คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1137/2557 *** มีหมำยเหตุท้ำยฎีกำ
นางปิ่น นันทา
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จากัด

โจทก์
จาเลย

ป.พ.พ. ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยความจริง มาตรา 865
การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง เมื่อจาเลยผู้รับประกันภัย ปฏิเสธชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนและให้การต่อสู้
โดยฝ่ายกล่าวอ้างว่าจาเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่ตกเป็นโมฆียะแล้ว จาเลยจึงมีหน้าที่นาสืบให้ได้
ความว่า จาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตั้งแต่ เมื่อใด และได้บอกล้างสัญญาดังกล่าวแล้วภายใน 1 เดือน นับ
แต่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ เมื่อทางนาสืบของจาเลยฟังไม่ได้ว่าโจทก์แจ้งให้จาเลยชาระค่าสินไหมทดแทน
เมื่อใด และจาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้เมื่อใด จาเลยนาสืบได้ความเพียงว่าจาเลยมีหนังสือบอกล้างสัญญา
ประกันชีวิตภายใน 2 ปี นับแต่วันต่ออายุสัญญาเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าจาเลยนาสืบว่าจาเลยได้บอกล้างสัญญา
ประกันชีวิตภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตามมาตรา 865 วรรคสอง ดังกล่าว ดังนี้
จาเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
______________________________
โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดาเนินคดีอย่างคนอนาถาขอให้บังคับจาเลยชาระเงิน 400,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยชาระเงิ นจานวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 22 กันยายน 2551) เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
เสร็จแก่โจทก์ กับให้จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ (ที่ถูก ให้จาเลยนามาชาระต่อศาลในนามของโจทก์)
โดยกาหนดค่าทนายความ 20,000 บาท
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเรียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
จาเลยฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจาเลยมีว่า
จาเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่านายใจเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในขณะที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลคุ้มครอง จาเลยต้องรับผิดชาระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์
จาเลยให้การต่อสู้ว่า จาเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่ตกเป็นโมฆียะแล้ว จาเลยจึงมีหน้าที่ต้องนาสืบให้ได้
ความว่าจาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตั้งแต่เมื่อใด และได้บอกล้างสัญญาดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่วัน
ทราบมูลอันจะบอกล้างแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ทางนาสืบของ
จาเลยคงมีแต่นายวันชัย ผู้รับมอบอานาจช่วงของจาเลย และนายวิศิษฐ์ พนักงานของจาเลยซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็น
พยานเบิกความว่า นายใจเสียชีวิตภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันเริ่มต่ออายุสัญญา อยู่ในช่วงระยะเวลาที่

จาเลยสามารถใช้สิทธิโต้แย้งได้ จาเลยจึงตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพของนายใจ ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายใจมี
สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก่อนที่จะขอต่ออายุสัญญาประกัน
ชีวิต ตามบัตรตรวจโรคของโรงพยาบาลบางมู ลนากและเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร นายใจตอบ
คาถามและแถลงข้อเท็จจริงในหนังสือรับรองสุขภาพเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ขาดการชาระ
เบี้ยจนถึงวันที่ขอต่ออายุกรมธรรม์ มีสุขภาพแข็งแรงและร่างกายสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรค
ใดๆ ไม่เคยได้รับการตรวจหรือแนะนาจากแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยแต่ประการใด
หากนายใจเปิดเผยข้อเท็จจริงให้จาเลยทราบว่าเคยเข้ารับการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง จาเลยจะไม่รับต่ออายุ
กรมธรรม์ จาเลยจึงใช้สิทธิบอกล้างสัญญาซึ่งเป็นโมฆียะกรรมและคืนเบี้ยประกันภัย ให้แก่โจทก์แล้ว ตาม
หนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมและคืนเบี้ยประกันภัย อันเป็นการบอกล้างสัญญาภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่
ต่ออายุสัญญาประกันชีวิต จาเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ โดยพยานจาเลยทั้งสองปากมิได้เบิกความว่า โจทก์
แจ้งให้จาเลยชาระค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด และจาเลยทราบว่านายใจเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งถือว่าเป็นมูลอัน
จะบอกล้างได้ตั้งแต่เมื่อใด คงได้ความเพียงว่าจาเลยได้มีหนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิต ซึ่งอยู่ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันต่ออายุสัญญาเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าจาเลยได้นาสืบว่า จาเลยได้บอกล้างสัญญาประกัน
ชีวิตภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
วรรคสอง จาเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตรายนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจาเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ
(ชาติชาย อัครวิบูลย์ – วีระวัฒน์ ปวราจารย์ – สุนันท์ ชัยชูสอน)

หมำยเหตุ
การที่นิติกรรมใดจะตกเป็นโมฆียกรรมและอาจถูกบอกล้างได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. นั้น
นอกจากจะบัญญัติไว้ในบททั่วไป ตามบรรพ 1 ลักษณะ 4 ในเรื่องนิติกรรม มาตรา 159 , 161 และ 162 แล้ว
ยังบัญญัติให้กรณีอาจบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรมกรณีเรื่องประกันชีวิตไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา 865
ต่างกันตรงที่ว่า มาตรา 159 เป็นบททั่วไป และเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอกที่
ต้องถึงขนาด ถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลนั้นการอันจะเป็นโมฆียะกรรมนั้นคงมิได้กระทาขึ้นเลย แต่มาตรา 865 เป็นบท
เฉพาะ เป็นเรื่องสัญญาประกันชีวิต ที่นอกจากผู้เอาประกันชีวิตที่ต้องแสดงความจริงแล้ว ผู้ที่ต้องแสดงความ
จริงอีก คือ ตัวผู้ถูกประกันชีวิตที่ต้องแสดงความจริงด้วย และต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยอาจเรียกเบี้ย
ประกั น ภั ย สู ง ขึ้ น หรื อ บอกปั ด ไม่ ย อมรั บ ท าสั ญ ญา (ฎี ก าที่ 918/2519 , 922/2542 , 2792/2546 ,
7219/2542 , 1333/2551) โดยมิพักต้องพิจารณาว่า ผู้เอาประกันชีวิตได้ตายด้วยโรคที่ปกปิดหรือไม่ (ฎีกาที่
858/2515 , 5793/2531 , 922/2542) อย่างไรก็ดี ความระมัดระวังตามมาตรา 865 กฎหมายก็มิได้กาหนด
หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิตที่ต้องระมัดระวังในการแถลงข้อเท็จจริงด้วย ดังนั้น เพียงผู้เอาประกันชีวิตแถลง
ข้อเท็จจริงโดยปราศจากความระมัดระวังหรือไม่ทราบความจริงในโรคที่ตนเป็นอยู่นั้น จะถือ เป็นการฉ้อฉลโดย
การปกปิดที่ทาให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะกรรมไม่ได้ (ฎีกาที่ 1277/2524 , 6518/2545) ทั้งการทา
สัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตซึ่งถือเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายก็ไม่มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังกลฉ้อฉลของ
บุคคลภายนอกแทนผู้รับประกันภัย ต่างจากมาตรา 159 ที่คู่กรณียังต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่งถ้าคู่กรณีควรรู้
ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอกแล้ว สัญญาหรือนิติกรรมนั้นๆ อาจตกเป็นโมฆียะกรรมได้ อย่างไรก็ตามการ
บัญญัติกฎหมายทานองเดียวกันในกฎหมายฉบับเดียวกัน ย่อมจะต้องบังคับไปด้วยกันได้ และไม่ขัดแย้งกัน
ฉะนั้น กรณีใดที่ ต้องด้วยมาตรา 865 ก็บังคับไปตามมาตรา 159 ถึง 163 ก็ยังต้องใช้บทบัญญัตินั้นบังคับ
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้เอาปะกันชีวิตส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัย ซึ่งเงินที่ส่งเป็นเงินที่ได้มาจาก
การกระท าอัน เป็ นความผิ ด มู ล ฐานตาม พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 แต่ ผู้
รับประกันชีวิตรับไว้โดยสุจริตตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ กรณีนี้ผู้รับประกันภัยจะยกเอาเหตุความสาคัญผิดใน
แหล่งที่มาเกี่ยวกับเงินที่ชาระเบี้ยประกันภัยมาเป็นเหตุให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะกรรมตาม
มาตรา 159 ถึง 162 หรือมาตรา 156 ซึ่งเป็นบททั่วไปไม่ได้ (ฎีกาที่ 11711-12/2554) ดังนั้น การทาสัญญา
ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยหรือผู้มีอานาจและเป็นตัวแทนในการทาสัญญาประกันชีวิตตามความหมายของ
มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฎีกาที่ 1333/2551) ย่อมมีหน้าที่ต้องระวังในการรับทราบข้อความจากอีก
ฝ่าย ซึ่งถ้าควรจะรู้ความจริงโดยได้ใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนตามความเห็นของบุคคลทั่วๆไปในฐานะ
เช่นเดียวกับผู้รับประกันภัยแล้วสัญญาประกันชีวิตย่อมสมบูรณ์ (ฎีกาที่ 2447/2516) ที่เป็นเช่นนี้เพราะสัญญา
ประกันชีวิต บทบัญญัติตามมาตรา 865 วรรคหนึ่งดังกล่าว ได้กาหนดหน้ าที่ของผู้เอาประกันชีวิตหรือตัวผู้ถูก
เอาประกันชีวิต ต้องแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการ ไม่ว่าผู้รับประกันภัยจะให้แพทย์ตรวจ
ผู้เอาประกันชีวิตหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของผู้รับประกันภัย (ฎีกาที่ 2792/2546) ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงสมควรที่
กาหนดให้ผู้รับประกันชีวิต ต้องมีหน้าที่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าคู่กรณีตามสัญญาธรรมดาด้วยเช่นกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เป็นการวินิจฉัยยืนยันหลักกฎหมายและความเห็นที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น และเป็นการพิพากษาตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่เคยวินิจฉัยให้จาเลยผู้รับประกันภั ยที่ปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตมีภาระการพิสูจน์ (ฎีกาที่ 6711/2553) แต่รายละเอียดในคาพิพากษาศาลฎีกา
ที่หมายเหตุนี้ ได้วางหลักเพิ่มเติมต่อไปว่า นอกจากผู้รับประกันภัยต้องมีภาระการพิสูจน์แล้ว ยังมีหน้าที่พิสูจน์
ต่อไปตามข้อยกเว้นความรับผิดในมาตรา 865 วรรคสอง ให้ครบถ้วนสิ้นกระแสความด้วย กล่าวคือ ต้องนาสืบ
หรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ผู้รับประกันภัยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายใน 1 เดือนแล้วหรือไม่ เพียงแต่ผู้รับ

ประกันภัยนาสืบให้ได้ความเพียงว่า ผู้รับประกันภัยมีหนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายใน 2 ปี นับแต่ วัน
ต่ออายุสัญญาแล้ว ยังถือไม่ได้ว่าผู้รับประกันภัยได้นาสืบว่า ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันชีวิตตาม
กฎหมายแล้ว ทั้งนี้ น่าเป็นเพราะสัญญาประกันชีวิตเป็นนิติกรรมสองฝ่าย การบอกล้างจาต้องแสดงเจตนาแก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายคือโจทก์ฐานะผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกาหนดได้แน่นอน ตามมาตรา 178 และเมื่อได้
ความว่าผู้รับประกันภัยเพียงแสดงเจตนาฝ่ายเดียวว่าตนใช้สิทธิบอกล้างเป็นหนังสือแล้ว อันมิใช่เป็นการแสดง
เจตนาเฉพาะหน้าที่จะมีผลนับแต่เวลาการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับ ตามมาตรา 169 แต่เป็นการบอกล้างโดย
มีหนังสือ อันถือเป็นการแสดงเจตนาบอกล้างโมฆียกรรมแก่บุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง ซึ่งการบอกล้างกรณีนี้
ย่อมมีผลนับแต่เวลาที่หนังสือไปถึงโจทก์ผู้รับประโยชน์ (ฎีกาที่ 8612/2550) เมื่อไม่ปรากฏว่า โจทก์ผู้รับ
ประโยชน์ได้ตอบรับการแสดงเจตนาหรือรับการแสดงเจตนาแล้วหรือไม่ เมื่อใด เกินกว่ า 1 เดือน นับแต่วัน
ทราบมูลอันจะบอกล้าง หรือเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันทาสัญญาตามข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ตามบทบัญญัติของมาตรา 865 วรรคสอง แล้วหรือไม่ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าจาเลยผู้รับประกันภัยได้นาสืบให้ได้
ความครบถ้วนตามข้อยกเว้นที่ตนจะพ้นจากความรับ ผิดตามกฎหมาย จาเลยผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดต่อ
โจทก์ผู้รับประโยชน์
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