ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) ประมวล จันทรชีวะ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ในปจจุบัน บริษัทประกันภัยในประเทศไทยหลายบริษัทกําลังประสบปญหาการเรียกเก็บเงินจากบริษัท
ประกันภัย ตอเพื่อคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตอสําหรับความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ
มหาอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2554
ปญหาขอกฎหมายที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากการที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) มาตรา
882 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยมีอายุความ 2 ป นับจาก
วันที่เกิดวินาศภัย1 และตอมาไดมีคดีที่คูความพิพาทกันในประเด็นขอกฎหมายที่มีการยื่นฎีกาเพื่อใหศาลฎีกา
วินิจฉัยวาอายุความตามสัญญาประกันภัยตอจะอยูภายใตบังคับอายุความ 2 ป ตามมาตรา 882 ดวยหรือไม
ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 8292/2538 วา การฟองใหจําเลยรับผิดเพื่อคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยตอซึ่งมีลักษณะเปนการประกันวินาศภัยมีอายุความ 2 ป นับแตวันวินาศภัยตาม ป.พ.พ.
มาตรา 882 วรรคหนึ่ง2
เนื่องจากยังไมมีคําพิพากษาฎีกาฉบับอื่นที่วินิจฉัยเรื่องอายุความตามสัญญาประกันภัยตอไวเปนอยางอื่น
กรณี จึ งถื อว าศาลฎี กาของประเทศไทยนํ าอายุ ความ 2 ป นั บแต วั นวิ นาศภั ยมาใช กั บความรั บผิ ดของผู รั บ
ประกันภัยและผูรับประกันภัยตอ ผลก็คือ อายุความของผูเอาประกันภัยตอ (reinsured) ที่ตองรับผิดตอผูเอา
ประกันภัยของตน กับอายุความของผูรับประกันภัยตอ (reinsurer) ที่ตองรับผิดตอผูเอาประกันภัยตอตามสัญญา
ประกันภัยตอ (reinsurance contract) เริ่มนับจากจุดเดียวกัน คือ วันที่เกิดวินาศภัยและใชกําหนดอายุความ
2 ป เทากัน
ปญหาการปรับใชอายุความ 2 ป ตามคําพิพากษาฎีกาดังกลาว ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณทางวิชาการ
วานาจะไมเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจการประกันภัยตอและกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการพิจารณาคาสินไหมทดแทนสําหรับธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
จากเหตุภัยน้ําทวม เนื่องจาก ในการพิจารณาคาสินไหมทดแทนจําเปนตองใชเวลารวบรวมขอมูลโดยพิจารณา
ถึงยอดเงินไดในอดีตของผูเอาประกันภัยในชวงที่ตรงกับการเกิดเหตุความเสียหายจากน้ําทวม การพิจารณามี
ความยุงยากและมีปญหาทางเทคนิคที่ซับซอน เชน ในเหตุการณน้ําทวมที่กินพื้นที่เปนบริเวณกวาง (wide
area damage) จะถือเปนพฤติการณพิเศษที่ตองอยูภายใตถอยคําในเครื่องหมายปกกาที่เรียกวา Special
Circumstance Clause หรือ Adjustment Clause หรือไม และปญหาการพิจารณาสินไหมในกรณีที่กรมธรรม
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก มีขอสัญญา Denial of Access Clause หรือ Prevention of Access หรือ ในกรณีที่
กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีขอสัญญา Suppliers’ and Customers’ Extension Endorsement และ
ปรากฏขอเท็จจริงวา Suppliers และ Customers ของผูเอาประกันภัยก็ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมดวย
เชนเดียวกับผูเอาประกันภัย
1
2

มาตรา 882 ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันวินาศภัย
ดูรายละเอียดของคําพิพากษาฎีกาตามเอกสารประกอบ ทายบทความนี้

-2ความยุงยากในการพิจารณาสินไหมตามตัวอยางขางตน อาจทําใหการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอา
ประกันภัยตองใชเวลานานนับป แตก็มีกลไกในกฎหมายไทยฉบับใหมที่ชวยผอนคลายปญหาอายุความ 2 ป
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 882 เนื่องจาก คดีที่ผูเอาประกันภัยเรียกรองใหบริษัทประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยจัดเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มีผลทําให
อายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางที่มีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอา
ประกันภัย จนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะไดบอกเลิกการเจรจานั้นอายุความที่เหลือจึงจะเริ่มนับตอไป3 ดังนั้น ผูเอา
ประกันภัยจึงไดประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ทําใหอายุความ 2 ป ยังไมขาด เมื่อมีการเจรจาคาสินไหมทดแทน
กับบริษัทประกันภัย แตคดีที่พิพาทระหวางผูรับประกันภัยตอกับผูเอาประกันภัยตอไมจัดอยูในประเภทคดี
ผูบริโภค ทําใหไมอาจนําหลักเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใชกับการเรียกรองตาม
สัญญาประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยในประเทศไทยจึงตองอาศัยวิธีการอื่นในการปองกันมิใหอายุความ 2 ป
(ที่ศาลฎีกานํามาใชกับสัญญาประกันภัยตอ) ขาดลงในระหวางที่บริษัทประกันภัยยังไมสามารถสรุปคาสินไหม
ทดแทนกับผูรับประกันภัยตอได
เมื่อเปรียบเทียบอายุความรับผิดตามสัญญาประกันภัยตอตามกฎหมายของประเทศอื่น จะเห็นวา
แตกตางไปจากหลักเกณฑของกฎหมายที่ศาลฎีกาไทยนํามาปรับใช ตัวอยาง การนับอายุความความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยตอที่ใชอยูในประเทศอังกฤษซึ่งเปนศูนยกลางของการประกันภัยตอของโลกแหงหนึ่งจะใช
อายุความ 6 ป นับแตวันที่เหตุแหงการฟองคดีไดเกิดขึ้น4ดังนั้น ตามหลักกฎหมายอังกฤษ ผูเอาประกันภัยตอ
(reinsured) จึงมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยตอ (reinsurer) รับผิดตามสัญญาประกันภัยตอภายในอายุความ
6 ป นับตั้งแตจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดไดปรากฏชัดหรือสรุปไดไมวาดวยการทําความตกลง
ในจํานวนเงินที่จะชดใชใหหรือเมื่อมีคําพิพากษาหรือคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหผูเอาประกันภัยตอ
(reinsured) รับผิดตอผูเอาประกันภัย (insured) ของตนอายุความสําหรับความรับผิดของผูรับประกันภัยตอจึง
ไมเกิดปญหาตามกฎหมายอังกฤษ
ผลของคําพิพากษาฎีกาที่ 8292/2538 และอายุความ 2 ป ตาม ป.พ.พ. ที่ศาลฎีกานํามาใชกับสัญญา
ประกันภัยตอดวย ทําใหเกิดปญหากับบริษัทประกันภัยในประเทศไทยวาจะใชมาตรการทางกฎหมายหรือวิธีใด
ที่จะสามารถรักษาผลประโยชนมิใหสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัยตอขาดอายุความ 2 ป
ประเด็นปญหานี้ควรพิจารณาแนวทางแกไขโดยตองพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สัญญาประกันภัยตอ
(ไมวาจะเปนแบบ Fac re หรือ Treaty) กําหนดใหใชกฎหมายไทยหรือไม ถาใหใชกฎหมายไทยบังคับ ควรแบง
สัญญาประกันภัยตอออกเปน 2 กลุม คือ สัญญาประกันภัยตอที่มีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration
Clause)5 และสัญญาประกันภัยตอที่ไมมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ

3
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มาตรา 14 “ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค ใหอายุความ
สะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา”
ตามกฎหมายอังกฤษ Limitation Act 1980 มาตรา 5 กําหนดไววา “an action founded on simple contract shall not be brought after
be expiration of 6 years from the date on which the cause of action accrued”
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 11 สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คูสัญญาตกลงใหระงับขอ
พิพ าททั ้ง หมดหรือ บางสว นที่เ กิด ขึ ้น แลว หรือ ที ่อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคตไมว า จะเกิด จากนิติส ัม พัน ธต ามสัญ ญาหรือ ไมโ ดยวิธ ีก าร
อนุญาโตตุลาการ

-31. สัญญาประกันภัยตอที่มีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Clause) ดวยลักษณะของ
สัญญาประกันภัยตอแบบ Treaty ทําใหมีแนวโนมที่สัญญาประกันภัยตอประเภทนี้จะมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ
มากกวาสัญญาประกันภัยตอแบบ Fac re
หากสั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ มี ข อ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยกํ า หนดให ใ ช ก ฎหมายไทยและให ทํ า
อนุญาโตตุลาการที่ประเทศไทย (Thai law and jurisdiction) การแกไขปญหาเรื่องอายุความ 2 ป ตาม
กฎหมายไทยอาจมีขอยุงยากที่นอยลง ดวยเหตุผลดังนี้
1) ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 ถื อ ว า เมื่ อ ใดที่ สั ญ ญามี ข อ ตกลง
อนุญาโตตุลาการ คูสัญญาจะตองปฏิบัติตามขอตกลงนั้น หากฝายใดนําขอพิพาทไปยื่นฟองคดีตอศาลโดยมิได
เสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการตัดสินกอน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่ตกเปนจําเลยอาจรองขอตอศาลไมชาไป
กวาวั น ยื่นคํา ใหก ารหรื อ ภายในระยะเวลายื่น คํา ให การเพื่ อใหศ าลจํ า หน า ยคดี หากศาลเห็นว าข อสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการนั้นสามารถใชบังคับไดศาลจะจําหนายคดีเพื่อใหคูกรณีไปดําเนินการอนุญาโตตุลาการกอน6
ดังนั้น บริษัทประกันภัยไทยที่เปนคูสัญญาตามสัญญาประกันภัยตอซึ่งมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดไว
จึงควรตองปฏิบัติตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น
2) การที่เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาจะมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลง
และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ผานมาแลวจะไมนับรวมอยูในอายุความ7 คําวา “การมอบขอพิพาท
ใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา” ไดถูกขยายความโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 วา
มาตรา 27 ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการใหถือวามีการมอบขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามมาตรา 193/14 (4) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการจะเริ่มตนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งไดรับหนังสือจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งขอใหระงับขอพิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ
(2) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งบอกกลาวเปนหนังสือแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ
หรือใหความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทนั้น
(3) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีหนังสือแจงขอพิพาทที่ประสงคจะระงับตอคณะอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดคณะอนุญาโตตุลาการไว
(4) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสนอขอพิพาทตอหนวยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว
ดวยผลของมาตรา 27 (1) การที่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยสงหนังสือถึงผูรับประกันภัยตอใน
ตางประเทศเพื่อแจงวาจะใชสิทธิระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ จะมีผลทําใหอายุความสะดุดหยุดลง
ในทันทีเมื่อผูรับประกันภัยตอไดรับหนังสือนั้น โดยไมจําเปนที่จะตองฟองคดีตอศาลเพื่อใหอายุความสะดุดหยุดลง
3) ในระหวางดําเนินการอนุญาโตตุลาการ คูสัญญาในสัญญาประกันภัยตอมีเวลาพอที่จะเจรจา
ตกลงในเรื่องขอพิพาทระหวางกันได แตหากไมสามารถตกลงกันไดและจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
จนกระทั่งมีคําชี้ขาดขอพิพาท การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถกระทําไดแมวาจะตอง
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พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 14 วรรคแรก
ป.พ.พ. มาตรา 193/14 และมาตรา 193/15

-4ดําเนินการบังคับตามคําชี้ขาดในตางประเทศ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยและประเทศอื่นๆ สวนใหญ8 ตางก็เปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ค.ศ. 1958
หรือที่นิยมเรียกกันวา New York Convention 19589 ดังนั้น กฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศที่เปนภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติที่สอดคลองกันเพื่อการยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในทํานองเดียวกับที่ มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญัติไววา
มาตรา 41 ภายใตบังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 44 คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไมวาจะได
ทําขึ้นในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาทและเมื่อไดมีการรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจยอมบังคับไดตามคําชี้ขาดนั้น
ในกรณีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทําขึ้นในตางประเทศ ศาลที่มีเขตอํานาจจะมีคําพิพากษา
บังคับตามคําชี้ขาดใหตอเมื่อเปนคําชี้ขาดที่อยูในบังคับแหงสนธิสัญญาอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีและใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเทานั้น
ดั ง นั้ น แม ว า คํ า ตั ด สิ น ของอนุ ญ าโตตุ ล าการจะกระทํ า ที่ ป ระเทศไทย ก็ ส ามารถที่ จ ะบั ง คั บ ได ใ น
ตางประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญา New York Convention 1958
2. สัญญาประกันภัยตอที่ไมมีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ สัญญาประกันภัยตอที่มีลักษณะเชนนี้
อาจกอใหเกิดปญหาขอกฎหมายในการหามาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันมิใหสิทธิเรียกรองขาดอายุความ
2 ป ตามกฎหมายไทย มาตรการที่อาจจะนํามาใชมีตัวอยางดังนี้
1) ควรที่จะขอใหผูรับประกันภัยตอชําระหนี้คาสินไหมทดแทนใหบางสวน ไมวาเปนจํานวนมาก
หรือนอยก็ตาม ทั้งนี้เพราะการชําระคาสินไหมทดแทนใหบางสวนจะมีผลเปนการรับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ดวยการ
ชําระหนี้ใหบางสวนตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 193/14 ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง อายุความ 2 ป
จะเริ่มนับใหมในทันทีที่มีการชําระหนี้ใหบางสวน
2) ในกรณี ที่ คู สั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ สามารถที่ จ ะตกลงกั น ได ใ นเรื่ อ งของการชดใช ค า สิ น ไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยตอ ทั้งสองฝายอาจจะทําขอตกลงที่มีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ
(Compromise Agreement) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 85010 ดวยการที่ตางฝายตางก็ยอม
ผอนผันใหแกกัน เชน มีการลดหนี้คาสินไหมทดแทนใหบางสวน เมื่อไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่ง
กฎหมายไทยบังคับไววาจะตองใหฝายผูรับประกันภัยตอลงชื่อไวโดยผูมีอํานาจกระทําการแทน มิฉะนั้นจะฟองรอง
บังคับคดีไมได ผลก็คือผูเอาประกันภัยตอจะไดสิทธิตามที่แสดงไวในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น11 และ
บังคับกันไดภายในอายุความ 10 ป12
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รวมทั้งประเทศอังกฤษ สิงคโปร มาเลเซีย และอินเดีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย รวมถึงเกาะ Labuan ดวยแมวา Labuan จะเปนเขต
การคาอิสระ (free trade zone) ตั้งแตป ค.ศ. 1990 แตถือเปนสวนหนึ่งของประเทศมาเลเซียโดยขณะที่ประเทศมาเลเซียเขาเปนภาคี
อนุสัญญา New York Convention 1958 ไดทําขอสงวนไวเพียงวาจะยอมรับบังคับเฉพาะคําตัดสินอนุญาโตตุลาการตางประเทศที่กระทํา
ในประเทศที่เปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้เทานั้น ซึ่งไมกระทบตอคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่กระทําในประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ดวย
9
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards signed at New York, 1958 - the "New York"
Convention 1958
10
ป.พ.พ. มาตรา 850 “อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือ
จะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”
11
ป.พ.พ. มาตรา 851 และมาตรา 852
12
ดูรายละเอียดในคําพิพากษาฎีกาที่ 4815/2547

-5อนึ่ง ในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว ควรที่จะมีขอตกลงที่ผูรับประกันภัยตอ
ไดยอมสละประโยชนแหงอายุความ 2 ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 882 ดวย เพื่อเปนมาตรการอีกชั้นหนึ่ง แมวาจะมี
ความเห็นของนักวิชาการบางทานเห็นวาการสละประโยชนแหงอายุความที่กระทําไวลวงหนากอนอายุความ
ครบกําหนดจะตกเปนโมฆะเพราะขัดตอมาตรา 193/24 ป.พ.พ. ที่บัญญัติใหลูกหนี้สละประโยชนแหงอายุความ
เมื่ออายุความครบกําหนดแลว13 แตผูเขียนมีความเห็นแยงดวยความเคารพวา การที่ลูกหนี้มีความประสงคที่จะ
เจรจาและหาทางที่จะบรรลุขอตกลงกับเจาหนี้เพื่อที่จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้โดยไมนําอายุความขึ้นมาเปน
ประเด็นเพื่อกอใหเกิดอุปสรรคตอความประสงคดังกลาว จึงยอมตกลงที่จะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู
เปนสิ่งที่ลูกหนี้ควรกระทําจึงไมนาที่จะเปนเรื่องที่ขัดตอกฎหมายและไมควรตกเปนโมฆะ14
อย า งไรก็ ดี หากสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความจะมี ข อ ตกลงที่ ผู รั บ ประกั น ภั ย ต อ ยอมสละ
ประโยชนแหงอายุความไวลวงหนา ก็ควรมีขอตกลงที่เรียกวา Severability Clause เพื่อแยกสัญญาสวนที่ขัด
ตอกฎหมายและไมมีผลใชบังคับออกจากสวนอื่นของสัญญาซึ่งสามารถใชบังคับไดตามกฎหมาย
3) ในที่สุดหากคูสัญญาประกันภัยตอไมสามารถที่จะเจรจากันไดและไมมีการชําระหนี้คาสินไหม
ทดแทนบางสวนใหแกผูเอาประกันภัยตอ มาตรการสุดทายที่ผูเอาประกันภัยตอจะดําเนินการตอไปได คือการ
นําคดีไปฟองตอศาลภายในอายุความ 2 ป
มาตรการนี้ ควรถือเปนมาตรการสุดทายในการแกไขปญหา เนื่องจากปญหาเรื่องหลักอํานาจ
อธิปไตยทางศาล (judicial sovereignty) ที่ถือวาคําพิพากษาของศาลในประเทศใดจะสามารถบังคับได
ภายในประเทศนั้น เว นแต จ ะมี ข อตกลงกั บ ประเทศอื่นที่ จะยอมรั บ นับ ถื อ และบั ง คั บ ตามคํ าพิพ ากษาศาล
ตางประเทศใหแกกัน ดังเชนที่มีใชในยุโรป เชน อนุสัญญา Convention on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters หรือที่เรียกวาอนุสัญญา Lugano
Convention ดังนั้น การยื่นฟองคดีผูรับประกันภัยตอที่อยูในตางประเทศตอศาลไทย อาจมีปญหาเรื่องการ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลไทยในตางประเทศที่ผูรับประกันภัยตอเปดดําเนินธุรกิจหรือจดทะเบียนไว
เชน การบังคับคําพิพากษาของศาลไทยในประเทศมาเลเซีย การดําเนินการตามมาตรการกฎหมายนี้จึงจําเปน
ที่จะตองศึกษาระบบกฎหมายของตางประเทศที่จะนําคําพิพากษาของศาลไทยไปบังคับคดี เชน หากเปน
ประเทศมาเลเซียจะตองพิจารณาจากพระราชบัญญัติ Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1958
(Act 99) ที่ยอมรับที่จะบังคับตามคําตัดสินของศาลตางประเทศในลักษณะของการตางตอบแทนกันเฉพาะ
คําพิพากษาที่ออกในประเทศที่อยูในตารางแรกของพระราชบัญญัติฉบับนี้ (the First Schedule) ซึ่งระบุรายชื่อ
ของ Reciprocating Countries ไว โดยประเทศไทยไมอยูในรายชื่อของประเทศใน the First Schedule ทําให
ไมสามารถนําคําพิพากษาของศาลไทยไปบังคับในประเทศมาเลเซียได บริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่
ชนะคดีในศาลไทยจึงตองนําคําพิพากษาของศาลไทยไปฟองผูรับประกันภัยตอในประเทศมาเลเซียเปนคดีใหม
และหากโชคดี คดีอาจใชเวลาไมมากหากศาลในประเทศมาเลเซียสามารถใชกระบวนพิจารณาแบบ Summary
Judgment กับคดีได
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ป.พ.พ. มาตรา 193/24 “เมื่ออายุความครบกําหนดแลว ลูกหนี้จะสละประโยชนแหงอายุความนั้นเสียก็ได แตการสละประโยชนเชนวานี้
ไมมีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผูค้ําประกัน”
14
ป.พ.พ. มาตรา 151 “การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนการนั้นไมเปนโมฆะ”

