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คู่ควำมตกลงท้ำกันให้นำยทะเบียนยำนพำหนะฯ วินิจฉัยว่ำส.มีใบอนุญำตขับรถยนต์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยที่ได้รับจำกนำยทะเบียนฯในขณะเกิดเหตุคดีนี้หรือไม่ ถ้ำ นำยทะเบียนวินิจฉัยว่ำ ส. มีใบอนุญำต
ขับรถยนต์ที่ได้รับจำกนำยทะเบียนฯ โดยชอบ โจทก์ยอมแพ้หำกวินิจฉัยตรงกันข้ำมจำเลยยอมแพ้ ดังนี้เมื่อ
หัวหน้ำแผนกขับขี่รถยนต์ที่ศำลหมำยเรียกมำสอบถำมแถลงว่ำไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ว่ำ ส.มีใบอนุญำตขับ
รถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมำยที่ได้รับจำกนำยทะเบียนฯในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่ คู่ควำมจึงต้องสืบพยำนกัน
ต่อไปเฉพำะ ในประเด็นตำมคำท้ำ เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ควำมนำสืบมำรับฟังได้ว่ำในวันเกิดเหตุส. มีใบอนุญำตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนำยทะเบียนยำนพำหนะฯแต่ขำดต่ออำยุ กำรวินิจฉัยคดีว่ำฝ่ำยใดจะชนะหรือ
แพ้คดีตำมคำท้ำย่อมจะต้องพิจำรณำถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรำยพิพำทประกอบด้วยซึ่งเห็นได้ว่ำ
เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยฯ มีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์มำขับ
รถยนต์ที่เอำประกันเพรำะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย กำรที่ ส. เพียงแต่ขำดต่ออำยุใบอนุญำตฯ จึงถือได้ว่ำ ส.
มีใบอนุญำตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมคำท้ำ โจทก์ต้องเป็นฝ่ำยแพ้คดี.
________________________________
โจทก์ฟ้องว่ำ จำเลยที่ 1 เอำประกันภัยรถยนต์เก๋งยี่ห้อแลนเซอร์ หมำยเลขทะเบียน 9 ค92808 กับโจทก์ในวงเงิน 120,000 บำทโดยระบุให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
เงื่อนไขว่ำ ผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครองควำมเสียหำยใด ๆต่อรถยนต์ที่เอำประกันภัย หำกผู้ขับขี่ในขณะเกิด
เหตุไม่ได้รับอนุญำตให้ขับรถยนต์ถูกต้องตำมกฎหมำย ต่อมำวันที่ 20 ธันวำคม 2522รถยนต์ที่เอำประกันภัย
ชนเสำไฟฟ้ำได้รับควำมเสียหำย จำเลยที่ 1แจ้งให้โจทก์ทรำบว่ำผู้ขับรถยนต์คือนำงสำวแสงจันทร์ ทองดี ซึ่งมี
ใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำย โจทก์ได้จัดกำรซ่อมแซมเป็นเงิน20,939 บำท และค่ำยกรถอีก 700 บำท
รวมเป็นเงิน 21,639 บำท ต่อมำควำมปรำกฏว่ำผู้ขับรถยนต์ชื่อนำยสนธิ ชิสำจำรย์ ซึ่งไม่มีใบอนุญำตขับ
รถยนต์ตำมกฎหมำย กำรกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกำรละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 2 ได้รับประโยชน์จำกกำร
กระทำโดยมิชอบของจำเลยที่ 1จึงต้องใช้เงินคืนให้โจทก์ ขอให้ศำลพิพำกษำให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน
21,639 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2523 จนกว่ำจำเลยที่ 1 จะชำระ
เงินให้แก่โจทก์เสร็จ
จำเลยที่ 1 ฎีกำ
ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ "ก่อนสืบพยำนโจทก์ซึ่งมีหน้ำที่นำสืบก่อนสืบเสร็จโจทก์และจำเลยที่ 1
แถลงรับกันในประเด็นเรื่องค่ำเสียหำย และตกลงท้ำกันให้นำยทะเบียนยำนพำหนะกรุงเทพมหำนครไม่
สำมำรถวินิจฉัยได้ตำมคำท้ำ โจทก์และจำเลยที่ 1 ขอสืบพยำนกันต่อไปเฉพำะในประเด้นตำมคำท้ำ ศำลชั้นต้น
หมำยเรียกพ้นตำรวจโทนิวัตต์ เอมะวรรธนะ หัวหน้ำแผนกขับขี่รถยนต์มำสอบถำม พันตำรวจโทนิวัตติ์ แถลง
ว่ำไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ว่ำนำยสนธิ์มีใบอนุญำตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมำยที่ได้รับจำกนำยทะเบียน

ยำนพำหนะกรุงเทพมหำนครในขณะเกิดเหตุคือวันที่ 20 ธันวำคม 2522 หรือไม่โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงต้อง
สืบพยำนกันต่อไปเฉพำะในประเด็นตำมคำท้ำข้อเท็จจริงโจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่ำ ในวันที่20
ธันวำคม 2522 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้ นำยสนธิ์ ธิสำจำรย์มีใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนำย
ทะเบียนยำนพำหนะกรุงเทพมหำนคร แต่ขำดต่ออำยุใบอนุญำตขับรถยนต์ดังกล่ำวปัญหำจะต้องวินิจฉัยมีเพียง
ว่ำในวันเกิดเหตุคดีนี้นำยสนธิ์มีใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เห็นว่ำเมื่อ
พิเครำะห์คำฟ้องคำให้กำรและคำท้ำแล้วจะเห็นเจตนำของโจทก์และจำเลยที่ 1ที่มีคำท้ำกันว่ำนำยสนธิ์มี
ใบอนุญำตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ หมำยถึงชอบด้วยกฎหมำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยรำย
พิพำทเอกสำรหมำย จ.1 หรือไม่ อันเป็นประเด็นที่พิพำทกันมำนั่นเองหำใช่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ในกรณี
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมิได้เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ กำรวินิจฉัยจึงต้องพิจำรณำถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภั ยรำยพิพำท
ประกอบด้วย และเมื่อพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรำยพิพำทมีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับ
รถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์มำขับรถยนต์ที่เอำประกันเพรำะเกรงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย จะทำ
ให้โจทก์ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนมำกขึ้น คดีนี้นำยสนธิ์มีใบอนุญำตขับรถยนต์มำก่อนเกิด
เหตุ เพียงแต่ขำดต่ออำยุใบอนุญำตในระหว่ำงเกิดเหตุ ซึ่งหำได้หมำยควำมว่ำควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต์
ของนำยสนธิ์บกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่ำนำยสนธิ์มีใบอนุญำตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมคำท้ำของ
โจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องเป็นฝ่ำยแพ้คดี ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้โจทก์ชนะคดี ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกำของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น
พิพำกษำกลั บ ให้ ยกฟ้ อง ให้ โจทก์ใช้ ค่ำฤชำธรรมเนีย มทั้ งสำมศำลแทนจำเลยที่ 1 โดย
กำหนดค่ำทนำยควำมรวม 2,400 บำท".
(ดำริ ศุภพิโรจน์ - อำนวย อินทุภูติ - สมศักดิ์ จูสวัสดิ์)

หมำยเหตุ
คดี นี้ เ ป็ น กรณี ที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ก ำหนดเงื่ อ นไขคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ขั บ รถยนต์ ที่ เ อำ
ประกันภัยจะต้องได้รับใบอนุญำตขับขี่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย ย่อมมีควำมหมำยอยู่ในตัวแล้วว่ำจะต้องขับรถ
เป็น ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องเสี่ยงในกำรชดใช้ค่ำทดแทนสูงเกินไป กำรที่ผู้ขับรถยนต์ที่เอำประกันภัยมี
ใบอนุญำต เพียงแต่ขำดกำรต่อใบอนุญำตในขณะเกิดเหตุ หำทำให้ควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต์สูญสิ้นไปไม่
และจะถือว่ำไม่มีใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนเลยก็ไม่ได้ (คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1971/2513) เว้นแต่ใบอนุญำต
ถูกยึดหรือเพิกถอนโดยถูกต้องตำมกฎหมำย (คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1299/2521)แต่ถ้ำเป็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ยึด
แล้วทำหำยจึงออกใบแทนให้ ก็คงต้องถือว่ำมีใบอนุญำตไม่ผิดเงื่อนไข (คำพิพำกษำศำลฎีกำที่1484/2523)
ในกรณีที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดให้ผู้ขับรถที่เอำประกันจะต้องมีใบอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก แต่ปรำกฏว่ำขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่มีแต่ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์
ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ ผิ ด เงื่ อ นไขกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผู้ รั บ ประกั น ภั ย บอกปั ด ควำมรั บ ผิ ด ได้ (ค ำพิ พ ำกษำศำลฎี ก ำที่
1006/2518) บันทึกข้อตกลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ตกลงกันให้ใช้ใบอนุญำตของกรมตำรวจได้ ดังนั้น
เมื่อผู้ขับรถยนต์บรรทุกที่เอำประกันมีใบอนุญำตของกรมตำรวจ แต่ไม่มีใบอนุญำตของกรมกำรขนส่ง ย่อม
ใช้ได้ผู้รับประกันภัยจะยกเป็นเหตุให้ปฏิเสธควำมรับผิดไม่ได้(คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 343/2521) อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำก ำหนดเพี ยงจะต้อ งมี ใ บอนุ ญ ำตขับขี่ ตำมกฎหมำย แม้ ผู้ขับ รถขณะเกิดเหตุจ ะมีใ บอนุ ญ ำตที่ออกโดย
พนักงำนตำรวจประเทศเดนมำร์ก ไม่สำมำรถใช้ในประเทศไทยได้ก็จะถือว่ำผู้นั้นขับขี่รถในขณะเกิดเหตุไม่มี
ใบอนุญำตตำมกฎหมำยหำได้ไม่ (คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1975/2518) ตำมแนวคำพิพำกษำฎีกำดังกล่ำว ศำล
ฎีกำท่ำนมุ่งค้นหำเจตนำรมณ์และประเพณีกำรปฏิบัติของสัญญำกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ

