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การประกันภัยเป3นเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจและนับไดวาเป3นกิจการคาอยางหนึ่ง
โดยจะเห็นไดวากิจการประกันภัยนั้นเริ่มตนจากการคาและการขนสงทางทะเลโดยมีประเทศกรีซเป3นประเทศ
แรกที่ เ ริ่ มรู จั ก การทํ า ประกั น ภั ย ทางทะเล ตอมาไดแพรหลายไปยั งประเทศอิ ต าลี แ ละประเทศอื่ น ๆ การ
ประกันภัยทางทะเลดังกลาวถือวาเป3นรากฐานของการประกันภัยแบบอื่นๆ ดวย เชน การประกันวินาศภัย
การประกันชีวิต ซึ่งมีการนําตัวอยางมาจากการประกันภัยทางทะเลและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพ
แหงกิจการนั้นๆ เชน แบบของกรมธรรม และวิธีการดําเนินงานตางๆ เป3นตน
เนื่องจากสัญญาประกันภัยของประเทศไทยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 วรรคหนึ่ง
กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองเปCดเผยขอความจริง อีกทั้งยังหามผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเป3นเท็จซึ่ง
การเปCดเผยขอความจริงหรือการแถลงขอความตางๆของผูเอาประกั นดังกลาวยอมสงผลตอการทําสัญญา
ประกันภัยในทางกฎหมายดวย บทความวิชานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปCดเผยขอความจริงใน
เวลาทําสัญญาประกันภัยวากฎหมายควรกําหนดความหมายไวอยางไร
คําสําคัญ: กฎหมายประกันภัย, สัญญาประกันภัย, การเปCดเผยขอความจริง
Abstract
Insurance is related to the business operation which is considered as trade. It started
from trade and maritime transportation which Greece was the first country to create marine
insurance. Subsequently, it has been expanded to Italy and other countries. Such marine
insurance is considered as foundation of the other forms of insurance, such as insurance
against loss, and life insurance, which has brought examples from marine insurance and
revised as appropriate to such business conditions, such as types of insurance policies and
working methods.
Section 865, paragraph one of the Civil and Commercial Code specifies that the insured shall
disclose the true statement and is prohibited to give fault statement. The disclosure of any
content or provision of any statement by the insured shall have legal impact on entering
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into insurance contract. This article has purpose to study any disclosure of actual
statements during execution of insurance contract about what definition should be
determined by law.
Keywords: Insurance Law, Insurance Contract, The actual statement
บทนํา
แรกเริ่มการประกันภัยมีการพัฒนามาจากการประกันภัยทางทะเล โดยกรีซเป3นชาติแรกที่เริ่มมีการทํา
ประกันภัยทางทะเล ตอมาแนวคิดการประกันภัยทางทะเลไดแพรหลายไปยังอิตาลีและอีกหลายๆประเทศจึง
ถือไดวาการประกันภัยทางทะเลเป3นรากฐานของการประกันภัยประเภทอื่นๆ เชน ประกันชีวิต ประกันวินาศ
ภัย เป3นตน (มุกดา โควหกุล,2537:หนา117) เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป3นนิติกรรม (จิตรา เพียรล้ําเลิศ,
2555 :หนา 55)และ “นิติกรรม” หมายความวา “การใดๆอันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุง
โดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ ” ตาม
มาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรมนั้นยอมเป3นบอเกิดแหงหนี้ทําใหเกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายโดยตองมีการกระทําเพื่อชําระหนี้ตอกันดวย (ธนวัฒ พิสิฐจินดา, 2558 : 4) นิติกรรมอาจมีผล
“สมบูรณ” หรือ “โมฆียะ” หรือ “โมฆะ”ก็ได แลวแตกรณี โดยทั่วไปสัญญาประกันภัยนิยมทําเป3นลายลักษณ
อักษร (สรพลจ สุขทรรศนีย, 2560 : หนา 14) สวนกรมธรรมประกันภัยไมใชสัญญาประกันภัย ดวยปnจจุบันนี้
บริษัทประกันภัยในฐานะผูรับประกันภัยไดสรางกลวิธีทางการตลาดเพื่อจูงใจผูเอาประกันภัย เชน การโฆษณา
วาผูเอาประกันภัยไมตองตรวจสุภาพ เป3นตน จึงทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนไมตองเปCดเผยขอความ
จริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนแกผูรับประกันภัยแตในทางกฎหมายผูเอาประกันภัยตองเปCดเผยขอความจริงและ
เมื่อผูรับประกันภัยทราบถึงขอความจริงของผูเอาประกันภัยแลวก็อาจเป3นเหตุใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ย
ประกันภัยใหสูงขึ้นหรือผูรับประกันภัยอาจจะบอกปnดไมทําสัญญาประกันภัยได อยางไรก็ตาม ผูเอาประกันภัย
อาจตอรองเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมเพื่อเพิ่มประโยชนใหแกผูเอาประกันภัยก็ได
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2549:หนา151-157) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
วา “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปCดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะจูงใจผูรับประกันภัย
ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือบอกปnดไมยอมทําสัญญาหรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเป3นความเท็จ
ไซร ทานสัญญานั้นเป3นโมฆียะ” จากบทบัญญัติดังกลาวทําใหทราบวาหนาที่เปCดเผยขอความจริงตามสัญญา
ประกันภัยตกอยูแกฝqายผูเอาประกันภัยเป3นหลักซึ่งถาไมเปCดเผยขอความจริง สัญญาประกันภัยยอมตกเป3น
โมฆียะ และในกรณีประกันชีวิตนั้นไมตองคํานึงวาผูเอาประกันชีวิตหรือบุคคลอื่นซึ่งถูกเอาประกันชีวิตจะตาย
หรือไมหรือจะตายดวยโรคที่ปกปCดหรือไม (จิตรา เพียรล้ําเลิศ, 2555 : 37-38) โดยทั่วไปขอความจริงที่ผูเอา
ประกันจะตองเปCดเผยใหแกผูรับประกันในการทําสัญญาประกันภัย ไดแก อายุ เพศ อาชีพ สุขภาพ ประวัติการ
รักษาสุขภาพ รายไดและความสามารถในการหารายไดของผูเอาประกัน เป3นตน ซึ่งขอความตางๆเหลานี้
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จะตองเป3น ขอความจริง เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยมิไดมีการบัญ ญัติถึงความหมายหรื อ
ตัวอยางของขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยตองเปCดเผยวาเป3นอยางไร บทความวิชาการนี้จึงเป3นการวิเคราะห
เกี่ยวกับการเปCด เผยขอความจริ งของผูเอาประกันวาผูเอาประกันตองเปC ดเผยขอความจริงตอผูรับประกั น
เพียงใด
1.ความหมายของสุจริต
1.1 ความหมายตามพจนานุกรม
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คําวา “สุจริต” หมายความวา ประพฤติ
ชอบ ประพฤติดวยตั้งใจดี ประพฤติตรง
1.2 ความหมายทางกฎหมาย
“สุจริต” หรือ good faith ตาม Black’s Law Dictionary 18th Edition ไดอธิบายไววา
หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดวย (1) ความซื่อสัตยในความเชื่อหรือวัตถุประสงค (2) ความซื่อตรงตอ
หนาที่หรือหนี้ของตน (3) ความสอดคลองกับมาตรฐานทางการคาหรือธุรกิจใดๆ อันชอบดวยเหตุผลในการ
ตอรองกันอยางเป3นธรรม (4) การไรซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
2.แนวคิดเกี่ยวกับหลักสุจริต
2.1 แนวคิดของนักกฎหมายเกี่ยวกับหลักสุจริต
ศาสตราจารยดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายวา “จุดมุงหมายแทจริงของหลักสุจริต คือ ความยุติธรรม
ภายใน หรือความยุติธรรมตามเนื้อเรื่อง (substantial justice) รัฐจะตองออกขอบังคับของกฎหมายและการ
วินิจฉัยคดีใหสอดคลองกับมาตรฐานแหงความยุติธรรม ดังนั้น จึงเป3นภาระหนาที่ของผูใชกฎหมายตองวินิจฉัย
ตามหลักความเป3นธรรมและความถูกตองตามหลักคุณธรรม ความมีสัตยและความไวใจ”(สมยศ เชื้อไทย,
2560 : 153)ศาสตราจารยดร.ปรีดี เกษมทรัพย (2526) อธิบายวา “หลักสุจริตเป3นรากฐานของกฎหมายแพง
ทั้งระบบมีจุดหมายหรือเจตนารมณ เพื่อสรางความเป3นธรรมแกสังคมเป3นหลักกฎหมาย เพื่อความยุติธรรม
เป3 น หลั กความซื่ อสั ต ยและความไววางใจที่ ไมอาจอธิ บ ายใหชัด เจนในรายละเอี ย ดได” รองศาสตราจารย
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2560 น. 233) อธิบายวา คําวา “สุจริต” มีลักษณะเป3นนามธรรมมีความหมายกวางไมได
หมายความเฉพาะถึงความรูเทาไมถึงการณเทานั้นในทางกลับกันก็ไมคุมครองผูที่ใชสิทธิไมสุจริตดวย
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักสุจริต
2.2.1 หลักสุจริตตามกฎหมายประเทศไทย
2.2.1.1 หลักสุจริตในทางกฎหมายอาญา ไมมีการใหบัญญัติคํานิยามความหมายของคําวา
สุจริตเอาไว มีแตคํานิยามของคําวา “โดยทุจริต”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) บัญญัติวา “โดย
ทุจริต” หมายความวา เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
2.2.1.2 หลั กสุจ ริตในทางกฎหมายแพงและพาณิ ชย สํ าหรับหลักสุจริ ตตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยแบงไดเป3น 2 กรณี 1) หลักสุจริตทั่วไป มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใชสิทธิ
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แหงตนก็ดีในการชําระหนี้ก็ดีทานวาบุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต” บทบัญญัติดังกลาวใชเป3นมาตรฐาน
เพื่อชี้ขาดวาการกระทําใดๆตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไดกระทําโดยไมขัดตอหลักความซื่อสัตยและความ
ไววางใจ ทั้งนี้การกระทําของบุคคลที่จะตองมีความสุจริตอยู 2 ประการ คือ การใชสิทธิและการชําระหนี้ สวน
หลั กสุ จ ริ ต ตามมาตรา 6 บั ญ ญั ติ วา “ใหสั นนิ ษฐานไวกอนวาบุ คคลทุ กคนกระทํ า การโดยสุ จ ริ ต” เป3 น บท
สันนิษฐานของกฎหมายในการกระทําการของบุคคล กลาวคือ บุคคลฝqายใดที่อางวาบุคคลอื่นไมสุจริตบุคคล
ฝqายนั้นตองนําสืบวาใหไดวาไมสุจริตอยางไร 2) หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมี
บทบัญญัติที่คุมครองบุคคลสุจริตโดยมีการนําหลักสุจริตมาใชประกอบกับหลักกฎหมายอื่นเพื่อคุมครองบุคคล
สุจริตในกรณีตางๆ เชน การคุมครองบุคคลไดกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยโดยสุจริตตามมาตรา 1303 การ
คุมครองบุคคลที่ไดกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิอื่นๆ การไดมาโดยสุจริตตามมาตรา 1299 และมาตรา 1300 การ
คุมครองบุคคลที่ไดมาโดยสุจริตในเรื่องลาภมิควรไดตาม มาตรา 412 มาตรา 413 และมาตรา 415 เป3นตน
(ณัฐพงศ โปษกะบุตร, 2555 : 20-21)
2.2.1.3 หลักสุจริตในทางกฎหมายลักษณะประกันภัยอื่นๆ ในการทําสัญญาประกันภัยซึ่ง
เป3นสัญญาที่ตองการใหคูสัญญาหรือคูกรณีที่เขาทําสัญญานั้นใชหลักหรือทฤษฎีแหงความสุจริตตอกันอยางยิ่ง
ตามหลักทั่วไป (จิตติ ติงศภัทิยและสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2559 : 55) “หลักสุจริต” คือ หลักความซื่อสัตยและ
ความไววางใจ คําวา “สุจริต” ภาษาลาติน เรียกวา“Bona Fides” แปลวา ความซื่อสัตยและสัจจะที่ดี ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดีในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุก
คนตองกระทําโดยสุจริต”(ธานี วรภัทร,2555:30-31) หลักความสุจริตถูกนํามาบังคับใชกับสัญญาประกันภัย
ภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย มาตรา 865 และมาตรา 866 ดั ง นี้ 1 ) ความสุ จ ริ ต ของผู เอา
ประกันภัย มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปCดเผย
ขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปnดไมยอมทําสัญญา
หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเป3นความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเป3นโมฆียะ” สวนวรรคสอง บัญญัติวา
“ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางไดก็ดี
หรือมิไดใชสิ ทธินั้น ภายในกําหนดหาปzนับแตวันทํ าสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้ นเป3น อันระงับสิ้น ไป” จากบท
กฎหมายดังกลาวอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ (1) ผูมีหนาที่เปCดเผยขอความจริง หากเป3นกรณีการประกันวินาศ
ภัย ผูมีหนาที่เปCดเผยขอความจริง ไดแก ผูเอาประกันภัย แตถาเป3นการประกันชีวิต “บุคคลอันการใชเงินยอม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขา” มีหนาที่ในการเปCดเผยความจริงดวย บุคคลดังกลาว คือ บุคคลที่เป3นผู
เอาประกันภัย และบุคคลที่ถูกนําเอาไปประกันชีวิต (สุภาพ สารีพิมพ, 2554:26) และถาหากผูมีหนาที่เปCดเผย
ความจริงไมทราบขอความจริงที่ตนเองตองเปCดเผยจึงไมไดเปCดเผยขอความจริงยอมไมถือวาเป3นการปกปCด
ความจริง เชน ไมทราบความเจ็บปqวยของตนเพราะไมเคยตรวจสุขภาพมากอน เป3นตน (2) ขอความจริงที่ตอง
เปCดเผย ขอความที่ผูเอาประกันภัยมีหนาที่เปCดเผยแกผูรับประกันภัยตองเป3นขอความสาระสําคัญ ทั้งนี้มาตรา
865 ใชคําวา “…ขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปnดไม
ยอมทํา สัญญา…” ซึ่งขอความจริงที่ตองเปCดเผย คือ ขอความจริงที่เมื่อผู รับประกันทราบแลวจะเรี ยกเบี้ ย
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ประกันภัยสูงขึ้นหรือเป3นขอความจริงที่เมื่อผูรับประกันภัยทราบแลวอาจบอกปnดไมยอมทําสัญญาประกันภัย
สวนลักษณะของขอความจริงประกอบดวยขอความใดบางใหพิจารณาตามความคิดเห็นของวิญ|ูชน (Person
of ordinary prudence) ไมใชพิจารณาจากความคิดของผูเอาประกันภัยหรือของผูรับประกันภัย (จิตติ ติงศ
ภัทิย, 2549:42) (3) เวลาที่ตองเปCดเผยขอความจริง ผูมีหนาที่เปCดเผยความจริงตองเปCดเผยในขณะทําสัญญา
ประกันภัย ถาหากทราบความจริงหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ผูเอาประกันภัยก็ไมมีหนาที่ตองเปCดเผย
และเวลาในการเปC ด เผยความจริ ง ดั ง กลาวนั้ น จะคงอยู มี ต ลอดนั บ ตั้ ง แตขั้ น ตอนการยื่ น คํ า ขอทํ า สั ญ ญา
ประกันภัยไปจนกระทั่งกอนผูรับประกันภัยสนองรับ สวนกรณีของการตอสัญญาประกันภัย ในขณะตอสัญญา
ประกันภัยถือวาเป3นการทําสัญญาประกันภัยขึ้นใหม ฉะนั้น ผูเอาประกันจึงตองเปCดเผยขอความจริงดวย (4)
ผลของการไมเปCดเผยขอความจริง เมื่อผูมีหนาที่เปCดเผยขอความจริงละเวนไมเปCดเผยหรือแถลงขอความอัน
เป3นเท็จยอมมีผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเป3นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรคแรก ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยยอม
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเป3นโมฆียะไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 865 วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ถา
มิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือ
มิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปzนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเป3นอันระงับสิ้นไป” 2) ความสุจริต
ของผูรับประกันภัยมาตรา 866 บัญญัติวา “ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดังกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี
หรือรูวาขอแถลงความเป3นเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้นหากใชความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายไดแตวิญ|ู
ชนก็ ดี ทานใหฟn ง วาสั ญ ญานั้ น เป3 น อั น สมบู ร ณ” บทบั ญ ญั ติ ดั ง กลาวเป3 น การควบคุ มความสุ จ ริ ต ของผู รั บ
ประกันภัย กลาวคือ ถาหากในขณะทําสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยทราบถึงขอความจริงของผูเอาประกัน
หรือรูวาขอความเป3นเท็จ แตผูรับประกันยังคงทําสัญญาประกันภัยอีกตอไป ในกรณีเชนนี้ยอมถือวาสัญญา
ประกันภัยมีผลสมบูรณ สวนการรับรูขอความจริงของผูรับประกันภัยใหใชมาตรฐานของวิญ|ูชนทั่วไป และใน
กรณีที่ผูรับประกั นภัยทราบความจริงแตลืมตองถือวาขาดความระมัดระวังเชนวิญ|ูชน (จุเ ลียบ ชูเสือหึง,
2557:23 -39)
2.2.2 หลักสุจริตตามกฎหมายตางประเทศ
2.2.2.1 หลักสุจริตในทางกฎหมายแพงและพาณิชย แบงออกเป3น 1) หลักสุจริตทั่วไปตาม
กฎหมายของประเทศเยอรมัน ประเทศเยอรมันไดนําหลักสุจริตของกฎหมายโรมันมาบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงโดยถือเป3นหลักทั่วไปและเป3นรากฐานของกฎหมายหลักสุจริตภาษาเยอรมันเรียกวา true und
glauben แปลวาความซื่อสัตยและความไววางใจซึ่งใชในการควบคุมมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติของคนใน
สังคมเพื่อใหเกิดความยุติธรรมที่แทจริง หลักสุจริตของประเทศเยอรมันบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
มาตรา 242 โดยกําหนดวา ลูกหนี้จะตองทํา การชํ าระหนี้ โดยสุ จริตทั้ งนี้จะตองคํ านึงถึ งปกติ ประเพณีดวย
บทบัญญัติตามมาตรา 242 ของเยอรมันดังกลาวเป3นหลักกฎหมายทางจริยธรรมอันถือไดวาเป3นรากฐานของ
กฎหมายแพงเยอรมันทั้งระบบโดยคูสัญญาจะถูกควบคุมใหมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตอกันโดยสุจริตเพื่อให
เป3นไปตามวัตถุประสงคที่แทจริงโดยศาลเยอรมันไดปรับใชใหเขากับสถานการณและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปใหเกิดความเป3นธรรม 2) หลักสุจริตทั่วไปตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสมีการบัญญัติ
หลักสุจริตไวในมาตรา 1134 วรรคสาม โดยกําหนดวา “สัญญาตองไดรับการปฏิบัติโดยสุจริต”(ณัฐพงศ โปษ
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กะบุตร, 2555 : 28–29) ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพงของประทศฝรั่งเศส Section 1134 para 3 of the
French Civil Code “Contract must be executed in good faith” มีความหมายเหมือนกันกับมาตรา
242 ของประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันและมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายแพงสวิส แมวาจะมีเนื้อหา
สาระที่สําคัญที่ตรงกัน แตศาลฝรั่งเศสก็ไดพัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปเพื่อสรางความเป3นธรรมแกคูสัญญาโดย
อาศัยหลักกฎหมายอื่นๆ ดวย เชน หลักความรับผิดชอบในการเจรจาตอรองตามสัญญาตองกระทําดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและไววางใจตอกันหรือหลักการใชสิทธิสวนเกินโดยมิช อบที่กําหนดใหบุคคลตองใชสิทธิของ
ตนเองโดยธรรม (ณัฐพงศ โปษกะบุตร, 2555 : 27-30) และ 3) หลักสุจริตทั่วไปตามกฎหมายอังกฤษ ใน
อังกฤษเป3นระบบกฎหมายที่เอาจารีตประเพณีและแนวคิดคําพิพากษามาพัฒนาเป3นหลักกฎหมาย โดยศาลจะ
นําหลักความยุติธรรมมาปรับใชกับคดีเพื่อแกไขใหเกิดความเป3นธรรมแกคูสัญญาโดยตรง เชน หลักการตีความ
สัญญาเพื่อใหเกิด วามเป3 นธรรม (ณัฐ พงศ โปษกะบุ ตร, 2555 : 29–30) (1) หลั กการตี ความสั ญญาที่ มี
ขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดใหเป3นคุณประโยชนแกคูสัญญาที่อางเอาขอสัญญาดังกลาวนอยที่สุด (Contra
Proferentem Rule) (2) หลักการตีความสัญญาที่มีขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในกรณีที่คูสัญญาฝqายหนึ่ง
ทําผิดสัญญาในขอที่เป3นรากฐานหรือหัวใจของสัญญาหรือทําผิดสัญญาที่มีลักษณะรายแรงหรือมีการกระทําผิด
สัญญาโดยการประมาทเลินเลออยางแรง คูสัญญาฝqายนั้นจะ อางขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดตามสัญญามา
ตอสูกับคูสัญญาอีกฝ•ายหนึ่งไมได (3) การตีความสัญญาโดยใชหลัก implied warranty มิใหคูสัญญายกเวน
หรือจํากัดความรับผิดในขอสัญญาที่เป3นสาระสําคัญ
2.2.2.2 หลักสุจริตในทางกฎหมายลักษณะประกันภัยอื่นๆ แบงออกเป3น 1) หลักสุจริต
อยางยิ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกั น ภั ย ทางทะเล ค.ศ.1906 โดยมี ห ลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วของ คื อ
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 ของประเทศอังกฤษ หลักสุจริตอยางยิ่งถูกกําหนดไวใน
มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 20 ซึ่งถูกนํามาวินิจฉัยในคดี The Litsion Pride 1985 โดยศาลวินิจฉัยวา
หนาที่ในการปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่งตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 มาตรา 17
นั้นกวางกวาหนาที่ในการเปCดเผยขอความจริงตามมาตรา 18 และหนาที่ไมแถลงขอความเท็จตามมาตรา 20
และการเรียกรองโดยฉอฉลถือวาเป3นการฝqาฝ‚นหนาที่ตามหลักสุจริตอยางยิ่งตามมาตรา 17 ซึ่งกําหนดไววาทั้ง
ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยมีหนาที่ตองปฏิบัติดวยความสุจริตอยางยิ่ง สําหรับมาตรา17 นี้ มีที่มาจาก
คดี Carter v Boehm ซึ่งไดอธิบายวา “หลักสุจริตนี้หามคูสัญญาทั้งสองฝqายปกปCดขอเท็จจริงที่ตนเพียงฝqาย
เดียวรู เพื่อดึงใหอีกฝqายเขาสูการเจรจาโดยไมรูถึงขอเท็จจริงนั้นและเชื่อในทางตรงกันขามกับขอเท็จจริงนั้น”
สวนในกรณีตัวแทนผูเอาประกันภัยมาตรา 19 ไดกําหนดในเรื่องการเปCดเผยขอความจริง (Hodes Susan,
1996 : P 227 ไดกลาวถึง[1988] 2 Lloyd’s Rep. 513, [1990] 2 Lloyd’s Rep. 377, HL. ไดพูดถึงคดีนี้
เป3นคดีเดียวกับคดี Bangque Keyser Ullmann S.A. v Skandia (UK) Insurance Co. Ltd. แตเนื่องจากมี
คูความหลายคน หลายประเด็น และมีการเปลี่ยนชื่อของคูความดวย ซื่อของคูความในศาลชั้นตน และศาลสูง
จึงแตกตางกัน และมีการเรียกตางกัน สวนหนาที่ของตัวแทนในการไมแถลงขอความอันเป3นเท็จตามมาตรา 20
(1) ในกรณีเวลาที่ตองปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่งมาจากมาตรา 18(1) และมาตรา 20 (1), (6) ซึ่งกําหนดวา
หนาที่ตองเปCดเผยขอเท็จจริงและไมแถลงขอความอันเป3นเท็จที่มีอยูในเวลาที่สัญญาเกิด และตามคํานิยามของ
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ขอเท็จจริงที่เป3นสาระสําคัญในมาตรา 18 (2) และมาตรา 20 (2) สวน มาตรา 17 ที่กลาวถึงหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามหลักสุจริตอยางยิ่งโดยมิไดกําหนดเวลาไว ตอมาศาลอังกฤษไดวินิจฉัยวาหนาที่ตามมาตรา 17 มีมากกวา
หนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 18 มาตรา 20 และหนาที่นี้ขยายไปถึงหลังสัญญาเกิดมาจากคดี The Litsion Pride
(Hodes Susan, 1996 : P.213-227 กําชัย จงจักรพันธ, 2553 : 325-333) ประการตอมาในกรณีผลของการ
ฝqาฝ‚นหนาที่ที่ตองสุจริตอยางยิ่งมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 20 ไดกําหนดวาในกรณีที่คูสัญญาฝqายใด
ฝqายหนึ่งมิไดปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่ง คือ ไมเปCดเผยขอเท็จจริงอันเป3นสาระสําคัญหรือแถลงขอเท็จจริงที่
เป3นสาระสําคัญอันเป3นเท็จ คูสัญญาอีกฝqายหนึ่งสามารถบอกลางสัญญาประกันภัยได และเมื่อบอกลางแลว
สัญญาประกันภัยถือวาตกเป3นโมฆะมาแตแรก ซึ่งผลของการบอกลางจากคดี La Banque Financiere de la
Cite S.A v Westgate Insurance Co. Ltd. ศาลวินิจฉัยวา ในกรณีที่มีการฝqาฝ‚นหนาที่สุจริตอยางยิ่ง คือ
การบอกลางสัญญาประกันภัย คูสัญญาจะเรียกคาเสียหายมิได ดังนั้นผูเอาประกันภัยไมเปCดเผยขอเท็จจริงหรือ
แจงขอความอันเป3นเท็จ ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยและไมจายคาสินไหมทดแทน (กําชัย
จงจักรพันธ, 2553 : 325)สวนขอเท็จจริงอยางไรที่ตองเปCดเผยหรือตองไมแถลงเท็จ มี 3 กรณี (1) ขอเท็จจริง
ที่ผูเอาประกัน ภัยรูหรื อควรรูตามมาตรา 18(1) ผูเอาประกั นภัยตองเปCด เผยขอเท็จจริงทุกประการซึ่งเป3 น
สาระสําคัญที่เขาไดรูตอผูรับประกันภัย ใหถือวารูขอเท็จจริงทุกประการในการดําเนินธุรกิจตามปกติเขาควรรู
อีกดวย (2) ขอความจริงซึ่งเป3นสาระสําคัญตามมาตรา 18(1) และมาตรา 20 (1) กําหนดวา ผูเอาประกันภัย
ตองเปCดเผยขอความจริงซึ่งเป3นสาระสําคัญแกผูรับประกันภัย รวมทั้งขอความจริงซึ่งเป3นสาระสําคัญตอผูรับ
ประกันภัยจะตองถูกตองตามความจริงดวย สวนมาตรา 18 (2) และมาตรา 20(2) หมายถึง ขอความจริงหรือ
แถลงขอความที่ไดกระทบตอการตัดสินใจของผูรับประกันภัยที่เฉลียวฉลาดรอบคอบ ( Prudent insurer ) (3)
ขอยกเวนขอเท็จจริงที่ไมตองเปCดเผยตามมาตรา 18 (1) และ (3) ไดวางหลักถึงขอความจริงที่ผูเอาประกันภัย
ไมจําเป3นตองเปCดเผยไว มี 5 ประการ (ก) ขอความจริงซึ่งผูเอาประกันภัยมิไดรูตามมาตรา 18 (1) กําหนดวา ผู
เอาประกั น ภั ย ตองเปC ด เผยขอความจริ ง ทุ ก ประการที่ เ ป3 น สาระสํ า คั ญ ที่ เ ขาไดรู ตอผู รั บ ประกั น ภั ย ผู เอา
ประกั นภัยถื อวารูขอเท็จจริ งทุกประการ และตองใชความระมั ดระวั งตามสมควรถึงขอเท็ จจริ งที่กฎหมาย
กําหนดวาควรรู (ข) ขอเท็จจริงที่เป3นการลดการเสี่ยงภัยตามมาตรา 18(3)(a) จะเห็นไดวา ขอเท็จจริงที่ลดการ
เสี่ยงภัยแลวก็ไมจําเป3นตองเปCดเผย เพราะไมมีผลตอการตัดสินใจที่จะไมรับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันให
สูงขึ้น (ค) ขอเท็จจริงที่ผูรับประกันภัยรูหรือถือวารู ซึ่งผูรับประกันภัยถือวารูขอเท็จจริงที่รูกันโดยทั่วไป หรือ
ขอเท็จจริงซึ่งในการดําเนินธุรกิจตามปกติของผูรับประกันภัยที่ควรรูตามมาตรา 18 (3)(b) แตมาตรานี้คลาย
กับกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 866 ซึ่งวิญ|ูชนในที่นี้ถือตามความเห็นของ
บุคคลทั่วๆไปในฐานะเชนเดียวกับผูรับประกันภัย (ง)ขอเท็จจริงที่ผูรับประกันภัยไดสละสิทธิที่จะรู Waiver มา
จากมาตรา 18 (3)(c) การสละสิทธิของผูรับประกันภัยนี้อาจทําเป3นขอตกลงโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัย
หรือเป3นการสละสิทธิโดยปริยายก็ได (Hodes Susan, 1996 : P 84) (จ) ขอเท็จจริงที่อยูนอกเหนือความ
ตองการใหเปC ด เผย เพราะมี คํา รั บ รองโดยชั ด แจงหรื อ โดยปริ ย ายซึ่ งไดยกตั ว อยางมาจากคดี Inversions
Manria S.A. v Sphere Drake Insurance Co. Plc, The Dora กรมธรรมมีคํารับรองระบุวาใชเรือเพื่อความ
สนุกสนานและการหยอนใจ (Pleasure Purpose ) เทานั้น การที่ผูเอาประกันภัยมิไดเปCดเผยขอเท็จจริงวา
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ตั้งใจใชเรือเป3นตัวอยางสาธิต จึงไมใชขอเท็จจริงที่เป3นสาระสําคัญตองเปCดเผย ผูเอาประกันจึงไมตองเปCดเผย
วาใชเรือในทางธุรกิจ เพราะผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธไมชดใชคาสินไหมทดแทนถาผูเอาประกันภัยนําเรือ
ไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจได และ 2) พระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act
2015) เป3นกฎหมายที่แกไขใหมของกฎหมายอังกฤษ ซึ่งมีหลักกฎหมายเรื่องสัญญาการประกันภัยนับตั้งแตมี
พระราชบัญญัติ การประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 ในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ไดรับพระ
บรมราชานุญาตและประกาศโดยรัฐสภา ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ ค.ศ.2015 และจะมีผลบังคับใชทั่วสหราช
อาณาจักรอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2016 เป3นตนไป เป3นเวลา 18 เดือน และจะตองตกอยูภายใต
บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกั น ค.ศ. 2015 เพื่ อ ไมใหเสี ย เปรี ย บในทางปฏิ บั ติ ประการตอมาใน
พระราชบั ญ ญั ติ การประกั น ภั ย ค.ศ. 2015 ไดเพิ่ มบทบั ญ ญั ติใหมในเรื่ องของหนาที่ ในการนํ า เสนออยาง
ยุติธรรมตามมาตรา 2 - มาตรา 8 ซึ่งบทบัญญัติจะอยูในบทที่ 2 สวนหลักสุจริตจะอยูในบทที่ 4 ตามมาตรา 14
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 ของกฎหมายอังกฤษไดมีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหมในสวน
กฎหมายที่เกี่ยวของ และมีการยกเลิกกฎหมายไปบางสวน ดังนั้น บุคคลผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูรับประกันภัย
และผูเอาประกันภัยไดทําความเขาใจในกฎหมายฉบับใหม เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติและแกไขเพิ่มเติมขอความบางประการในกรมธรรม เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกฎหมายใหม
(อัมพิรา เทพสงา, 2559 : 18–41) หลักสุจริตและการเปCดเผยขอความจริงตามพระราชบัญญัติการประกันภัย
ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) มีสาระสําคัญ ดังนี้ (1) หนาที่ในการเปCดเผยขอเท็จจริงของผูเอา
ประกั น ภั ย มี ก ารกํ า หนดหนาที่ ใ นการเปC ด เผยขอเท็ จ จริ ง ของผู เอาประกั น ภั ย มี 3 ประการ ไดแก 1)
สาระสําคัญอยูที่การเพิ่มหนาที่ใหกับทั้งฝqายผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยตามมาตรา 2 - มาตรา 7 และ
2) ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติหนาที่ในการเปCดเผยขอเท็จจริงอยางยุติธรรมแลว คือ กรณีผูเอาประกันภัยได
เปCดเผยขอเท็จจริงที่เป3นสาระสําคัญที่ตน “รู” หรือ “ควรจะรู” เป3นการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมกับกรณี
ขอเท็จจริงที่ถือวาผูเอาประกันภัย “รู” และ “ควรรู” ซึ่งที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา ขอเท็จจริงที่ถือวาผูเอา
ประกันภัย “ควรรู” คือ ขอเท็จจริงที่ตามสมควรแลวจะไดรับการเปCดเผยหากผูเอาประกันภัยได “แสวงหา
ขอเท็จจริงตามสมควร” ซึ่งไดกําหนด“หนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงตามสมควร” ใหแก ผูเอาประกันภัย
กรณี ที่ส องเป3 นขอเท็จ จริงที่ ถือวาผูเอาประกั น ภั ย “ควรรู” คื อ ขอเท็ จจริ งที่ต ามสมควรแลวจะไดรับ การ
เปCดเผยหากผูเอาประกันภัยได “แสวงหาขอเท็จจริงตามสมควร” กลาวคือ มีกําหนด “หนาที่ในการแสวงหา
ขอเท็จจริงตามสมควร” ใหแก ผูเอาประกันภัย และ3) ขอเท็จจริงที่ผูเอาประกันภัยเปCดเผยตอผูรับประกันภัย
ตองเป3นขอเท็จจริงที่ชัดเจนตามสมควรและผูรับประกันภัยสามารถเขาถึงขอเท็จจริงนั้นได
บทสรุป
กฎหมายประกันภัยตางประเทศที่เป3นรากฐานของความสุจริตในการเปCดเผยขอความจริงนั้นมีปรากฏ
อยูตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ 1906 โดยกําหนดใหผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยมี
หนาที่ตองเปCดเผยขอความจริงโดยอาศัยหลักสุจริตอยางยิ่งตอกันและกันตามมาตรา 18 (1) และ (2) และ
มาตรา 20 (1) และ (2) นอกจากขอความจริงที่ตองเปCดเผยแลว ยังมีขอยกเวนขอเท็จจริงที่ไมตองเปCดเผยตาม
35

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018”

มาตรา 18 (1) และ (3)(A),(B),(C) อีกดวย จะเห็นไดวา ขอความจริงใดที่ไมใชขอยกเวน จะเป3นขอความจริงที่ผู
เอาประกั น ภัย และผู รับ ประกั นภั ย จะตองเปCด เผยใหอี กฝqา ยรู จุ ดนี้ แตกตางกั บประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 865 วรรคหนึ่งที่กําหนดใหผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองเปCดเผยขอความจริงฝqายเดียว แมทาง
ผูรับประกันภัยจะไมสอบถามเลยก็ตาม จึงมักจะเกิดปnญหาวา เมื่อผูรับประกันภัยไมสอบถามขอความจริงกับผู
เอาประกันภัย ผูเอาประกันก็มิอาจทราบวาตองแถลงขอความจริงใดบาง ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องจากคําโฆษณาของ
ผูรับประกัน เชน การไมตองตอบปnญหาสุขภาพของผูเอาประกันภัย เป3นตน
ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการบัญ ญัติใหความหมายคํ าวา “ขอความจริ ง” เพิ่มเติมลงในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 865 วรรคสาม โดยบัญญัติวา “การเปCดเผยขอความจริงตามวรรคแรก ไดแก ขอความ
เกี่ย วกั บสุ ขภาพ ขอความเกี่ย วกับ ประวั ติการรั กษา ขอความเกี่ยวกับ อาชีพ เป3 นตน” ทั้งนี้ เพื่อใหใชเป3 น
มาตรฐานเดียวกันในเวลาทําสัญญาประกันภัย และ 2.ควรนําพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.
1906 มาตรา 18(3)(c) วาดวยเรื่องขอยกเวนขอความจริงที่ไมตองเปCดเผย โดยประการที่วา ขอเท็จจริงที่ผูรับ
ประกั นภั ยไดสละสิทธิที่จะรู การสละสิทธิของผูรั บประกั นนี้ อาจทํา เป3 นขอตกลงโดยชัด แจงในกรมธรรม
ประกันภัย หรือเป3นการสละสิทธิโดยปริยายมาปรับใชกับกฎหมายประกันภัยของประเทศไทยในการกําหนด
หนาที่ของผูรับประกันภัยโดยบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 วรรคสี่ โดยบัญญัติ
วา“การเปCดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยนั้นใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ถามขอความจริงดังกลาวในวรรค
สาม และหากผูรับประกันภัยไมถาม ใหถือวาผูรับประกันภัยไดสละสิทธิที่จะทราบขอความจริงดังกลาว”
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