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โจทก์

บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จ้ากัด กับพวก

จ้าเลย

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 (เดิม)
กรมธรรม์ข้อ 9 ที่ระบุว่า “ถ้ามีการขัดแย้งเกิดขึนภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยนี คู่กรณีจะ
เสนอให้ น้าข้อขัดแย้ งดังกล่ าวให้ อนุ ญาโตตุลาการคนหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีแต่งตังขึนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้
วินิจฉัย หรือถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงเลือกบุคคลเดียวกันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะเสนอให้แต่งตังอนุญาโตตุลาการสองคน ฝ่ายละ 1 คน เป็นผู้วินิจฉัย ใน
กรณีที่อนุญาโตตุลาการสองคนตกลงกันไม่ได้ ให้อนุญาโตตุลาการตังผู้ชีขาดเป็นลายลักษณ์อักษรท้าการชี
ขาด” หาใช่เ ป็น การบัง คับ ให้คู ่ก รณี จ้ า ต้อ งเสนอข้อ พิพ าทต่อ อนุญ าโตตุล าการก่อ นเสมอไปไม่ แต่ มี
ความหมายไปในทางให้โอกาสคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเสนอต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้น้าข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี
ขาด หากจ้าเลยที่ 1 มีความจริงใจให้มีการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อน จ้าเลยที่ 1 น่าจะให้การ
ต่อสู้ในเรื่องนีไว้หรือยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งจ้าหน่ายคดีเพื่อให้โจทก์และจ้าเลยทังสามไปด้าเนินการทาง
อนุญาโตตุล าการก่อนเสีย ตังแต่เ นิ่น ๆ หาใช่เ พิ่งยื่นค้า ร้องกล่าวอ้างเรื่องนีขึน หลังจากจ้าเลยทังสามยื่น
ค้าให้การนานถึง 6 ปีเศษ พฤติกรรมของจ้าเลยที่ 1 ถือได้ว่าจ้าเลยที่ 1 สละสิทธิที่จะหยิบยกข้อ 9 แห่งเงื่อนไข
ทั่วไปดังกล่าวขึนกล่าวอ้างแล้ว
ม. ผู้เอาประกันภัยชกต่อยกับ ธ. ยุติไปก่อนที่ ธ. น้าอาวุธปืนมายิง ม. ฟังไม่ได้ว่า ม. เสียชีวิต
ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
________________________________

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยทังสามร่วมกันช้าระเงิน 460,000 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช้าระเสร็จแก่โจทก์
จ้าเลยทังสามให้การขอให้ยกฟ้อง
ระหว่างพิจารณา โจทก์ ถึงแก่ความตาย นางก้า บุ ตรโจทก์ ยื่ นค้ าร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน
ศาลชันต้นมีค้าสั่งอนุญาต
ศาลชันต้นพิพากษาให้จ้าเลยที่ 1 ช้าระเงิน 400,000 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะช้าระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ้าเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยก้าหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ส้าหรับค่าขึนศาลให้ใช้แทนในทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดียกฟ้อง
จ้าเลยที่ 2 และที่ 3 ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนของจ้าเลยที่ 2 และที่ 3 ให้เป็นพับ
จ้าเลยที่ 1 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ้าเลยที่ 1 รับผิดเสียดอกเบียนับแต่วันฟ้องวันที่
10 สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค้าพิพากษาศาลชันต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์ให้
เป็นพับ
จ้าเลยที่ 1 ฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบืองต้นว่า นาย
มานิตย์ พนักงานของจ้าเลยที่ 1 สาขาล้าปาง ท้าสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้ต่อจ้าเลยที่ 1 โดยมี
ข้อตกลงว่าหากนายมานิตย์เสียชีวิต จ้าเลยที่ 1 จะจ่ายเงิน 400,000 บาท แก่โจทก์ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นมารดา
นายมานิตย์ ตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งอยู่ใน
ระยะเวลาประกันภัย นายมานิตย์ชกต่อยกับนายธวัชชัย มีผู้เข้าห้ามและแยกจากกัน นายธวัชชัยกลับเข้ามาใน
บ้านพักแล้วเอาอาวุธปืนออกมายิงนายมานิตย์ 1 นัด เสียชีวิต พนักงานอัยการจังหวัดล้าปางฟ้องนายธวัชชัยต่อศาล
ชันต้น ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเกี่ยวกับอาวุธปืน คดีถึงที่สุด ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาลงโทษจ้าคุก
นายธวัชชัย ส่วนโจทก์ยื่นเรื่องขอรับเงิน 400,000 บาท จากจ้าเลยที่ 1 จ้าเลยที่ 1 มีหนังสือถึงโจทก์ไม่ยอม
จ่ายเงินอ้างว่า นายมานิตย์ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
เข้าข้อยกเว้นการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่ว นบุคคลไม่คุ้มครอง โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีนี
โดยยื่น ค้าร้องขอด้าเนิน คดีอย่างคนอนาถา ศาลชันต้น นัด ไต่ส วนค้า ร้อ ง จ้า เลยทั งสามยื่น ค้า ให้ก ารเมื่อ
โจทก์เสียค่าขึนศาลครบถ้วน ศาลชันต้นจึงรับฟ้อง รับค้าให้การ นัดสืบพยานโจทก์จ้าเลยทังสาม ครันถึงวัน
นัดจ้าเลยทังสามยื่นค้าร้องขอด้าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนตามข้ อ 9 เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ขอให้ศาลมีค้าสั่งจ้าหน่ายคดี ศาลชันต้นยกค้าร้อง ให้ด้าเนินคดีต่อไป
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ้าเลยที่ 1 ข้อแรกว่า โจทก์มีอ้านาจฟ้องหรือไม่ จ้าเลยที่ 1
ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อชีขาดเสียก่อนตามข้อ 9 แห่งเงื่อนไขทั่วไป
ของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จึงไม่มีอ้านาจฟ้องนัน เห็นว่า ข้อ 9 ของกรมธรรม์ดังกล่าวระบุ
ว่ า “ถ้ า มี ก ารขั ด แย้ ง เกิ ด ขึ นภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นี คู่ ก รณี จ ะเสนอให้ น้ า ข้ อ ขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วให้
อนุญาโตตุลาการคนหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีแต่งตังขึนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้วินิจฉัย หรือถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลง
เลือกบุคคลเดียวกันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะ
เสนอให้แต่งตังอนุญาโตตุลาการสองคน ฝ่ายละ 1 คน เป็นผู้ วินิจฉัย ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการสองคนตกลง
กันไม่ได้ ให้อนุญาโตตุลาการตังผู้ชีขาดเป็นลายลักษณ์อักษรท้าการชีขาด” เช่นนีตามข้อ 9 หาใช่เป็นการบังคับ
ให้คู่กรณีจ้าต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อนเสมอไปไม่ แต่มีความหมายไปในทางให้โอกาสคู่กรณี
ฝ่ายหนึ่งเสนอต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้น้าข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชีขาด ประกอบกับ หากจ้าเลยที่ 1 มี

ความจริงใจให้มีการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อน จ้าเลยที่ 1 น่าจะให้การต่อสู้ในเรื่องนีไว้ห รือยื่น
ค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งจ้าหน่ายคดีเพื่อให้โ จทก์ จ้าเลยทังสามไปด้าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนเสีย
ตังแต่เนิ่นๆ หาใช่เพิ่งยื่นค้าร้องกล่าวอ้างเรื่องนีขึน เป็นเวลาหลังจากจ้าเลยทังสามยื่นค้าให้การนานถึง ๖ ปี
เศษ พฤติกรรมของจ้าเลยที่ 1 เช่นนีถือได้ว่าจ้าเลยที่ 1 สละสิทธิที่จะหยิบยกข้อ ๙ แห่งเงื่อนไขทั่วไปดังกล่าว
ขึนกล่าวอ้างแล้ว ค้าพิ พากษาศาลฎีกาที่จ้าเลยที่ 1 อ้างมาในฎีกา ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี น้ามาเทียบเคียง
ไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เห็นว่า โจทก์มีอ้านาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจ้าเลยที่ 1 ข้อนีฟังไม่ขึน
มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจ้าเลยที่ 1 ข้อต่อไปว่า จ้าเลยที่ 1 ต้องรับผิดช้าระเงินแก่โจทก์
หรือไม่ โดยจ้าเลยที่ 1 ฎีกาว่า นายมานิตย์ถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากนายมานิตย์เข้าร่วมทะเลาะวิวาท
หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิด เห็นว่า ศาลล่างทังสองได้วินิจฉัยไว้ถูกต้องชัดแจ้ง
แล้ว ว่า นายมานิตย์ผู้เอาประกัน ภัย ชกต่อยกับนายธวัช ชัย ยุติไปก่อนที่นายธวัช ชัย น้าอาวุธ ปืน มายิงนาย
มานิตย์ ฟังไม่ได้ว่านายมานิตย์เสียชีวิตขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จึงไม่
เข้าข้อยกเว้นข้อ 2 ง. ที่จะให้ต้องรับผิด ศาลฎีกาจึงไม่จ้าต้องวินิจฉัยซ้าอีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาให้จ้าเลย
ที่ 1 ช้าระเงินแก่โจทก์นัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนีของจ้าเลยที่ 1 ฟังไม่ขึน
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชันฎีกาให้เป็นพับ
(ประทีป ดุลพินิจธรรมา - วิรุฬห์ แสงเทียน - เมทินี ชโลธร)
ศาลจังหวัดล้าปาง - นายช้านาญ อินทะศร
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายโอภาส อนันตสมบูรณ์

