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โจทก์
จาเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง
ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง
โจทก์บรรยายฟ้องให้จาเลยรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์จากการถึงแก่ความตายของ
ก. ซึ่งประกันชีวิตไว้ต่อจาเลย จาเลยให้การรับว่าได้รับประกันชีวิต ก. แต่ยกข้อต่อสู้ว่านิติกรรมเป็นโมฆียะและ
ได้บอกล้างแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นกาหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจาเลยจะต้องรับผิดต่อ โจทก์ตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด และให้จาเลยมีภาระการพิสูจน์ จึงเป็นการกาหนดประเด็นข้อ
พิพาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย จาเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ก.
ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (H.I.V) หรือโรคเอดส์ และจาเลยได้บอกล้างนิติกรรมที่เป็น
โมฆียกรรมภายในกาหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่จาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865
วรรคสอง บัญญัติให้สิทธิไว้
หลักเกณฑ์ในการบรรยายฟ้องให้ถูกต้องตามกฎหมายดังที่ ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง
บัญญัติไว้กาหนดให้โจทก์ต้องบรรยายคาฟ้องโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคาขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นเท่านั้น โดยมิได้บัญญัติให้โจทก์ต้องบรรยายถึงข้อปฏิเสธความรับผิดของ
จาเลยในชั้นก่อนฟ้องมาเป็นสาระสาคัญของคาฟ้องด้วย ดังนี้ในชั้นพิจารณาจึงเป็นหน้าที่ของจาเลยซึ่งปฏิเสธ
ความรับผิดตามที่โจทก์ฟ้องมีภาระการพิสูจน์จะต้องนาสืบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แห่งข้อยกเว้นความรับ
ผิดในฐานะผู้รับประกันชีวิต ก. ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาในการบอกล้างนิติกรรม
และพิพากษาคดีมานั้น จึงไม่เป็นการพิจารณาพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น
_____________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยชาระเงินตามสัญญาประกันชีวิตและดอกเบี้ยจานวน 1,087,500
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระ
เสร็จแก่โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยชาระเงินจานวน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่
โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 24 กันยายน 2545) ต้องไม่เกิน 87,500 บาท ตามที่โจทก์ขอ กับให้
จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ 5,000 บาท
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
จาเลยฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดย
ไม่ มีคู่ ความฝ่ า ยใดฎี กาโต้ แ ย้ งว่ า จาเลยรั บประกัน ชีวิ ตจ่ าสิ บเอกเกรีย งไกร มี กาหนด 1 ปี ตั้ งแต่วั นที่ 1

กรกฎาคม 2543 ครบรอบปีกรมธรรม์วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มและรายงาน
บัญชีชื่อพนักงาน ฯ ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2544 จ่าสิบเอกเกรียงไกรถึงแก่ความตาย เนื่องจากช็อกเพราะ
ขาดน้าอย่างรุนแรง จาเลยตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของจ่าสิบเอกเกรียงไกรจึงทราบว่าจ่าสิบเอกเกรียง
ไกรติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (H.I.V.) หรือโรคเอดส์มาตั้งแต่ปี 2536 ตามแบบสรุปผลการตรวจและรักษา
ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ปกปิด ไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบในใบสมัครเอาประกันภัยกลุ่ม ฯ
สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ จาเลยบอกล้างนิติกรรมและปฏิเสธการจ่ายเงินไปยังโจทก์ตามหนังสือฉบับลง
วัน ที่ 8 สิง หาคม 2544 คดี มี ปัญ หาต้ อ งวิ นิ จฉั ยตามฎี ก าจ าเลยประการแรกว่ า ที่ ศ าลล่า งทั้ง สองวิ นิจ ฉั ย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาตามกฎหมายในการบอกล้างนิติกรรมและพิพากษาให้จาเลยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม เนื่องจากจ่าสิบเอกเกรียงไกรถึงแก่ความตาย เป็นการพิจารณาพิพากษานอกฟ้อง
นอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องให้จาเลยรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์จากการถึงแก่
ความตายของจ่าสิบเอกเกรียงไกรซึ่งประกันชีวิตไว้ต่อจาเลย จาเลยให้การรับว่าได้รับประกันชีวิตจ่าสิบเอก
เกรียงไกร แต่ยกข้อต่อสู้ว่านิติกรรมเป็นโมฆียะและได้บอกล้างแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นกาหนด
ประเด็นข้อพิพาทว่าจาเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด และให้
จาเลยมีภาระการพิสูจน์ จึงเป็นการกาหนดประเด็นข้อพิพาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย จาเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์
ข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ จ่าสิบเอกเกรียงไกรปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (H.I.V.) หรือโรคเอดส์และจาเลยได้บอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรมภายในกาหนดเดือนหนึ่งนับแต่
วันที่จาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง บัญญัติ
ให้สิทธิไว้ ส่วนการที่โจทก์บรรยายฟ้องปฏิเสธเหตุแห่งโมฆียกรรมโดยมิได้กล่าวถึงการบอกล้างโมฆียกรรมของ
จาเลยได้กระท าภายในระยะเวลาที่ บัญ ญั ติในมาตรา 865 วรรคสอง หรือไม่นั้น หาเป็นเหตุให้ถือว่าไม่มี
ประเด็นในเรื่องนี้ไม่ เพราะหลักเกณฑ์ในการบรรยายฟ้องให้ถูกต้องตามกฎหมายดังที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติไว้กาหนดให้โจทก์ต้องบรรยายคาฟ้องโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพ
แห่งข้อหาและคาขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นเท่านั้น โดยมิได้บัญญัติให้โจทก์ต้อง
บรรยายถึงข้อปฏิเสธความรับผิดของจาเลยในชั้นก่อนฟ้องมาเป็นสาระสาคัญของคาฟ้องด้วย ดังนี้ ในชั้น
พิจารณาจึงเป็นหน้าที่ ของจาเลยซึ่งปฏิเสธความรับผิดตามที่โจทก์ฟ้องมีภาระการพิสูจน์จะต้องนาสืบให้
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แห่งข้อยกเว้นความรับผิดในฐานะผู้รับประกันชีวิตจ่าสิบเอกเกรียงไกร ที่ศาลล่างทั้ง
สองวิ นิจฉั ยข้อ เท็ จ จริง เกี่ย วกับ ระยะเวลาในการบอกล้างนิติก รรมและพิ พากษาคดีมานั้น จึงไม่ เป็ นการ
พิจารณาพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น นอกจากนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากแบบคาร้องขอรับสินไหม
ทดแทน ซึ่งจาเลยอ้างส่งต่อศาล และศาลชั้นต้นรับฟังว่าพนักงานสินไหมของจาเลยได้รับใบรับรองแพทย์
ผู้รักษาหรือใบพิสูจน์มรณะเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544 ตามข้อความในตรายางที่ประทับไว้และจาเลยมิได้
อุทธรณ์โต้แย้ง อีกทั้งมิได้นาสืบข้อเท็จจริงให้รับฟังได้ว่า กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนจาเลยได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งโมฆียกรรมนั้นเมื่อใดตามภาระการพิสูจน์ของจาเลย ฉะนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ต้องกันมาว่า ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจาเลยได้บอกล้างโมฆียกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด จึงชอบ
ด้วยเหตุผลและถูกต้องตามกฎหมาย ฎีกาของจาเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน โจทก์ไม่ได้แก้ฎีกา จึงไม่กาหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้
(สมชาย จุลนิติ์ - มานัส เหลืองประเสริฐ - สมชาย สินเกษม)

