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ในสัญญาประกนัภัย 

 
 

                                 รศ.(พิเศษ)ประทีป ทบัอตัตานนท ์
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หัวข้อ 
• คดีบริโภคกบัสญัญาประกนัภยั 
• อายคุวามในคดีผูบ้ริโภค และในสญัญาประกนัภยั 
• การฎีกาในคดีผูบ้ริโภค 
• สญัญาประนีประนอมยอมความในสญัญาประกนัภยั 
• มูลค่าความเสียหายท่ีแทจ้ริง 
• ปัญหาทางกฎหมายในการรับช่วงสิทธิในสญัญาประกนัภยั 
• อายคุวาม 1 ปี ตามมาตรา 882และมาตรา 887 
• การลกัทรัพยโ์ดยกลอุบาย 
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คดบีริโภคกบัสัญญาประกนัภัย 

 
• ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

และผูเ้สียหายตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

• ผูป้ระกอบธุรกิจ คือ ผูป้ระกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค และให้หมายความรวมถึงผูป้ระกอบการตามกฎหมายเก่ียวกบั
ความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
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• คดีผู้บริโภค หมายถึง  
            (1) คดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตาม

มาตรา 19 หรือตามกฎหมายอ่ืน กบัผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกนัเก่ียวกบั
สิทธิหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ  

         (2) คดีแพ่งตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

         (3) คดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักบัคดีตาม (1) หรือ (2) 
            (4) คดีแพง่ท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหใ้ชว้ิธีพิจารณาตามพระราชบญัญติัน้ี     

 
4 



• คดีพพิาทระหว่างผู้รับประกนัภัยกบัผู้เอาประกนัภัยเป็นคดีผูบ้ริโภคตาม
มาตรา 3 (1)  

• กรณีที่ ผู้เอาประกันภัยถูกท าละเมิด เม่ือผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้ว การฟ้องไล่เบี้ยเอาจาก
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ท าละเมิด ขอ้พิพาทระหว่างผูรั้บประกนัภยักบั
ผูท้  าละเมิดไม่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3(1) และไม่ใช่คดีเก่ียวพนัตาม
มาตรา 3(3) 
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• กรณีผู้เอาประกันภัยไปท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ถูกท าละเมิดได้
ฟ้องผู้รับประกนัภัยค า้จุนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีดงักล่าวมิใช่คดี
ผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้สียหายกบัผูรั้บประกนัภยั
ไม่อยู่ในฐานะผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจ(ผูเ้สียหายไม่ไดรั้บบริการ
ใดๆจากผูรั้บประกนัภยั คดีดงักล่าวไม่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3(1) 
และไม่ใช่คดีเก่ียวพนัตามมาตรา 3(3)  
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• กรณีผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากผู้รับประกนัภัย ถือเป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3(3) 

• หากข้อพิพาทน้ันเกิดจากการที่ ผู้ รับประกันภัยปฏิเสธด้วยเหตุว่า                   
ผู้น้ันไม่เป็นผู้รับประโยชน์ คดีพิพาทน้ีไม่เป็นคดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 
3(3) ดว้ยเหตุไม่เป็นคดีเก่ียวพนัตามมาตรา 3(1) 
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อายคุวามในคดีผูบ้ริโภค และในสญัญาประกนัภยั 

 • กรณีท่ีใชอ้ายุความตามมาตรา 13 ตอ้งเป็นกรณีท่ีมีความเสียหายท่ีเกิดแก่
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของ
ผู้บริโภคหรือเป็นกรณีที่ใช้เวลาในการแสดงอาการ  ผูบ้ริโภคหรือผูมี้
อ านาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี
รู้ถึงความเสียหายและรู้ตวั ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งรับผิด แต่ไม่เกิน 10 ปี 
นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงความเสียหาย  

          กรณีน้ีเป็นเร่ืองเฉพาะของการใช้สินค้าหรือการรับบริการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั(ไม่เก่ียวกบัทรัพยสิ์น)
ของผูรั้บบริการ(หรือผูบ้ริโภค) อนัเน่ืองมาจากสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสม
ในสินคา้ หรือส่วนประกอบในการใหบ้ริการ  
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• มาตรา 882 วรรคหน่ึง “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้าม              
มิให้ฟ้องคดเีมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วนัวนิาศภัย” 

           กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัย ต้องใช้อายุความ 2 ปี ตาม
มาตรา 882 

          กรณีผู้ถูกละเมิดฟ้องผู้รับประกนัภยั ตอ้งใชอ้ายคุวาม 2 ปี ตามมาตรา 882 
          กรณีท่ี ผู้ รับประกันภัยที่ รับช่วงสิทธิจากผู้ เอาประกันภัย ฟ้องร้อง

บุคคลภายนอกที่ท าละ เมิด  ต้องใช้อายุความ 1  ปี  ตามมาตรา  448                    
วรรคหน่ึง 
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• การประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535  การท่ีผู ้รับประกันภัยท่ีได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็น
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ตามกรมธรรมโ์ดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผิด
ตามมาตรา 20 และตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6( พ.ศ.2535) ต่อมาผูรั้บ
ประกนัภยันั้นได้ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่ผูข้บัข่ีรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
เพราะประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงตามมาตรา 31 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็น
บุคคลภายนอกหรือเจา้ของรถ หรือผูข้บัข่ีรถท่ีเอาประกนัภยักต็าม  

             กรณี เ ช่นน้ี  ผู ้รับประกันใช้สิทธิอันเ กิดแต่ผลแห่งกฎหมาย
โดยเฉพาะ ดังนั้ น อายุความในกรณีนี้จึงต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 คอื มีอายุความ 2 ปี 
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การฎกีาในคดผู้ีบริโภค 

 
• การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีผูบ้ริโภค ให้น า

บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัโดย
อนุโลม 

• คู่ความท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตฎีกาตอ้งยืน่ค าร้องและค าฟ้องฎีกาต่อศาล
ชั้นตน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดอ่้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อุทธรณ์  

• ประเดน็ท่ีขออนุญาตฎีกาน้ีเป็นทั้งปัญหาข้อกฎหมายและข้อเทจ็จริง 
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ประเด็นปัญหาส าคญัทีศ่าลฎกีาอนุญาตให้ฎกีาได้ เม่ือ 
     4.1 ปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน 

     4.2  เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้ินิจฉัยขอ้กฎหมายท่ี
ส าคญัขดักนัหรือขดักบัแนวบรรทดัฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลฎีกา 

     4.3 ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดว้ินิจฉยัขอ้กฎหมายท่ีส าคญั
ซ่ึงยงัไม่มีแนวค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลฎีกามากก่อน 
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        4.4 เม่ือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ขดักับค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่อนัถึงท่ีสุดของศาลอ่ืน 

        4.5 เพื่อเป็นการพฒันาการตีความกฎหมาย 
        4.6 ปัญหาส าคญัอ่ืนตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  ซ่ึงหมายถึง  
• ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอุทธรณ์มีความเห็นแย้งในสาระส าคัญ  
• ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไดวิ้นิจฉัยข้อกฎหมายส าคัญท่ีไม่
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลผกูพันกับประเทศไทย 
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• จ าเลยฎีกา(คู่ความท่ีไม่ได้ฎีกา)ยื่นค าแก้ฎีกาภายใน 15 วนั นับแต่วนั               
ฟังค าสั่ง และภายใน 7 นับแต่จ าเลยฎีกาได้แก้ฎีกาแล้ว หรือนับแต่
ระยะเวลาท่ีก าหนดส าหรับการแกฎี้กาส้ินสุดลง ให้ศาลชั้นตน้รีบส่งค า
แกฎี้กาไปยงัศาลฎีกา หรือศาลชั้นตน้ตอ้งแจง้วา่ไม่มีการแกฎี้กานั้น  

• กรณีท่ีศาลฎีกาท่ีไม่อนุญาตให้ฎีกา จะท าให้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ถึงท่ีสุดนบัแต่วนัอ่านวนัอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง(ของศาล
อุทธรณ์ )นั้น 
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สัญญาประนีประนอมยอมความในสัญญาประกนัภัย 

 
• การท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 850 มีผลท าให้ขอ้พิพาทเดิมท่ีอยู่ก่อนการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความระงบัไปส้ิน และตามมาตรา 852 ก าหนดให ้ 
ผลแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความท าให้การเรียกร้องท่ีแต่ละฝ่าย              
ท่ีไดส้ละไปนั้นได้ระงับส้ิน และท าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่สัญญา
ประนีประนอมยอมความก าหนดไว้ 
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• ผูรั้บประกนัภยัยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ท าละเมิด ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับผู้ เสียหาย  แม้ความรับผิดของผู ้เอา
ประกันภัยจะ เป ล่ี ยนไปจาก มูลละ เ มิด เ ป็น มูลห น้ีตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็ตาม แต่ความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่มี
ต่อผู้เอาประกนัภัยยงัคงอยู่ 

• กรณีท่ีผู้เอาประกนัภัยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัผู้ท าละเมิด
แลว้ แต่ผูท้  าละเมิดไม่ช าระเงินให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ความผกูพนัตามสัญญาประกนัภยัท่ีผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งใชค่้าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ระงับไป แต่ต้องไม่เกินกว่าจ านวน
เงินทีป่รากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน 
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• กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ท าละเมิดท าสัญญาประนีประนอม              
ยอมความกับผู้เสียหาย ก็ท  าให้ความรับผิดของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีต่อ
บุคคลผูท่ี้เสียหายเปล่ียนแปลงไปจากมูลหน้ีละเมิดเป็นมูลหน้ีตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ กมิ็ได้ท าให้ความรับผิดของผู้รับประกนัภัยที่มี
ต่ อ ผู้ เอาประกันภั ย ต้อง เปลี่ ยนแปลงไปหรือระงับ ส้ินไปด้วย                             
ผู้รับประกนัภัยยงัต้องรับผดิต่อผู้เอาประกนัภัย 
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• กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลจนมี                
ค  าพิพากษาตามยอมแลว้ แต่ผู้ เอาประกันภัยมิได้ช าระเงินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความจนถูกบังคับคดี  ผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภัยต่อผู้รับประกนัภัยได้  

• ถึงแม้จะมีสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ท าละเมิดกับ                
ผู้ เอาประกันภัยก็ตาม  เ ม่ือผู้ ท าละ เ มิดไม่ช าระ เ งินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ก็หาได้มีผลท าให้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้
เอาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยส้ินผลไปด้วย เม่ือผูรั้บประกนัภยัได้
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไปแลว้ ผูรั้บประกนัภยั
ย่อมอยู่ในฐานะเป็นผูรั้บช่วงสิทธิของผูเ้อาประกันภัย ฟ้องไล่เบ้ีย                     
ผูท้  าละเมิดได ้ 
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• กรณีท่ีมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความของผู้ท าละเมิดกับ            
ผู้ เอาประกันหลังจากผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์แล้ว  ผูรั้บประกนัยงัมีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ฟ้องเรียกร้องจากผูท้  าละเมิดได ้ 

• หากมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผูเ้อาประกนัภยักบั
ผูท้  าละเมิดแลว้ และต่อมามีการปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความครบถ้วนแล้ว แมผู้รั้บประกนัภยัเขา้มาใชค่้าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกนัภยั และจะเขา้รับช่วงสิทธิเพื่อท่ีจะฟ้องไล่เบ้ียเอากบัผูท้  า
ละเมิด ศาลฎีกามีค าพิพากษาว่ากรณีเช่นน้ี ผูรั้บประกนัภยัไม่อาจเขา้รับ
ช่วงสิทธิได ้ดว้ยเหตุวา่ผูท้  าละเมิดไดช้ าระหน้ีตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความครบถว้ยแลว้ยอ่มหลุดพน้ไปเพราะการท่ีไดใ้ชใ้หเ้ช่นนั้นแลว้  
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มูลค่าความเสียหายทีแ่ท้จริง 

 
• มาตรา 874 บญัญติัว่า “ถ้าคู่ สัญญาได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ 

ผู้ รับประกันภัยชอบที่จะได้ลดจ านวนค่าสินไหมทดแทนก็แต่เม่ือพิสูจน์
ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้น้ันเป็นจ านวนสูง
เกินไปหนัก และคืนจ านวนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบี้ย
ด้วย” 
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• กรณีท่ีรับประกนัภยัรถยนตก์รณีสูญหายท่ีก าหนดมูลประกนัในจ านวนที่
แน่นอนไว้แล้ว  เ ม่ือ เ กิดวินาศภัยในกรณี ท่ีรถยนต์สูญหายแล้ว                   
ผูรั้บประกนัภยัตอ้งช าระเงินค่าสินไหมทดแทนเตม็จ านวนมูลประกนั 

• กรณีท่ีมีการรับประกนัในการรับขนสินคา้ ในราคาแห่งมูลประกันภัย
หรือส่วนได้เสียส าหรับการประกันภัยในการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 884 วรรคหน่ึง ไม่ใชห้มายถึงเฉพาะ
ราคาค่าสินคา้เท่านั้น แต่อาจรวมถึงค่าระวางขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ด้วย  
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• กรณีท่ีผู ้รับประกันภัยรับประกันภัยในอุบัติ เหตุในส่วนชีวิต เ ม่ือ                       
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตดว้ยเหตุอุบติัเหตุแลว้ การประกนัอุบติัเหตุใน
ส่วนชีวิตน้ีมีลกัษณะเป็นการประกนัชีวิต เพราะถือเอาความมรณะของ
บุคคลเป็นเง่ือนไขแห่งการใชเ้งินจ านวนหน่ึงตามความหมายในมาตรา 
889 นัน่เอง ดงันั้นทุนประกนัภยัในส่วนอุบติัเหตุน้ีจึงเป็นมูลประกนัภยั
ท่ีเป็นจ านวนท่ีแน่นอน  
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ปัญหาทางกฎหมายในการรับช่วงสิทธิในสัญญาประกนัภัย 

 
• การใช้มาตรา 880 ในการรับช่วงสิทธิจึงถูกจ ากัดอยู่ในการประกัน                 

วินาศภยั วิธีเฉพาะการประกนัภยัในการรับขน ประกนัภยัค ้าจุนเท่านั้น  
ส่วนการประกนัชีวิตซ่ึงอยู่ในหมวด 3  จะไม่น าบทบญัญติั ในหมวด 2 
มาบงัคบัใช ้ดงันั้น การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 วรรคหน่ึง จึงไม่อาจ
น ามาใชแ้ก่การประกนัชีวิตได ้

• ส่วนการประกันสุขภาพ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการประกันชีวิต ดงันั้น 
ผูรั้บประกนัภยัจึงไม่อาจรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 วรรคหน่ึงได ้
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• ส่วนการประกนัอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ท่ีสัญญาดงักล่าวเป็นการเส่ียงภยัถึง
ชีวิต ถือเป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหน่ึง เพราะอาศัยความมรณะของ
บุคคลเป็นเง่ือนไขแห่งการใช้เงินตามมาตรา 889 มิใช่เป็นการประกัน
วินาศภัยแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงบทบญัญติัในส่วนการประกนัชีวิตมิไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูรั้บประกนัภยัรับช่วงสิทธิไดอ้ย่างการประกนัวินาศภยั แม้
ผูรั้บประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทไปแลว้ ผูรั้บ
ประกนัภยักไ็ม่มีอ านาจในการรับช่วงสิทธิเพื่อฟ้องร้องจากผูท้  าละเมิดได ้
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อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 882 และมาตรา 887 
• มาตรา 882 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ ในการเรียกให้ใชสิ้นไหมทดแทน ท่านห้าม            

มิใหฟ้้องคดีเพ่ือพน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัวินาศภยั” วรรคสอง “ในการเรียกให้
ใชห้รือให้คืนเบ้ียประกนัภยั ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเพื่อพน้เวลาสองปีนบัแต่วนั
ซ่ึงสิทธิจะเรียกใหใ้ชห้รือคืนเบ้ียประกนัภยัถึงก าหนด” 

• มาตรา 887 เป็นเร่ืองความหมายของ”ประกนัภยัค ้าจุน” และวรรคสองระบุว่า                 
“ผูต้อ้งเสียหายชอบท่ีจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากผูรั้บประกนั แต่ตอ้งไม่เกิน
กว่าจ านวนเงินท่ีผูรั้บประกนัตอ้งรับผิดตามกรมธรรม ์(แต่หากผูท่ี้ตอ้งเสียหาย
ฟ้องผูรั้บประกนัภยั ตอ้งเรียกผูเ้อาประกนัเขา้มาในคดีดว้ย)” ส่วนวรรคสามระบุ
ว่า “แมผู้รั้บประกนัภยัไดใ้ชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ ก็ไม่หลุด
พน้จากความรับผิดต่อผูท่ี้ต้องเสียหาย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทน
จ านวนนั้น ผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งเสียหายแลว้” 
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• เร่ืองอายุความน้ัน ตามมาตรา 882 เป็นเร่ืองระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกนัภัยที่ใช้สิทธิเรียกร้องกันเอง หรือกรณีที่ผู้รับประกันภัยฟ้อง
ไล่เบีย้กนัเอง  

     แต่หากผูรั้บประกนัภยัไดรั้บช่วงสิทธิจากผูเ้อาประกนัภยัฟ้องผูท้  าละเมิด
แลว้ การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 ยอ่มหมายถึงการรับช่วงสิทธิละเมิด
ดว้ย จึงตอ้งใชอ้ายุความ 1 ปี นับแต่รู้ตวัผูท่ี้รับผิดและรู้เร่ืองละเมิดนั้น 
หรือตอ้งใช้อายุความในมูลหน้ีท่ีผูเ้อาประกันภัยมีสิทธิในมูลหน้ีนั้ น                   
ตามมาตรา 226 วรรคหน่ึง 
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• โจทก์ในฐานะผูรั้บประกนัภยัท่ีเขา้รับช่วงสิทธิ ย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกบั             
ผูเ้อาประกนัภยั คือ ตอ้งฟ้องภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัหรือ
ตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัไดรู้้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูท่ี้พึงตอ้งใชค่้า
สินไหมทดแทนดงักล่าวเช่นกนั หาใช่นบัอายคุวามตั้งแต่วนัท่ีโจทกรู้์ตวั
ผูท่ี้จะถึงใชค่้าสินไหมทดแทนไม่ 
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• กรณีท่ีเป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา เม่ือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า
จ าเลยเป็นผูป้ระมาท  กระท าละเมิดต่อผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยั
ชอบท่ีจะใชสิ้ทธิทั้งหลายบรรดาท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีอยูใ่นมูลหน้ีต่อจ าเลย 
ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยก่อนท่ีผูเ้อาประกันภัยได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง                
สิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีก าหนดอายุความ 10 ปี  
เม่ือผูรั้บประกนัภยัเป็นผูรั้บช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอยู่ดงักล่าว      
สิทธิของผูรั้บประกนัภยัจึงยอ่มมีอายคุวาม 10 ปี เช่นเดียวกนั 
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• กรณีท่ีผู้รับประกันภัยฟ้องไล่เบีย้เรียกค่าเสียหายเอาจากผู้รับประกันภัย
ด้วยกนัใช้อายุความ 2 ปี 

• กรณีท่ีโจทก์ไดช้ดใชค่้าสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของตนแลว้ ย่อมรับช่วงสิทธิ
จากลูกคา้ผูเ้สียหายแลว้ และมีอ านาจฟ้องเรียกผูรั้บประกนัภยัรถคนัท่ี
ก่อใหเ้กิดเหตุละเมิดนั้น  ใชอ้ายคุวาม 2 ปี นบัแต่วนัวินาศภยั 
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• กรณีท่ีเจ้าของรถคันเกิดเหตุเป็นโจทก์ฟ้องเอง ย่อมมิใช่คดีแพ่งที่
เกีย่วเน่ืองกบัคดีอาญาตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญา มาตรา 51 ในอนัท่ีจะน าอายุความในทางอาญาท่ียาวกว่ามา
ใชบ้งัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 448 วรรคสอง 
ต้องใช้อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคหน่ึง โจทก์เป็นผู ้รับ
ประกนัภยัรับช่วงสิทธิมาจากผูเ้อาประกนัภยั จึงตอ้งใช้อายุความ 1 ปี 
เช่นกนั 
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การลกัทรัพย์โดยกลอุบาย 

 
• การลักทรัพย ์หมายถึง การเอาไปซ่ึงทรัพย์ของผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็น

เจา้ของรวมอยูด่ว้ย โดยทุจริต  
     ผูท่ี้กระท าความผดิในฐานน้ี ตอ้งมีการกระท าท่ีเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดย

มิไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของทรัพยแ์ละตอ้งเป็นการเอาไปโดยทุจริต 
ส่วนความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอัน
เป็นเทจ็หรือปกปิดข้อความซ่ึงควรบอกให้แจ้งและการหลอกลวงเช่นว่า
นี ้ผู้กระท าผิดได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถกูหลอกลวงหรือจากบคุคลท่ีสาม     
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• การลักทรัพย์จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผูอ่ื้นไปโดยเจ้าของทรัพย์น้ัน                 
ไม่ยินยอม การไม่ยินยอมของเจา้ของทรัพยน้ี์ตอ้งเกิดจากเจตนาอย่าง
แทจ้ริงของเจา้ของทรัพยน์ั้น  

• แต่การฉ้อโกงเป็นการท่ีเจ้าของทรัพย์ยินยอมส่งมอบทรัพย์ให้แก่
ผู้ กระท าผิดด้วยเหตุหลงเช่ือค าพูดหรือการกระท าของผู้ กระท าผิด                   
การส่งมอบทรัพยน้ี์เกิดจากเจตนาของเจ้าของทรัพย์นั้น มิใช่เป็นการ              
ถูกเอาทรัพยน์ั้นไปเฉยๆ  
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• ความแตกต่างระหว่างการลักทรัพย์และการฉ้อโกงจึงเป็นเร่ืองของ                  
การส่งมอบทรัพย์ด้วยเหตุใด  

                 หากเป็นการส่งมอบทรัพย์เพราะหลงเช่ือในค าพูดหรือการกระท า
ของผู้กระท าผิด โดยการส่งมอบทรัพย์เป็นเจตนาของผู้ เสียหายเอง เป็น
ฉ้อโกง  

                แต่หากเป็นการส่งมอบทรัพย์ของผู้เสียหายเพราะถูกกระท าใน
เง่ือนไขใดๆให้ต้องส่งมอบทรัพย์น้ัน เป็นลกัทรัพย์ 
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• ผูก้ระท าผดิวางแผนโดยใช้โฉนดทีด่ินปลอมไปแลกโฉนดท่ีดินฉบบัจริง 
     ของผูเ้สียหาย เป็นการลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบาย 
• ผูก้ระท าผดิมีเจตนาทุจริตท่ีจะเอาสุราต่างประเทศของผูเ้สียหายไปตั้งแต่

ต้น การท่ีผูก้ระท าผิดเอาสุราต่างประเทศใส่ในลงัน ้ าปลาและน าไปช าระ
เงินกับพนักงานของผูเ้สียหายเท่ากับราคาน ้ าปลา เป็นกลอุบายของ
ผูก้ระท าผิดเพื่อเอาสุราต่างประเทศของผูเ้สียหายไปโดยทุจริตเท่านั้น 
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์  และการท่ีผูก้ระท าผิดน าเอาทรัพย์ของ
ผูเ้สียหายหลายรายการใส่ในกล่องกระดาษใส่พดัลม และน าผ่านเคร่ือง
เก็บเงินของผูเ้สียหาย ช าระราคาสินคา้เท่าราคาพดัลม ซ่ึงมีราคานอ้ยกว่า
ราคาทรัพยท่ี์ผูก้ระท าผดิใส่ในกล่องกระดาษนั้น เป็นการลกัทรัพยโ์ดยใช้
กลอุบาย แสดงว่าผู้กระท าผิดได้แสวงหาวิธีการ หลอกลวงตบตา
ผู้เสียหายไว้ก่อน กรณีเป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์ 34 



• ผูก้ระท าผดิท าทีเป็นเกบ็กระเป๋าเงินได้ พวกของผูก้ระท าผดิ ถามว่ามีทอง
หรือไม่ ผูก้ระท าผิดเปิดกระเป๋าเงิน ผูเ้สียหายเห็นมีทองในกระเป๋าเงิน 
ผูก้ระท าผิดจึงบอกผู ้เสียหายว่าจะให้เงิน แต่อย่าบอกใคร และให้
ผูเ้สียหายถอดสร้อยคอทองค ามารวมไว้ในห่อผา้เช็ดหน้า แล้วผูก
ผา้เช็ดหน้าให้ผูเ้สียหายถือไวแ้ละให้ยืนรอโดยผูก้ระท าผิดจะน าเงินมา
ให้ แต่ผูก้ระท าผิดไม่มา ผูเ้สียหายแกะห่อผา้เช็ดหน้าพบว่าไม่มีทอง 
ผู้กระท าผิดและพวกมีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปแต่แรกแล้ว 
การที่หลอกหลวงว่าจะให้เงินผู้เสียหาย และให้ถอดสร้อยคอทองค ามา
รวมไว้ ล้วนเป็นการใช้กลอุบายเพื่อให้ได้ไปซ่ึงสร้อยคอทองค าของ
ผู้เสียหาย แมผู้เ้สียหายจะหลงเช่ือ แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาส่งมอบสร้อยคอ
ทองค าให้แก่จ าเลย สาเหตุท่ีผูก้ระท าผิดเอาทรัพยข์องผูเ้สียหายไปได ้      
เช่ือว่าเกิดจากการสับเปล่ียนห่อผา้เช็ดหนา้ซ่ึงเป็นการแยง่กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยข์องผูเ้สียหาย จึงเป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์ 35 



• การท่ีพนักงานขายของผูเ้สียหายส่งมอบรถให้แก่ผู้กระท าผิด มิได้เกิด
จากการที่ผู้กระท าผิดหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความ และโดยการ
หลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึงทรัพย์สินของผู้เสียหาย แต่เกิดจากเช่ือว่า
ผู้กระท าผิดสามารถช าระราคารถยนต์ได้ การที่ผู้กระท าผิดใช้ส าเนา                 
ส.ป.ก. 4-01 ปลอมเพื่อให้พนักงานขายของผู้เสียหายตกลงขายรถยนต์
ให้แก่ผู้กระท าผิด จึงเป็นเพียงวิธีการที่ท าให้ผู้กระท าผิดเอารถยนต์ของ
ผู้เสียหายไปเท่าน้ัน การกระท าของผูก้ระท าผดิเป็นกรณีมีเจตนาทุจริตที่
จะเอารถยนต์ของผู้ เสียหายไปต้ังแต่ต้นแล้ว จึงมิใช่ความผิดฐานฉอ้โกง 
แต่เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์
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• ผูก้ระท าผิดเป็นผูจ้ ัดการฝ่ายบญัชี มีหน้าท่ี จัดท าข้อมูลเงินเดือนของ
พนกังาน ไดด้ าเนินการให้โจทก์ร่วมโอนเงินเดือนเขา้บญัชีเงินฝากของ
ตนท่ีเกินกว่าเงินเดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้กระท าผิด
ได้ใช้โอกาสที่ตนเป็นผู้จัดท าบัญชีเงินเดือนของพนักงานท าการแสวงหา
ประโยชน์ด้วยการปรับแต่งบัญชีเงินเดือนของพนักงาน เพิ่มเงินเดือน
ให้แก่ตนให้สูงกว่าความเป็นจริง   ท าให้ผูก้ระท าผิดได้รับเงินไปจาก
โจทก์ร่วม 466,500 บาท กรณีเป็นเร่ืองท่ีผูก้ระท าผิดลกัเงินของโจทก์
ร่วมซ่ึงเป็นนายจา้งโดยใชก้ลอุบายปรับแต่งบัญชีเงินเดือนให้โจทกร่์วม
น าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูก้ระท าผิดเกินกว่าเงินเดือนท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บ และน าไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จึงเป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์
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• ผูก้ระท าผิดท าอุบายขอน ้ าด่ืมจากเจา้ของร้านรับฝากรถจกัรยาน เม่ือเขา
เผลอกล็อบหยบิบัตรคู่หน่ึงของเจา้ของร้านแลว้ เอาบตัรใบหน่ึงไปแขวน
ไวท่ี้รถจกัรยานโดยเอาบตัรเก่าท่ีแขวนออกไปเสีย ต่อมาก็เอาบตัรอีก
ฉบบัหน่ึงมารับเอารถจกัรยาน เจา้ของไม่ยอมเพราะเห็นว่าไม่ใช่คนท่ีน า
รถจกัรยานมาฝาก ก็บอกว่าเพื่อใหเ้อาบตัรมารับรถเพราะเปล่ียนรถกนัข่ี 
เจ้าของจึงยอมให้รถไป  การกระท าของผู้กระท าผิดเป็นขั้นตอน
ตามล าดับเป็นวิธีการในการลักรถ ส่วนที่กล่าวเท็จน้ันเป็นเพียงอุบาย
ประกอบส่วนหน่ึงในอันที่จะให้การลักทรัพย์ที่ได้กระท ามาแล้วเป็น
ผลส าเร็จ 
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• การท่ีผูเ้สียหายเอาเงินออกมาเพื่อร่วมท าธนบัตรปลอมด้วยความเช่ือ
ตามที่ ผู้กระท าผิดหลอกลวง โดยผู้เสียหายยังคงครอบครองยึดถือ
ธนบัตรเหล่าน้ัน แล้วผู้กระท าผิดได้ใช้อุบายเอาธนบัตรเหล่าน้ันของ
ผู้เสียหายไป โดยผู้เสียหายมิได้ส่งมอบให้น้ัน เป็นการกระท าผิดฐาน                   
ลกัทรัพย ์

• ขอ้เท็จจริงฟังไดว้่า คนร้ายท าสัญญาเช่ารถยนต์ไปจากผู้เอาประกันภัย 
แต่เม่ือถึงก าหนดเวลาเช่า คนร้ายไม่น ารถมาคืน เน่ืองจากคนร้าย             
ไม่มีเจตนาเช่ารถยนต์ เหตุท่ีท าสัญญาเช่าเพือ่เป็นกลอุบายลกัรถยนต์ขาย
ท่ีประเทศพม่า การท่ีคนร้ายลกัรถยนตโ์ดยใชก้ลอุบายท าสัญญาเช่าเช่นน้ี 
จึงไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีจ าเลยไม่ตอ้งรับผิดตามสัญญาประกนัภยั จ าเลยจึง
ตอ้งรับผดิต่อโจทก ์
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• ผูก้ระท าผิดอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาบริษัท ท่ีจะซ้ือท่ีดินจ านวนมาก และ                  
เกลีย้กล่อมให้ผู้เสียหายเบิกถอนเงินจากธนาคารเพื่อน าไปซ้ือรถยนต ์แต่
ผูก้ระท าผิดไดค้วา้เอาเงินไป โดยอา้งว่าจะเอาเงินไปให้เส่ียใหญ่เพื่อซ้ือ
รถ ผูก้ระท าผิดน าผูเ้สียหายไปส่งท่ีบา้นและแจง้ว่าจะมารับในวนัรุ่งข้ึน 
แต่เ ม่ือถึงเวลาผู ้กระท าผิดไม่มา จึงรู้ว่าถูกผู ้กระท าผิดหลอกลวง  
ผูก้ระท าผิดมีเจตนาแต่แรกแล้วว่าจะเอาเงินของผู้เสียหายโดยทุจริต 
ส่วนการหลอกลวงว่าจะรับซ้ือท่ีดินจ านวนมาก หรือหลอกลวงว่าจะพา
ไปซ้ือรถยนตร์าคาถูก ล้วนเป็นการสร้างกลอุบายเพื่อให้บรรลุผลเอาเงิน
ของผู้เสียหายไปโดยทุจริตอันเป็นความผิดฐานลกัทรัพย์ หาใช่ความผิด
ฐานฉอ้โกงไม่ 
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• การท่ีผู ้กระท าผิดเป็นพนักงานของธนาคารโจทก์ร่วม มีต าแหน่ง
พนักงานพิธีการสินเช่ือ ท าบันทึกข้อมูลรายการขายลดเช็คอันเป็นเท็จ 
เป็นเพียงการใช้กลอุบายว่ามีลูกค้าน าเช็คไปขายลดให้แก่โจทก์ร่วม     
ไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากการขายลดเช็คแลว้ น าไปเปิดบญัชีเงินฝากช่ือ
บญัชี ป. ซ่ึงเป็นบญัชีปลอม เพื่อผูก้ระท าผดิน าเงินมาพกัไว ้ เม่ือผูก้ระท า
ผิดไดเ้บิกถอนเงินไปจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวเอาเงินสดไปจากโจทก์
ร่วม เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์
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ความผดิฐานอืน่ที่ไม่เป็นลกัทรัพย์ 

• การท่ีผูก้ระท าผิดได้เปลี่ยนเอาป้ายราคาสินค้าที่มีราคาสูงออก แลว้น า
ป้ายติดราคาที่มีราคาต ่ากว่ามาปิดแทน แลว้น าออกผา่นพนกังานเก็บเงิน
ของผูเ้สียหาย ท าให้พนักงานนั้นหลงเช่ือว่าสินค้าน้ันมีราคาตามป้ายที่
ผู้กระท าผิดปิดไว้ ซ่ึงแทท่ี้จริงสินคา้นั้นมีราคาสูงกว่านั้นมาก เป็นการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จของผูก้ระท าผิด กรณีน้ีเป็นความผิดฐาน
ฉอ้โกง 
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• ผูก้ระท าผิดเป็นลูกจา้งของผูเ้สียหายท่ีเป็นร้านขายทองค า มีหน้าที่ขาย
ทองค าและรับจ าน าทองค าของลูกค้าที่น ามาจ าน าต่อผู้เสียหาย จ  าเลยน า
ทองค าของผู้เสียหายทีจ่ าเลยมีหน้าที่ขายแก่ลูกคา้ มาแจง้แก่พนกังานคน
อ่ืนของผูเ้สียหายว่ามีลูกคา้น าทองค ามาจ าน า พนักงานนั้นไดน้ าเงินมา
ให้แก่ผูก้ระท าผิดโดยเข้าใจว่าเป็นเงินค่าจ าน าทองของลูกค้าตามที่
ผู้กระท าผิดอ้าง  ผู ้กระท าผิดรับเงินแล้วน าเอาเป็นของตน กรณีนี้
พนักงานคนอื่นได้น าเงินของผู้เสียหายมามอบให้ผู้กระท าผิดเพราะ
เข้าใจว่ามีลูกค้าอื่นน าทองค ามาจ าน า จึงเป็นการแสดงขอ้ความเท็จของ
ผู ้กระท าผิดและผลจากการแสดงข้อความเท็จนั้ นท าให้จ  าเลยได้
ทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายไป กรณีจึงเป็นความผดิฐานฉอ้โกง 
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• ผูก้ระท าผิดเป็นลูกจา้งของผูเ้สียหาย มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของผู้เสียหาย
ให้แก่ลูกค้า ได้ใช้โอกาสในหน้าท่ีจัดท าใบเบิกจ่ายล่วงหน้าระบุว่า                      
มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้กระท าผิด และน าไปให้ฝ่ายบัญชีของผู้เสียหาย                     
ฝ่ายบัญชีเข้าใจว่าเป็นความจริงจึงมีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินจ านวน
ดังกล่าวไปเพราะพนักงานฝ่ายบัญชีหลงเช่ือว่าข้อความดังกล่าวเป็น
ความจริง เช่นน้ี การกระท าของผูก้ระท าผิดเป็นการแสดงขอ้ความอนั
เป็นเทจ็เพื่อใหไ้ดท้รัพยสิ์นของผูเ้สียหายไป 
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• ในช่วงท่ีผูก้ระท าผิดยืมโนต้บุ๊กจากผูเ้สียหาย ไม่ปรากฏว่าผู้กระท าผิดมี
เจตนาที่จะเอาไปในลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธ์ิตั้งแต่แรก   เหตุท่ี
ผูก้ระท าผิดหลบหนีออกจากท่ีพักโดยน าเอาโน้ตบุ๊กไปด้วย เพราะ                 
ไม่ต้องการช าระค่าซ่อมรถ เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ท่ีอยู่ในความ
ครอบครองเป็นของผูก้ระท าผดิไปโดยทุจริต เป็นความผดิฐานยกัยอก 
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• มีปัญหาที่น่าสนใจอีกกรณีหน่ึง คือ กรณีท่ีผูเ้อาประกันถูกคนร้ายเอา
ทรัพยท่ี์ผูรั้บประกนัภยัวินาศภยัไปโดยทุจริต และต่อมาพนกังานอยัการ
เป็นโจทกฟ้์องผูก้ระท าผดิว่าเป็นความผดิฐานลกัทรัพย/์ฐานยกัยอก/ฐาน
ฉ้อโกง แลว้แต่กรณี แต่ศาลเห็นว่ากรณีดงักล่าวเป็นการกระท าผิดฐาน
ลกัทรัพยโ์ดยกลอุบาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 192 วรรคสาม  

46 



    เ ช่นน้ี  หลังจากท่ีศาลมีค าพิพากษาถึง ท่ี สุดแล้ว  ผู ้เอาประกันมาฟ้อง                 
ผูรั้บประกนัวินาศภยัให้รับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีระบุขอ้ยกเวน้ไม่
คุม้ครองในกรณีท่ีมีการยกัยอก/ฉ้อโกง แต่คุม้ครองกรณีท่ีมีการลกัทรัพยท่ี์
เป็นวตัถุท่ีเอาประกนัภยั โดยอา้งค าพิพากษานั้น เช่นน้ี มีขอ้สงัเกตดงัน้ี 

• คดีท่ีผูเ้อาประกนัภยัฟ้องผูรั้บประกนัภยัน้ีเป็นคดีแพ่งท่ีเป็นคดีผูบ้ริโภค ไม่
เก่ียวขอ้งกบัคดีอาญา 

• ศาลในคดีแพ่งไม่จ าตอ้งถือขอ้เทจ็จริงตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาส่วนอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46  
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• การท่ีผู ้เอาประกันภัยฟ้องผูรั้บประกันภัยในต้องรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยน้ี หากผูรั้บประกันภัยในการปฏิเสธ ภาระพิสูจน์ตกแก่                   
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา  84/1  ประกอบพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 
มาตรา 7 
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