คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1247/2514
นายจารัส วิงประวัติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
บริษัทอเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด
โดยนายดับบลิว เอช สว๊าตเซ็น ดรูเบอร์ ผูจ้ ดั การสาขาในประเทศไทย

โจทก์
จาเลย
จาเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง
อายุความบอกล้างสัญญาประกันภัยตอนแรกของมาตรา 865 วรรคสองนั้นหมายถึงว่า ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในกาหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้
โจทก์ยื่นคาขอรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งผู้ตายทาไว้กับบริษัทจาเลยเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2509 พร้อมด้วยรายงานของนายแพทย์โรงพยาบาลผู้รักษาผู้ตายครั้งสุดท้ายว่า ผู้ตายป่วยเป็น
มะเร็งที่ลาไส้ใหญ่และตายด้วยโรคดังกล่าว และได้ระบุไว้ในรายงานนั้นอีกว่าผู้ตายเคยรับการผ่าตัดด้ วย
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งเป็นเวลาก่อนผู้ตายเอาประกันชีวิตไว้กับบริษัท
จาเลย เช่นนี้ถือว่าบริษัทจาเลยย่อมมีเหตุควรทราบได้แล้วว่าผู้ตายได้ปกปิดข้อความจริงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 29
สิงหาคม 2509 บริษัทจาเลยจะอ้างว่ารายงานแพทย์ดั งกล่าวนั้น ยังไม่แน่นอน บริษัทจาเลยยังต้องสืบสวน
ต่อไปจนได้ความจริงแน่นอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2509 ว่าผู้ตายได้ป่วยและรับการผ่าตัดด้วยโรคดังกล่าว
มิได้ เพราะอายุความกฎหมายกาหนดให้เริ่มนับแต่วันที่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้เท่านั้นมิใช่เริ่มนับแต่วันที่
ทราบความจริง ฉะนั้นเมื่อบริษัทจาเลยบอกล้างโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2509 ซึ่งเป็นเวลาเกินหนึ่ง
เดือนแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีผลบังคับบริษัทจาเลย
________________________________
โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2508 นางนพรัตน์ วิงประวัติได้ทาสัญญาประกันชีวิตไว้
กับบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด สาขานครสวรรค์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจาเลยแบบ
สะสมทรัพย์เป็นจานวนเงิน 120,000 บาท มีกาหนดระยะเวลาประกัน 20 ปี ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทุกงวด
3 เดือน งวดละ 1,886.40 บาท ปรากฎตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเลขที่ 318952 โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์
ต่อมานางนพรัตน์ผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายด้วยโรคมะเร็งในลาไส้ใหญ่เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2509 โจทก์ได้มอบหลักฐานต่าง ๆ แก่นางเบญจา วัยวุฒิ ผู้รักษาการแทนบริษัทสาขาจาเลยขอรับ
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่จาเลยปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าถ้อยคาที่นางนพรัตน์ให้ไว้ในคาขอเอา
ประกันชีวิตและใบตรวจสุขภาพไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นการผิดคารับรองอันถือว่าเป็นสารสาคัญแห่งกรมธรรม์
ประกันชีวิตและเป็นความผิดของผู้เอาประกัน ก่อนบริษัทจาเลยจะรับประกันชีวิตก็ ได้ส่งแพทย์ทาการตรวจ
ร่างกายของผู้เอาประกันชีวิตแล้วหากผิดพลาดจากความจริงก็เป็นเพราะความผิดพลาดของแพทย์ของจาเลย
ซึ่งควรจะได้รู้หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน จาเลยมิได้บอกล้างสัญญาภายใน
กาหนดระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่โจทก์ได้แจ้งรายละเอีย ดสาเหตุการตายของผู้เอาประกันชีวิตให้ผู้รับ
ประกันชีวิตทราบมูลอันจะบอกล้างได้ จึงถือว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับไปตามมาตรา 865 วรรค 2 จาเลยต้องรับ
ผิดใช้เงินตามสัญญา ขอให้ศาลบังคับจาเลยชาระเงินประกันชีวิตจานวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 3,750 บาท กับต่อจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชาระเสร็จ

จาเลยให้การว่า จาเลยรับประกันชีวิตนางนพรัตน์ วิงประวัติ ผู้ตายในวงเงินประกัน 120,000
บาท จาเลยได้รับแจ้งพร้อมหลักฐานจากโจทก์เพื่อเรียกร้องเงินประกันชีวิตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2509 ว่านาง
นพรัตน์ตายด้วยโรคมะเร็งในลาไส้ใ หญ่เมื่ อวันที่ 7 สิงหาคม 2509 จาเลยสงสัยการตายของนางนพรัตน์
หลังจากทาสัญญาประกันชีวิตเพียงปีเศษ จึงสืบสวนสาเหตุและทราบความจริงเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2509 ว่า
ก่อนที่จะเอาประกันชีวิตไว้กับจาเลยนั้น นางนพรัต น์ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในลาไส้เคยได้รับการบาบัดรักษาใน
โรงพยาบาลมาหลายครั้ง ทั้งยังเคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคดังกล่าว เมื่อนายแพทย์ของจาเลยตรวจสุขภาพ
และสอบถามประวัติเพื่อพิจารณาคาขอเอาประกันชีวิตนั้น นางนพรัตน์รู้ตัวดีว่าเป็นโรคนี้อยู่แล้วแต่ละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผย ข้อความจริงเกี่ยวกับการที่ตนป่วยเป็นโรคมะเร็งในลาไส้และเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วให้แพทย์
ของจาเลยทราบทั้งแจ้งเท็จว่าไม่เคยเจ็บป่วยใด ๆ มาก่อนและสุขภาพไม่ทรุดโทรม ซึ่งหากจาเลยรู้มาก่อนว่า
นางนพรัตน์ป่วยเป็นโรคมะเร็งในลาไส้และเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว จาเลยก็จะไม่รับประกันชีวิตนางนพรัตน์
โดยเด็ดขาด การที่นางนพรัตน์ปิดบังความจริงและแถลงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายแพทย์ของจาเลยเป็นการ
ฉ้อฉลให้จาเลยเข้าทาสัญญาด้วยนิติกรรมสัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะจาเลยเพิ่งทราบความจริง เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2509 ภายหลังจากได้สืบสอบแล้ว และได้บอกล้างกรมธรรม์ไปยังโจทก์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2509 ซึ่งเป็นการบอกล้างภายในกาหนด 1 เดือน กรมธรรม์สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ จาเลยไม่ต้องใช้เงินตาม
กรมธรรม์สัญญา
ศาลชั้นต้นพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1. นางนพรัตน์ปิดบังความจริงหรื อแถลงข้อความเท็จเรื่องที่เคยเป็นโรคมะเร็งในลาไส้แก่
แพทย์ของจาเลยเมื่อขอเอาประกันจริงหรือไม่ และประเด็นข้อนี้ฟังได้ว่านางนพรัตน์ได้ปิดบังความจริงและ
แถลงข้อความเท็จเรื่องที่ตนเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งในลาไส้มาก่อนต่อนายแพทย์ของจาเลย นิติกรรมประกัน
ชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ
2. จาเลยบอกล้างกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่วันที่จาเลยได้ทราบมูล
อันจะบอกล้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรค 2 หรือไม่ ประเด็นข้อนี้ศาลชั้นต้นฟัง
ว่าจาเลยบอกล้างโมฆียะกรรมเกิน 1 เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว สิทธิบอกล้างจึงระงับไป
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับจาเลยต้องใช้เงินให้โจทก์ พิพากษาให้จาเลยใช้เงิน 123,750 บาท พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในต้นเงิน 120,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จ
จาเลยอุทธรณ์ว่า จาเลยบอกล้างภายในกาหนด 1 เดือนสัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆะ
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จาเลยฎีกา
ในชั้นฎีกามีประเด็นวินิจฉัยข้อเดียวว่า บริษัทจาเลยใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมภายใน
กาหนด 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทจาเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 หรือไม่
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว โจทก์ได้ยื่นคาขอรับประโยชน์ตามกรมธรรม์สัญญาประกันชีวิตที่นาง
นพรัตน์ผู้ตายทาไว้กับบริษัทจาเลยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2509 โจทก์ได้ยื่นตามแบบฟอร์มของบริษัทจาเลย
โดยเฉพาะโจทก์ได้ยื่นรายงานของนายแพทย์โรงพยาบาลวชิร ะผู้รักษานางนพรัตน์ผู้ตายครั้งสุดท้ายจนถึงแก่
ความตาย ว่านางนพรัตน์ป่วยเป็นมะเร็งที่ลาไส้ใหญ่ และตายเพราะมะเร็งลุกลามไปตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายนายแพทย์ได้ระบุไว้ในรายงานนั้นอีกว่าผู้ตายเคยรับการผ่าตัดด้วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริ
ราชมา 2 ปีก่อน ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อบริษัทจาเลยได้รับรายงานของแพทย์ดังกล่าว บริษัทจาเลยย่อมมีเหตุควร
ทราบได้แล้วว่านางนพรัตน์เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และเคยรับการผ่าตัดด้วยโรคนี้มาแล้ว และนาง
นพรัตน์ปกปิดความจริงดังกล่าวเสีย ซึ่งเป็นสารสาคัญที่บริษัทจาเลยจะไม่รับประกันชีวิตนางนพรัตน์หากนาง

นพรัตน์บอกความจริง ดังนั้น จึงฟังได้ว่าบริษัทจาเลยได้ทราบมูลอันจะบอกล้างโมฆียะกรรมได้แล้วตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2509 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์แจ้งขอรับประโยชน์จากการเอาประกันชีวิตนางนพรัตน์พร้อมทั้งแสดง
รายงานของแพทย์ว่านางนพรัตน์ตายด้วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ บริษัทจาเลยบอกล้างโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2509 เกินหนึ่งเดือนแล้ว บริษัทจาเลยจึงหมดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
วรรค 2 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่นางนพรัตน์ผู้ตายทาไว้กับบริษัทจาเลยโดยให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์จึงมีผล
บังคับจาเลย
ที่จาเลยฎีกาว่า รายงานแสดงเหตุการตายของนางนพรัตน์โดยนายแพทย์โรงพยาบาลวชิระ
ศาลหมาย จ.1 ที่ ว่ า นางนพรั ต น์ ต ายด้ ว ยโรคมะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ และเคยรั บ การผ่ า ตั ด โรคมะเร็ ง มาจาก
โรงพยาบาลศิริราช 2 ปีก่อนนั้นยังไม่แน่นอน บริษัทจาเลยจึงต้องสืบสวนข้อเท็จจริงเสียให้แน่นอนจนได้ความ
จริงว่านางนพรัตน์เคยป่วยและรับการผ่าตัดก่อนจะมาขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทจาเลย ซึ่งบริษัทจาเลยทราบ
แน่นอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2509 จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว บริษัทจาเลยบอกล้างโมฆียะกรรมภายใน
กาหนดหนึ่งเดือนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ให้เริ่มนับแต่วันที่
ทราบมูลอันจะบอกล้างเท่านั้น มิใช่ให้เริ่มนับแต่วันที่ทราบความจริงดังที่บริษัทจาเลยฎีกา
พิพากษายืน
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