือมีความพรอมที่จะเผชิญภัยทาง
ทะเล อยางไรก็ตามแมจะไมมีคํารับรองในเรื่องนี้ แตถา
เรือออกเดินทางในสภาพที่ไมมีความพรอมที่จะเผชิญ
ภัยทางทะเลดวยความรู เห็นของผู เอาประกันภัย ผูรับ
ประกันภัยจะไมตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้น   
จากความไมพรอมที่จะเผชิญภัยทางทะเลนั้น22 แตถา  
ความเสียหายเกิดเพราะเหตุอื่นหรือเกิดจากความไมพรอม
ประการอื่นของเรือซึ่งผูเอาประกันภัยมิไดรูเห็นดวย ผูรับ
ประกันภัยก็ยังตองรับผิด 

2.2 คํารับรองเกี่ยวกับความพรอมในการรับขน
สินคา (warranty of cargoworthiness)  

ในกรมธรรมประกันภัยสินคารายเที่ยว กฎหมาย
มิไดกําหนดใหผู เอาประกันภัยรับรองวาสินคามีความ
พรอมในการเผชิญภัยทางทะเล แตกฎหมายกําหนดวา
นอกจากผูเอาประกันภัยใหคํารับรองโดยปริยายวาเรือที่  
รับขนสินคามีความพรอมในการเผชิญภัยทางทะเล (sea-
worthiness)23 แลว ยังมีคํารับรองโดยปริยายวาในขณะที่
ออกเดินทางเรือมีความพรอมตามสมควรในการขนสินคา
ไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
(cargoworthiness) ดวย แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 
กรมธรรมประกันภัยมาตรฐาน (Institute Cargo Clauses 
(A) (B) (C)) ขอ 5 ไดกําหนดทํานองยกเวนในเรื่องความ
พรอมของเรือในการขนสินคาไวแลว ทํานองเดียวกับการ
ยกเวนเรื่องความพรอมของเรือในการเผชิญภัยทางทะเล
ดังที่กลาวมาแลวขางตน คํารับรองโดยปริยายในขอนี้จึง
แทบไมมีความสําคัญเทาใดนักในทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

                                                 
22 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 39 (5) 
23 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 40 (2)  



 
2.3 คํารับรองเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย 

(warranty of legality) 
กฎหมายถือวาผู เอาประกันภัยใหคํารับรองโดย

ปริยายวาการเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยนั้นเปนการเสี่ยงภัย   
ที่ชอบดวยกฎหมาย  และตราบเทาที่ ผู เอาประกันภัย
สามารถควบคุมได การเสี่ยงภัยนั้นจะตองดําเนินไปใน
ลักษณะที่ชอบดวยกฎหมาย 24 เชน  การเดินทางที่ เอา
ประกันภัยนั้นตองมิใชการลักลอบขนสินคาหนีภาษีเขา
ประเทศ หรือมิใชการสงออกสินคาโดยฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับที่ใชบังคับอยู25 เปนตน 

2.4 คํารับรองเก่ียวกับความเปนกลาง (warranty of 
neutrality)  

กฎหมายมิได กําหนดวาผู เอาประกันภัยใหคํา
รับรองโดยปริยายเกี่ยวกับความเปนกลางของทรัพยสิน    
ที่เอาประกันภัย กฎหมายเพียงแตกําหนดวาในกรณีที่มี    
คํารับรองเกี่ยวกับความเปนกลางโดยชัดแจง คํารับรอง
ดังกลาวมีผลเพียงวาทรัพยสินจะตองเปนกลางอยูในขณะ
เริ่มเสี่ยงภัยตามกรมธรรมประกันภัยและจะยังคงความ  
เปนกลางอยูในระหวางการเสี่ยงภัยตามกรมธรรมประกัน 
ภัย เพียงเทาที่ ผู เอาประกันภัยสามารถควบคุมได26 คํา
รับรองในกรณีนี้จึงมิไดเด็ดขาด แตมีผลเพียงเทาที่ผูเอา
ประกันภัยสามารถควบคุมไดเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่   
เกิดสงครามขึ้นหลังเริ่มเสี่ยงภัยตามกรมธรรมประกันภัย
แลว จึงไมถือวาผูเอาประกันภัยไดฝา-ฝนคํารับรอง27 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีคํารับรองโดยชัดแจงเกี่ยวกับ
ความเปนกลางของเรือตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยสามารถ
ควบคุมได เรือจะตองมีเอกสารที่จําเปนถูกตองพรอม    
เพื่อแสดงความเปนกลางของเรือ และเรือจะตองไมปดบัง
เอกสารหรือใชเอกสารปลอม หากผูเอาประกันภัยฝาฝน
เงื่อนไขเชนวานี้ และกอใหเกิดวินาศภัยขึ้นก็เทากับผูเอา
ประกันภัยฝาฝนคํารับรอง ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด28  

 

                                                 
24 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 41  
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28 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 36 (2)  

ลักษณะสําคัญและผลของคํารับรอง 
หลักกฎหมายวาดวยคํารับรองไดกําหนดถึงลักษณะ

และผลของคํารับรองไวหลายประการซึ่งทําใหคํารับรอง
กลายเปนขอสัญญาที่มีความสําคัญอยางมากในสัญญา
ประกันภัยทางทะเล กลาวคือ คํารับรองจะตองไดรับการ
ปฏิบัติตามโดยเครงครัด ผูรับประกันภัยไมจําเปนตอง
แสดงวาคํารับรองนั้นเปนเรื่องที่เปนสาระสําคัญสําหรับ
การเสี่ยงภัยหรือมีผลทําใหเกิดวินาศภัยขึ้น ผลของการฝา
ฝนคํารับรองทําใหผูรับประกันภัยหลุดพนความรับผิดที่
เกิดขึ้นหลังจากการ ฝาฝนโดยอัตโนมัติ และการฝาฝน    
คํารับรองไมสามารถแกไขเยียวยาได 

1. คํารับรองจะตองไดรับการปฏิบัติตามโดยเครงครัด  
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 

กําหนดไวชัดเจนวาคํารับรองตองไดรับการปฏิบัติตามโดย
เครงครัด29 ซึ่งหลักการนี้เปนหลักการที่เขมงวดมาก แมผู
เอาประกันภัยจะปฏิบัติตามคํารับรองแลวเปนสวนใหญ 
หรือมีการฝาฝนคํารับรองเพียงเล็กนอยซึ่งไมกระทบกับ  
การเสี่ยงภัยเลย ก็ถือวามีการฝาฝนคํารับรองทําใหผูรับ
ประกันภัยหลุดพนจากความรับผิด ตัวอยางเชน 

ในคดี De Hahn v Hartley30 ผูเอาประกันภัยรับรองวา
เรือจะแลนจาก Liverpool โดยมีลูกเรือ 50 คนหรือมากกวา 
เรือแลนจาก Liverpool โดยมีลูกเรือเพียง 46 คน ถือวาผู 
เอาประกันภัยไมปฏิบัติตามคํารับรอง ผูรับประกันภัยจึง
หลุดพนจากความรับผิด ศาลวินิจฉัยในคดีนี้วาคํารับรอง
จะตองไดรับการปฏิบัติตามโดยถูกตองตามตัวอักษรที่ 
ระบุไว ศาลจะไมพิจารณาเลยวามีการปฏิบัติตามคํารับรอง  
เปนสวนใหญแลวหรือไม หรือเรือจะยังคงเดินทางโดย
ปลอดภัยในขณะที่มีลูกเรือ 46 คน เหมือนๆ กับมีลูกเรือ 50 
คนหรือไม เพราะถึงอยางไรผูรับประกันภัยก็ยังคงโตแยง
ไดวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมิใชสิ่งที่เขาตกลงรับประกันภัย
ไดอยูดี 

นอกจากนี้ หลักที่วาผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติตาม  
คํารับรองอยางเครงครัด ยังมีอีกวาแมการที่ผูเอาประกันภัย
มิไดปฏิบัติตามคํารับรองจะเกิดจากการที่ผูเอาประกันภัย
มิไดรูขอเท็จจริงนั้นหรือมิไดมีเจตนา หรือไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรแลวหรือกระทําโดยสุจริตก็ตาม     

                                                 
29 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (3)  
30 (1786) 1 TR 343. 



 
ผูเอาประกันภัยก็ยกเหตุดังกลาวเหลานี้ขึ้นเปนขอแกตัว
ไมได 

ในคดี Mills v Roebuck, The Mills Frigate31 ซึ่งมีคํา
รับรองเกี่ยวกับความพรอมของเรือในการเผชิญภัยทาง
ทะเล (Warranty of seaworthiness) แตปรากฏวามีความ
ชํารุดบกพรองที่ไมเห็นประจักษ32 (latent defects) ซึ่งผู  
เอาประกันภัยมิไดทราบ ทําใหเรือไมอยูในสภาพที่พรอม
จะเผชิญภัยทางทะเล ศาลตัดสินวาผูเอาประกันภัยไมไดรับ
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะมีการฝาฝนคํารับรองแลว 
แมผูเอาประกันภัยจะไมทราบถึงขอเท็จจริงที่เปนการฝา 
ฝนคํารับรองก็ตาม33 

2. ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองแสดงวาคํารับรองนั้น
เปนเร่ืองที่เปนสาระสําคัญสําหรับการเสี่ยงภัย 

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลกําหนดให
ผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติตามคํารับรองอยางถูกตองโดย
แท ไมวาคํารับรองนั้นจะเปนสาระสําคัญในการเสี่ยงภัย
หรือไมก็ตาม34  

ในคดี Yorkshire Insurance Co. v Campbell35 กรม-
ธรรมประกันภัยมาซึ่งเดินทางทางทะเล มีคํารับรองเกี่ยว 
กับสายพันธุของมาวา เปนสายพันธุมามาจากแมมา St. 
Paul (Soult out of St Paul mare) ซึ่งไมถูกตอง ปรากฏวา
มาตายไปพรอมกับเรือจากสาเหตุภัยแหงทองทะเล (perils 
of the sea) ศาลตัดสินวาผูรับประกันภัยไมตองรับผิด
เพราะผู เอาประกันภัยฝาฝนคํารับรอง ทั้งที่ขอเท็จจริง
ปรากฏวาสายพันธุของมามิไดเกี่ยวของกับเหตุวินาศภัยที่
เกิดขึ้นแตอยางใด 

 

                                                 
31 (1853) 10 ER 499. 
32 พจนานุกรมประกันภัย แปลวา ขอบกพรองแฝง หมายถึง ขอ 

บกพรองที่ไมอาจจะเห็นไดเดนชัดหรือไมอาจรูไดวามีขอบกพรอง 
แมจะไดใชความระมัดระวังตามปกติทั่วไปแลวก็ตาม โปรดดู ราช-
บัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพทประกันภัย อังกฤษ-ไทย, 119. 

33 Douglas V Scougall (1816) 4 Dow 278; Quebec Marine 
Insurance Co V The Commercial Bank of Canada (1870) LR 3 PC 
234. 

34 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (3) 
35 [1917] AC 218. 

3. ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองแสดงวาการฝาฝนคํา
รับรองมีผลทําใหเกิดวินาศภัย 

การฝาฝนคํารับรองทําใหผู ร ับประกันภัยหลุดพน
จากความรับผิดนับแตเวลาที่มีการฝาฝนโดยไมสําคัญวา
เมื่อมีการฝาฝนคํารับรองแลวจะมีวินาศภัยเกิดขึ้นหรือไม 
แมไมมีวินาศภัยเกิดผูรับประกันภัยก็หลุดพนความรับผิด
ไปโดยผลของกฎหมาย และยิ่งกวานั้นหากมีวินาศภัยเกิด 
ขึ้นไมวาวินาศภัยนี้จะเกิดขึ้นจากหรือเปนผลสืบเนื่องมา 
จากการฝาฝนคํารับรองหรือไมก็ตาม ผูรับประกันภัยก็
ยังคงไมตองรับผิดอยูนั่นเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง แมมิ  
ไดมีความสัมพันธระหวางการฝาฝนคํารับรองของผูเอา
ประกันภัยกับวินาศภัยที่ เกิดขึ้น ผูรับประกันภัยก็ยังคง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัย (No causal 
connection between breach and loss required.) 

ในคดี Oversea Commodities Ltd. v Style36 การที่
สินคาหมูกระปองมิไดลงวันที่ผลิตโดยผูผลิตตามคํารับรอง 
มิไดมีความสัมพันธหรือเปนผลทําใหเกิดความเสียหายขึ้น 
แตผูรับประกันภัยก็ยังคงปฏิเสธความรับผิดไดอยูดี 

4. การฝาฝนคํารับรองทําใหผูรับประกันภัยหลุดพน
ความรับผิดที่เกิดขึ้นหลังจากการฝาฝนโดยอัตโนมติั  

พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 
ไดวางหลักเกี่ยวกับผลของการฝาฝนคํารับรองวาถาผูเอา
ประกันภัยไมปฏิบัติตามคํารับรอง ผูรับประกันภัยยอม
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยนับแตเวลา 
ที่มีการฝาฝน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนความรับผิดของ
ผูรับประกันภัยที่เกิดขึ้นกอนการฝาฝนคํารับรอง37 

5. การฝาฝนคํารับรองไมสามารถแกไขเยียวยาได  
หลักการฝาฝนคํารับรองไมสามารถแกไขเยียวยาได  

นี้ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 ได
กําหนดไวชัดเจนวาเมื่อมีการฝาฝนคํารับรอง ผูเอาประกัน-
ภัยไมสามารถยกขอตอสูวาการฝาฝนคํารับรองนั้นไดมีการ
แกไขเยียวยาแลว และไดปฏิบัติตามคํารับรองแลวกอนที่
วินาศภัยจะเกิดขึ้น38 หลักการที่วาก็คือเมื่อมีการฝาฝนคํา
รับรอง ผูรับประกันภัยยอมหลุดพนจากการเสี่ยงภัยใน 
ทันทีและการเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยจะไมเริ่มตนอีก 

                                                 
36 [1958] 1 Lloyd’s Rep.  546. 
37 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 33 (3) 
38 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 34 (2)  



 
(reattach) เวนเสียแตผูรับประกันภัยจะสละประโยชนแหง
การผิดคํารับรอง39  

ในคดี De Hahn v Hartley ผูเอาประกันภัยรับรองวา
จะมีลูกเรือ 50 คนหรือมากกวา แตปรากฏวาเรือออกเดิน 
ทางโดยมีลูกเรือเพียง 46 คน อันเปนการฝาฝนคํารับรอง 
แมภายหลังจะมีการรับลูกเรือเพิ่มอีก 6 คน ถูกตองตามที่
รับรองไวก็ตาม ผูเอาประกันภัยก็ไมสามารถยกความขอนี้
ขึ้นตอสู โดยอางวาตนไดแกไขเยียวยาการฝาฝนคํารับรอง
และแมวาจะไดปฏิบัติตามคํารับรองครบถวนแลวต้ังแต
กอนเกิดวินาศภัยก็ตาม 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ทําใหคูสัญญา
ประกันภัยสามารถตกลงกันกําหนดใหขอสัญญามากมายที่
แทบจะไมเกี่ยวของเลยกับการเสี่ยงภัยกลายเปนคํารับรอง 
ทั้งนี้เพื่อใหผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
เพราะเปนเงื่อนไขกอนที่ผูรับประกันภัยจะตองรับผิด ซึ่ง
เทากับเปนการนําหลักเรื่องคํารับรองไปใชในทางที่ไมชอบ
และไมเปนธรรมอยางยิ่ง สภาพที่เปนอยูของหลักกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคํารับรอง ทําใหหลักกฎหมาย
ในเรื่องนี้ไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง โดยนัก
กฎหมายบางทานก็ยอมรับวาการฝาฝนคํารับรองนําไปสู
การลงโทษที่ไมเปนธรรมตอผูเอาประกันภัย40 อยางไรก็
ตาม ศาลในประเทศตางๆ ไดพยายามบรรเทาผลรายจาก
การกระทํามิชอบและหาทางปองกันมิใหผูรับประกันภัยได
ประโยชนอันสืบเนื่องมาจากการที่ตนหลุดพนความรับผิด
เพราะมีการฝาฝนคํารับรองที่มิไดมีความเกี่ยวของใดๆ เลย
กับเหตุวินาศภัยที่เกิดขึ้น โดย 2 วิธีการใหญๆ คือ วิธีการ
ตีความ และวิธีการทางนิติบัญญัติ 

 

                                                 
39 ประเด็นเรื่องการสละสิทธิหลังมีการฝาฝนคํารับรองนี้เปนที่

ถกเถียงกันมากในบรรดานักกฎหมายอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูรับ
ประกันภัยไดหลุดพนจากความรับผิดไปแลวตั้งแตมีการฝาฝนคํา
รับรองจึงเปนไปไมไดที่เขาจะสละสิทธิ โปรดดู กําชัย จงจักรพันธ, 
การพัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย: ขอพิจารณา
ในการรางกฎหมาย, 153-154. 

40 Hodgin, Ray, Insurance Law: Text and Materials, (London: 
Cavendish Publishing Ltd, 1998), 313. 

วิธีการตีความ 
1. การนําหลัก Contra proferentum มาใชตีความคํา

รับรอง  
ในการวินิจฉัยเรื่องคํารับรอง นอกจากศาลสามารถใช

วิธีการตีความโดยเครงครัดที่เรียกวาหลัก Contra pro-
ferentum41 โดยในกรณีที่ขอความในคํารับรองคลุมเครือ
หรือไมชัดเจนศาลจะถือหลักการตีความใหเปนประโยชน
แกผูเอาประกันภัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนโทษแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งเปนผูรางกรมธรรมประกันภัยเองและจะ  
เปนฝายไดรับประโยชนจากการเขียนคํารับรองไวในกรม-
ธรรมประกันภัยแลว ตัวอยางเชน 

ในคดี Hide v Bruce42 ศาลไดพิจารณาบรรเทาความ
เครงครัดและความไมเปนธรรมหรือผลรายจากหลักการที่
ตองปฏิบัติตามคํารับรองโดยการตีความวาผูเอาประกันภัย
ไมมีหนาที่เกินไปกวาการปฏิบัติตามคํารับรองอยางถูกตอง 
ในคดีนี้มีคํารับรองวาเรือมีปน 20 กระบอก หนาที่ของผู 
เอาประกันภัยคือตองมีปน 20 กระบอกบนเรือ โดยไม
จําเปนตองมีลูกเรือเพียงพอที่จะใชปนทั้ง 20 กระบอก 
เพราะคํารับรองมิไดรวมถึงวาตองมีลูกเรือเพียงพอสําหรับ
ใชปนดวย 

2. Exception clause หรือ Clause delimiting the 
risk 

นอกจากนี้ศาลยังไดใชวิธีการตีความในกรณีตางๆ 
อาทิ ตีความขอสัญญานั้นๆ วามิใชคํารับรอง แตเปนขอ
สัญญายกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัย (Exception 
clause) หรือเปนขอสัญญาจํากัดการเสี่ยงภัยของผูรับ
ประกันภัย (Clause delimiting the risk)43  

ขอสัญญายกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยจะ  
ทําใหผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิด 
ขึ้นตามขอยกเวน ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยเรือ มี
ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยจากภัยสงคราม 

                                                 
41 พิชัยศักดิ์  หรยางกูร, พจนานุกรมลาติน-ไทย, (คณะ

นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 154. แปลวา เปนหลัก
ในการตีความขอความ คือความที่กํากวมตองตีความใหเปนผลราย
ที่สุดแกผูใชขอความนั้น. 

42 (1783) 3 Doug KB 213. 
43 Merkin, Robert, Insurance Contract Law, (n.p.: n.p., 1993), 

B.2.3-24. 



 
ปรากฏวาเรือแลนเขาไปในเขตสงครามแตไดรับความเสีย 
หายจากลมพายุรุนแรงผิดธรรมดา เชนนี้ผูรับประกันภัย
ยังคงตองรับผิดเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใชเกิดจาก 
ภัยสงคราม 

สวนขอสัญญาจํากัดการเสี่ยงภัยนั้นทําใหความคุม 
ครองตามกรมธรรมประกันภัยหยุดลงชั่วคราวเมื่อมีเหตุ 
การณอยางใดเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ระบุไว ดังนั้น ผูรับประ 
กันภัยจึงหยุดรับเสี่ยงภัยในชวงขณะหนึ่ง เชน กรมธรรม
ประกันภัยเรือหามเรือแลนเขาไปในเขตสงคราม ถาขอ
สัญญานี้ถูกตีความวาเปนขอสัญญาจํากัดการเสี่ยงภัย ผล   
ก็คือเทากับวาผูรับประกันภัยมิไดรับเสี่ยงภัยอยูในเวลา 
และตลอดเวลาที่เรือไดฝาฝนขอหามนี้ เพราะฉะนั้นหาก
เกิดความเสียหายแกเรือไมวาดวยเหตุใดๆ ระหวางที่อยูใน
เขตสงคราม ผูรับประกันภัยจึงไมตองรับผิด แตทันทีที่  
เรือออกนอกอาณาเขตสงคราม ผูรับประกันภัยก็จะกลับมา
รับเสี่ยงภัยตามเดิม 

ในคดี Dawson v Mercantile Mutual Insurance Co., 
Ltd.44 ศาล Supreme Court of Victoria ไดปฏิเสธขอสัญญา
วามิใชคํารับรอง  เนื่องจากมันไมมีเหตุผลโดยสิ้นเชิง
สําหรับขอสัญญาหนึ่งที่จะทําใหกรมธรรมประกันภัยตอง
สิ้นผลไปจากการกระทําที่ไมมีผลแมแตนอยในการเพิ่ม
วินาศภัย และมิไดมีความเกี่ยวของใดๆ เลยกับวินาศภัยที่
เกิดขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคําพิพากษา
ของศาลจํานวนหลายคดีที่ถือวาการปฏิบัติผิดคํารับรอง
เปนเพียงผลใหเกิดการชะงักงันช่ัวคราว และผูรับประ 
กันภัยไมสามารถบอกลางสัญญาไดหากปรากฏวาไดมี  
การแกไขเยียวยากอนความเสียหาย คําตัดสินดังกลาว ศาล
ของสหรัฐอเมริกาสวนใหญแตไมทุกรัฐถือปฏิบัติอยู45 
สวนการพิสูจนเรื่องการปฏิบัติผิดคํารับรองนั้นเปนหนาที่
ของผูรับประกันภัยที่กลาวอางมีหนาที่ในการพิสูจน  

โดยวิธีการตีความของศาลเชนนี้จะเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ คือ แมผูรับประกันภัยอาจกําหนดขอสัญญาที่ถือวา
เปนคํารับรองของผูเอาประกันภัยไดอยางกวางขวาง แต

                                                 
44 [1932] V.L.R.  380. 
45 Mustill, Michael J. & Gilman, Jonathan C. B., Arnould’s 

Law of Marine Insurance and  Average, 16th ed. (London: Stevens 
& Son Ltd., 1981), 683. 

อยางไรก็ตาม ก็มิใชวาขอสัญญาหรือขอความดังกลาวทุก
ขอจะกลายเปนคํารับรอง เพราะขอสัญญาดังกลาวอาจเปน
เพียงขอความที่อธิบายหรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่
เอาประกันภัย หรือเปนขอยกเวนความรับผิดของผูรับ
ประกันภัย หรือเปนขอสัญญาที่เปนขอจํากัดหรือกําหนด
ขอบเขตความรับผิดของผูรับประกันภัยก็ได ซึ่งเทากับ  
เปนการที่ศาลเขามามีบทบาทในการรักษาความเปนธรรม
เพื่อมิใหคูสัญญาตองถูกเอาเปรียบเกินสมควร 

ผูเขียนมีความเห็นวา การที่หลักกฎหมายเรื่องคํารับ 
รองไดถูกนําไปใชโดยไมเปนธรรมอยางยิ่งแกผูเอาประ- 
กันภัยไมใชสิ่งที่ดี ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติการประ- 
กันภัยทางทะเล พ.ศ….. ไมสามารถบัญญัติใหชัดเจนถึง
หลักการเรื่องคํารับรองไดก็ควรมีบทบัญญัติเสนอแนวทาง
ในการตีความขอสัญญาสําหรับศาลใชเปนหลักเพื่อใหศาล
เห็นวามิใชขอสัญญาทุกประเภทจะเปนคํารับรอง แตขอ
สัญญาใดขอสัญญาหนึ่งอาจตีความไดวาเปนขอสัญญา
ยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยหรือขอสัญญาจํากัด
การเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ได แมวาการบัญญัติ
กฏหมายเชนนี้จะมีหลักการแตกตางไปจากหลักสากลที่  
ยึดหลักกฎหมายอังกฤษเปนหลักบางก็ตาม แตเมื่อพิจารณา
ถึงแนวโนมที่ศาลในประเทศตางๆ ไดพยายามหาทางออก
ในเรื่องดังกลาวแลวก็เห็นวาเรื่องคํารับรองไมใชสิ่งที่ควร
ยึดถือโดยเครงครัดตามตัวบทอีกตอไป อยางไรก็ตาม โดย
วิธีการตีความของศาลเชนนี้ผูเขียนเห็นวาเปนวิธีแกปญญา
เฉพาะหนาในคดีใดคดีหนึ่งเทานั้น 

 
วิธีการทางนิติบัญญัติ  

นอกจากศาลจะมีบทบาทในการบรรเทาผลรายของ
หลักกฎหมายวาดวยคํารับรองแลว ซึ่งเปนวิธีการแกปญหา
เฉพาะหนาในคดีใดคดีหนึ่งเทานั้น ในระยะยาวผูเขียนมี
ความเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองพิจารณาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคํารับรองตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทาง
ทะเล ค.ศ.1906 อยางรอบคอบดวย เพราะแมแตในประเทศ
อังกฤษเอง The Law Commission ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการ
กฎหมายไดพิจารณาทบทวนหลักกฎหมายวาดวยคํารับรอง 
และมีความเห็นวา หลักกฎหมายเรื่องคํารับรองในปจจุบัน 
มีขอบกพรองและควรมีการออกกฎหมายเพื่อแกไข



 
ขอบกพรองเหลานี้โดย Law Commission ไดใหคําแนะ  
นําสรุปไดวา46 

1. ขอสัญญาประกันภัยขอใดขอหนึ่งไมควรจะถูกถือ
วาเปนคํารับรอง เวนเสียแตวาขอสัญญานั้นเปนสาระสําคัญ
ตอการเสี่ยงภัย 

2. การฝาฝนคํารับรองของผูเอาประกันภัยทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาได แตสิทธิของผูรับ
ประกันภัยที่จะไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวควรจํากัดเฉพาะกรณี    
ที่คํารับรองนั้นมุงหมายที่จะปองกันความเสี่ยงตอความ
เสียหายประเภทที่เกิดขึ้นและการฝาฝนคํารับรองของผู   
เอาประกันภัยนาจะทําใหเกิดความเสียหายนั้นขึ้น สวนใน
กรณีอื่นๆ นอกจากนี้ผูรับประกันภัยยังคงตองรับผิดชด   
ใชคาสินไหมทดแทน 

3. การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการไมปฏิบัติตามคํา
รับรอง ควรมีผลนับแตวันบอกเลิกไมควรมีผลยอนหลัง 
ไปจนถึงวันที่มีการฝาฝนคํารับรอง 

ผูเขียนเห็นดวยตามขอเสนอของ The Law Com-
mission เนื่องจากขอสัญญาที่ควรถือวาเปนคํารับรองนั้น
จะตองเปนขอสาระสําคัญตอการเสี่ยงภัยทําใหการเสี่ยงภัย
ในความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
ความคุมครองของกรมธรรม คํารับรองนั้นเปนขอสัญญา
อันหนึ่ง คูสัญญาอาจตกลงกันวา ถาผูเอาประกันภัยทําผิด
คํารับรองใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเลิกสัญญาซึ่งเปนสิทธิ
เลิกสัญญาโดยขอสัญญาตามมาตรา 386 แหงประมวลกฎ-
หมายแพงและพาณิชย47 และการบอกเลิกสัญญาควรมีผล
นับแตวันบอกเลิกไมควรมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีการ   
ฝาฝนคํารับรอง 

 
 
 
 

                                                 
46 Law Commission Report., Insurance Law: Non-Disclosure 

and Breach of Warranty Law, (London: HMSO, 1980). 
47 กิจนา  ตรีอนุรักษ, การไมเปดเผยขอความจริงในสัญญา

ประกันภัย (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 95. 
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