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คดีอาญา

• กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นจ าเลยในข้อหาความผิดประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย

โจทก์ คือ พนักงานอัยการ

รับสารภาพ จ ำเลยควรจัดท ำรำยกำรกำรชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่
ผู้ เสียหำย /ผู้ตำย ให้ชัดเจน เช่น ค่ำรักษำพยำบำล 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ่ำยไปแล้ว เงินที่จะวำงเป็นค่ำเสียหำย
ให้แก่ผู้เสียหำย/ญำติผู้ตำย ประกอบกำรพิจำรณำของศำล 

ปฏิเสธ ควรพิจำรณำจำกค ำฟ้องให้ดีว่ำ ค ำฟ้องบรรยำยตรงตำม
ควำมจริงหรือไม่ พยำนหลักฐำนที่โจทก์อ้ำงมำชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่
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คดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา

ผู้เสียหายจะเข้ามาในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 44/1 ซึ่งจ าเลยต้องยื่นค าให้การในคดีส่วนแพ่งด้วย

➢ ความเป็นผู้เสียหายนิตินัย

(ฎีกำที่ 10469/2556, 8794/2556, 793/2556,14023/2557, 
5055/2559,7426-7427/2557)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10469/2556  

เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุติว่าโจทก์ร่วมไม่มีอ านาจจัดการแทนผู้ตาย และไม่มี
อ านาจขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ดังนั้นโจทก์ร่วมไม่อาจยื่นค าร้องขอให้บังคับจ าเลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
44/1 ในคดีนี้ชอบที่จะไปว่ากล่าวในคดีส่วนแพ่งต่างหาก ปัญหำดังกล่ำวเป็น
ปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ ศำลฎีกำก็
มีอ ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 195 
วรรคสอง ประกอบมำตรำ 225
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8794/2556  

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าผู้ตายมี
ส่วนร่วมในการกระท าความผิด จึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ค าร้องขอให้บังคับ
จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 44/1 วรรคหนึ่ง ย่อมเป็นอันตกไป กรณีเป็นเร่ืองที่โจทก์ร่วมต้องว่ากล่าว
เอากับจ าเลยเป็นคดีแพ่ง ปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำม
สงบเรียบร้อย แม้จ ำเลยมิได้ฎีกำ ศำลฎีกำมีอ ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 195 วรรคสอง ประกอบ มำตรำ 225
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8793/2556  

เมื่อข้อเท็จจริงว่าผู้ตายมีส่วนประมาทยุติไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น ผู้ตายจึง
มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายไม่มีสิทธิยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์กับพนักงานอัยการ รวมทั้งมีผลให้ค าร้องขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ตกไปด้วย ที่ศำลชั้นต้นมิได้
ยกค ำร้องขอเข้ำร่วมเป็นโจทก์ของโจทก์ร่วม กับให้จ ำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม 
จึงไม่ชอบ และที่ศำลอุทธรณ์ภำค 4 วินิจฉัยอุทธรณ์ของจ ำเลยโดยฟังว่ำ จ ำเลยมีส่วน
ประมำทไม่ยิ่งหย่อนกว่ำผู้ตำย จ ำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม
อันเป็นกำรวินิจฉัยค ำร้องขอให้บังคับจ ำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนของโจทก์ร่วม ก็เป็นกำร
ไม่ชอบเช่นกัน และไม่ก่อให้เกิดสิทธิฎีกำแก่โจทก์ร่วม ปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำข้อกฎหมำย
เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ ศำลฎีกำมีอ ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 195 วรรคสอง ประกอบมำตรำ 225
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 14023/2557 

แม้ผู้ร้องจะยื่นค าร้องขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น แต่คดีในส่วนอาญาได้มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดไปก่อนแล้วจึงมีการ
พิจารณาพิพากษาคดีในส่วนแพ่งในภายหลัง เช่นนี้ปัญหาว่าผู้ร้องมีส่วนประมาท
ด้วยมีผลท าให้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 หรือไม่ จึงไม่ใช่
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในค าพิพากษาส่วนอาญา แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำร
พิจำรณำในคดีส่วนแพ่ง กำรที่ผู้ร้องมีส่วนประมำทซึ่งตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 442 ประกอบมำตรำ 223 ศำลต้องพิเครำะห์พฤติกำรณ์ว่ำฝ่ำยใดเป็น
ผู้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยยิ่งหย่อนกว่ำกันเพียงไรนั้น 
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มิได้ท าให้ความเป็นผู้เสียหายของผู้ร้องในอันที่เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ที่ยื่นไว้ในคดีส่วน
อาญาซึ่งถึงที่สุดแล้วสูญสิ้นไปแต่อย่างใด ผู้ร้องยังมีสิทธิที่จะเรียกเอำค่ำสินไหม
ทดแทนอันเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยได้ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว             
ทุกประกำร เพียงแต่จะเรียกได้มำกน้อยเท่ำใดขึ้นอยู่กับพฤติกำรณ์ว่ำผู้ร้องกับ
จ ำเลยฝ่ำยไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยยิ่งหย่อนกว่ำกันเท่ำนั้น ดังนั้น        
ที่จ ำเลยอ้ำงว่ำผู้ร้องประมำทด้วยจึงไม่ใช่ผู้เสียหำยโดยนิตินัยและไม่มีสิทธิเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนจึงฟังไม่ขึ้น
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5055/2559

เหตุคดีนี้เกิดจำกกำรที่จ ำเลยขับรถจักรยำนยนต์แล่นแซงรถกระบะที่อยู่ด้ำนหน้ำล้ ำ
เข้ำไปเฉี่ยวชนรถจักรยำนยนต์ของผู้ตำยที่แล่นสวนทำงมำในช่องเดินรถของผู้ตำย ซึ่งหำก
จ ำเลยไม่ขับรถจักรยำนยนต์แล่นล้ ำเข้ำไปในช่องเดินรถของผู้ตำยเหตุครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น 
ส่วนที่จ าเลยฎีกาว่าผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็ว    
ก็อาจเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เท่านั้น ซึ่งเป็น
คนละกรณีกับการกระท าความผิดของจ าเลย ประการส าคัญขณะเกิดเหตุผู้ตายขับ
รถจักรยานยนต์แล่นอยู่ในช่องเดินรถของตน กำรที่ผู้ตำยขับรถโดยไม่ชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย
และขับรถมำด้วยควำมเร็วดังกล่ำวจึงไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงที่ท ำให้รถจักรยำนยนต์ของผู้ตำย
ถูกรถจักรยำนยนต์ของจ ำเลยเฉี่ยวชน แต่กำรที่รถจักรยำนยนต์ของผู้ตำยถูกรถจักรยำนยนต์
ของจ ำเลยเฉี่ยวชน และผู้ตำยถึงแก่ควำมตำยเป็นผลโดยตรงจำกกำรกระท ำโดยประมำทของ
จ ำเลย ผู้ตายหามีส่วนประมาทด้วยไม่ ผู้ตายจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ร่วมทั้งสอง
ซึ่งเป็นบิดำมำรดำของผู้ตำยย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7426-7427/2557

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 46 บัญญัติว่ำ ในกำร
พิจำรณำคดีส่วนแพง่ศำลจ ำต้องถือข้อเท็จจริงตำมทีป่รำกฏในค ำพพิำกษำคดีส่วนอำญำ 
โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ให้น าข้อเท็จจริงที่ได้จากค าพิพากษา
ของคดีในส่วนแพ่งมาฟังเป็นยุติในคดีส่วนอาญาได้ การที่ข้อเท็จจริงในคดีส่วนแพ่ง
ฟังได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทด้วยจึงคงเพียงแต่น ามาฟังประกอบในการก าหนดค่า
สินไหมทดแทนว่าโจทก์ร่วมควรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยเพียงใดเท่านั้น 
ที่ศำลอุทธรณ์ภำค 1 วินิจฉัยโดยน ำข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรพิจำรณำคดีส่วนแพ่งมำรับ
ฟังในกำรวินิจฉัยคดีส่วนอำญำว่ำ ผู้ตำยมีส่วนประมำทด้วย ผู้ตำยจึงมิใช่ผู้เสียหำยโดย
นิตินัย แล้วพิพำกษำยกค ำร้องของ ว. บิดำผู้ตำยที่ขอเข้ำร่วมเป็นโจทก์ เป็นกำรไม่ชอบ
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1917/2529

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
44/1 วรรคหนึ่ง ให้สิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นค าร้องขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้ามา
ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ โดยไม่จ าต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเรื่องใหม่ แต่มาตรา 44/1 
วรรคสอง บัญญัติให้ถือว่า ค าร้องดังกล่าวเป็นเพียงค าฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้ถือว่าผู้เสียหายอยู่ในฐานะเป็นโจทก์ในคดีส่วนแพ่ง จึงมีสิทธิเพียง
อุทธรณ์ฎีกาในคดีส่วนแพ่งเท่านั้น คดีนี้พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ในคดีส่วนอำญำ ผู้ร้องซึ่งเป็น
ผู้เสียหำยไม่ได้ยื่นค ำร้องขอเข้ำร่วมเป็นโจทก์ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 
30 จึงไม่มีฐำนะเป็นโจทก์ร่วมที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกำในคดีส่วนอำญำได้ ฎีกำของผู้ร้องที่ว่ำจ ำเลย
กระท ำผิดตำมฟ้องหรือไม่จึงเป็นกำรโต้แย้งข้อเท็จจริงในค ำพิพำกษำคดีส่วนอำญำจึงไม่อำจฎีกำได้ 
ศำลฎีกำไม่รับวินิจฉัย ในกำรพิพำกษำคดีส่วนแพ่งศำลต้องถือข้อเท็จจริงในส่วนคดีอำญำที่รับฟังเป็น
ยุติว่ำจ ำเลยไม่ได้รว่มกระท ำผิด ตำมมำตรำ 46 จึงต้องฟังว่ำจ ำเลยไม่ได้กระท ำละเมิดอันจะต้องใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่ผู้ร้อง
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คดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา

▪ ใครท ำละเมิด

▪ ควำมเสียหำย

▪ อำยุควำม 

ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา โจทก์ร่วมจะเรียกให้ผู้รับ
ประกันภัยเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (3)(ก)(ข) ไม่ได้ 
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คดีแพง่

กรณีที่ผู้เอำประกันภัย ฟ้อง ผู้รับประกันภัย สืบเนื่องจำกสัญญำประกันภัย เป็นคดี
ผู้บริโภค (ค ำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ 162/2551)

ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 162/2551  
โจทก์ฟ้องว่ำ โจทก์ทั้งสองท ำสัญญำประกันภัยกับจ ำเลยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจำก

อัคคีภัย ต่อมำเกิดเพลิงไหม้อำคำรและทรัพย์สินต่ำงๆ ซึ่งประกันอัคคีภัยไว้แก่จ ำเลย แต่จ ำเลยไม่
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำ ขอให้บังคับจ ำเลยช ำระค่ำสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่
โจทก์ 

พิเครำะห์แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ .ศ.2551 มำตรำ 3 คดี
ผู้บริโภค หมำยควำมว่ำ (1) คดีแพ่งระหว่ำงผู้บริโภคหรือผู้มีอ ำนำจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตำม
มำตรำ 19 หรือตำมกฎหมำยอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพำทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้ำที่ตำม
กฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร ได้ควำมตำมค ำฟ้องและเอกสำรท้ำยฟ้อง
ตลอดจนค ำให้กำรว่ำ 
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คดีแพง่

โจทก์ทั้งสองท ำสัญญำประกันภัยกับจ ำเลยโดยโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เอำประกันทรัพย์สินจำกเหตุอัคคีภัย 
โดยจ่ำยเบี้ยประกันภัยเป็นกำรตอบแทนส ำหรับกำรเข้ำรับภำระเสี่ยงภัยของจ ำเลยแทนโจทก์ทั้งสอง
ตำมสัญญำดังกล่ำว กิจกำรที่จ ำเลยเข้ำไปรับภำระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ถือได้ว่ำเป็นกำรจัดท ำกำรงำนให้
อย่ำงหนึ่ง กิจกำรของจ ำเลยจึงเป็นกำรให้บริกำร ถือได้ว่ำจ ำเลยเป็นผู้ให้บริกำรและเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ ส่วนโจทก์ทั้งสองอยู่ในฐำนะผู้ได้รับบริกำรจำกจ ำเลยและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องให้
จ ำเลยช ำระค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นคดีพิพำทระหว่ำงผู้ประกอบ
ธุรกิจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำร เป็นคดีผู้บริโภค
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มำตรำ 3(1)

วินิจฉัยว่ำ คดีของโจทก์เป็นคดีผู้บริโภค

วินิจฉัย ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2551

กรณีที่ผู้รับประกันภัย ฟ้อง ผู้เอำประกันภัย สืบเนื่องจำกสัญญำประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค
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ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 162/2551  



กรณีที่ผู้เสียหำยฟ้องผู้รับประกันภัย สืบเนื่องจำกสัญญำประกันภัย ไม่เป็นคดี
ผู้บริโภค (ค ำวินิจฉัยของประธำนศำลอุทธรณ์ที่ 180/2551) 

ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 180/2551 โจทก์ทั้งสองฟ้องว่ำ โจทก์ทั้งสองเป็นบิดำ
และมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำยของนำยวีระวัฒน์ ประชุมรักษ์ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2550 
นำยชลธำร กัลป์ตินันท์ขับรถกระบะ หมำยเลขทะเบียน กง 2875 อุบลรำชธำนี ที่จ ำเลยรับ
ประกันภัยไว้มำด้วยควำมเร็วสูง โดยประมำทปรำศจำกควำมระมัดระวัง ตัดหน้ำรถยนต์ของ
นำยสุรเทพหรือเทพจันทรักษ์ ที่แล่นตำมมำ เป็นเหตุให้รถยนต์ที่นำยสุรเทพขับพุ่งเข้ำเฉี่ยวชน
รถยนต์ที่นำยชลธำรขับ แล้วรถยนต์ของนำยชลธำรเสียหลักพุ่งเข้ำชนนำยวีระวัฒน์ ประชุมรักษ์ 
และนำยกิตติศักดิ์ เผ่ำดวงดี ถึงแก่ควำมตำย จ ำเลยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่นำยชลธำรขับ
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อผู้ประสบภัย ขอให้บังคับจ ำเลย
ช ำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง
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คดีแพง่



พิเครำะห์แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มำตรำ 3 คดีผู้บริโภค 
หมำยควำมว่ำ (1) คดีแพ่งระหว่ำงผู้บริโภคหรือผู้มีอ ำนำจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตำมมำตรำ 19 หรือตำม
กฎหมำยอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพำทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำร
บริโภคสินค้ำหรือบริกำร ได้ควำมตำมค ำฟ้องว่ำนำยชลธำร กัลป์ตินันท์ ขับรถกระบะ หมำยเลข
ทะเบียน กง 2875 อุบลรำชธำนี ซึ่งจ ำเลยเป็นผู้รับประกันภัยชนนำยวีระวัฒน์ ประชุมรักษ์ บุตรชำย
ของโจทก์ทั้งสองเป็นเหตุให้นำยวีระวัฒน์ถึงแก่ควำมตำย โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำก
จ ำเลย เห็นว่ำ แม้จ ำเลยเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจรับประกันภัย โดยเรียกค่ำ
เบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำเป็นกำรตอบแทนอันเป็นกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหำประโยชน์ในทำงกำรค้ำ
ตำมปกติของตน จึงเป็นผู้ให้บริกำรและเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็ตำม แต่โจทก์ทั้งสองมิใช่ผู้เอำประกันภัย
หำกแต่เป็นผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรท ำละเมิด โดยเป็นบิดำและมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำยของ
นำยวีระวัฒน์ ซึ่งถึงแก่ควำมตำยจำกกำรถูกรถยนต์ที่เอำประกันภัยไว้กับจ ำเลยพุ่งเข้ำชน โจทก์ทั้งสอง
จึงมิใช่ผู้ได้รับบริกำรจำกจ ำเลยและไม่เป็นผู้บริโภค คดีระหว่ำงโจทก์ทั้งสองกับจ ำเลยจึงไม่ใช่คดีพิพำท
ระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำรบริโภค
สินค้ำหรือบริกำรตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มำตรำ 3(1)

วินิจฉัยว่ำ คดีของโจทก์ท้ังสองไม่เป็นคดีผู้บริโภค

วินิจฉัย ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2551
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ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 180/2551



คดีแพ่งเป็นคดีที่ผู้รับประกันภัยฟ้องผู้ท ำละเมิด หลังจำกที่ได้ช ำระ
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เอำประกันภัยแล้ว เป็นกำรรับช่วงสิทธิตำมมำตรำ 880 วรรคหนึ่ง 
(ฎีกำที่ 6638/2540 และ 7274/2546)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6638/2540 โจทก์ไม่ใช่ผู้ เสียหำยโดยตรงในกำรเรียก
ค่ำเสียหำยจำกเหตุรถยนต์ชนกันแต่โจทก์มีส่วนได้เสียในฐำนะผู้รับประกันและอำจรับ
ช่วงสิทธิของผู้เอำประกันภัยซึ่งตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 880 
วรรคหนึ่ง ระบุว่ำ ถ้ำควำมวินำศภัยได้เกิดขึ้นเพรำะกำรกระท ำของบุคคลภำยนอกผู้รับ
ประกันภัยได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนไปเป็นจ ำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น เมื่อ
โจทก์ยังไม่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทน โจทก์จึงไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิและไม่มีอ านาจฟ้อง ที่
โจทก์ฎีกำว่ำเป็นกำรฟ้องตั้งสิทธิเป็นสิทธิของโจทก์เองนั้นก็ไม่มีกฎหมำยสนับสนุนไว้
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7274/2546 ขณะฟ้องคดีโจทก์ยังมิได้ช าระเงินค่าซ่อม
รถยนต์คันที่รับประกันภัยเนื่องจากอู่ยังซ่อมไม่เสร็จ แต่การที่โจทก์น ารถยนต์ไปให้
อู่ท าการซ่อมและทางอู่ได้รับท าการซ่อมให้ในราคาที่ตกลงกันไว้นั้น โจทก์ย่อมมี
ความผูกพันที่จะต้องช าระค่าซ่อมตามจ านวนเงินที่ตกลงกันไว้ ทั้งต่อมาทางอู่ได้
ท าการซ่อมรถยนต์จนเสร็จและมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปเรียบร้อยแล้ว 
จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามจ านวนเงินราคาค่าจ้างที่ได้ตก
ลงไว้กับอู่ โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์มาเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์
จากจ าเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่ง 
โจทก์ฟ้องจ าเลยให้รับผิดต่อโจทก์ในฐานะโจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิ
คิดดอกเบี้ยในเงินดังกล่ำวนับแต่วันที่ได้จ่ำยเงินจ ำนวนนั้นไป โจทก์จ่ำยค่ำซ่อม
รถยนต์ให้อู่ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2542 ซึ่งเป็นเวลำหลังจำกโจทก์ฟ้องแล้ว โจทก์
จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2542 จนกว่ำจะช ำระเสร็จ
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รับช่วงสิทธิเท่าที่หนีม้ีอยู่จริง (ฎีกาที่ 4443/2559 ,10461/2558)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4443/2559 โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ตำมสัญญำ
ประกันภัยต้องช ำระค่ำรักษำพยำบำลให้แก่ ฐ . และนำวำอำกำศเอก ฤ. ผู้โดยสำรรถคันที่
โจทก์รับประกันภัย แล้วรับช่วงสิทธิของ ฐ. และนำวำอำกำศเอก ฤ. มำไล่เบี้ยเอำจำกผู้ต้อง
รับผิดจำกกำรที่รถเกิดเฉี่ยวชนกัน เมื่อเหตุท่ีรถเฉี่ยวชนกันเกิดจำกควำมประมำทของผู้ขับรถ
คันที่โจทก์รับประกันภัย และจ ำเลยที่ 1 ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จ ำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ ฐ. และนำวำอำกำศเอก ฤ. ครึ่งหนึ่งของจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล

(ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของโจทก์ต่อไปว่ำ จ ำเลยที่  1 ต้องรับผิดค่ำ
รักษำพยำบำลของนำงฐิมณพัณณ์และนำวำอำกำศเอกฤำชำรวม 120,942 บำท หรือไม่ เห็น
ว่ำ โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ตำมสัญญำประกันภัยต้องช ำระค่ำรักษำพยำบำล
ให้แก่นำงฐิมณพัณณ์และนำวำอำกำศเอกฤำชำ ผู้โดยสำรรถคันที่โจทก์รับประกันภัย

20



แล้วรับช่วงสิทธิของนำงฐิมณพัณณ์และนำวำอำกำศเอกฤำชำมำไล่เบี้ยเอำจำกผู้ต้องรับ
ผิดจำกกำรที่รถเกิดเฉี่ยวชนกัน เมื่อเหตุที่รถเฉี่ยวชนกันเกิดจำกควำมประมำทของผู้ขับ
รถคันที่โจทก์รับประกันและจ ำเลยที่ 1 ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน จ าเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดใช้
ค่าเสียหายให้แก่นางฐิมณพัณณ์และนาวาอากาศเอกฤาชาครึ่งหนึ่งของจ านวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล 120,942 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิของนางฐิมณพัณณ์และนาวา
อากาศเอกฤาชามาเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้จากจ าเลยที่ 1 ได้ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 
60,471 บาท ที่ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเพียงค่ำเสียหำยเบื้องต้น
ตำมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำข้อนี้ของโจทก์
ฟังขึ้นบำงส่วน)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10461/2558 เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทน
แก่ผู้เอำประกันแล้ว ก็ย่อมเข้ำรับช่วงสิทธิของผู้เอำประกันภัยผู้เป็นเจ้ำหนี้ได้และชอบที่
จะใช้สิทธิทั้งหลำยบรรดำที่เจ้ำหนี้มีอยู่ในมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้ในนำมของ
ตนเองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 226 และมำตรำ 880 มี
ควำมหมำยว่ำเจ้าหนี้มีสิทธิเพียงใดผู้รับช่วงสิทธิก็ได้รับสิทธิไปเพียงนั้นเสมอ
เหมือนกันตามความเสียหายที่แท้จริง
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รับช่วงสิทธิ ไม่ต้องใช้เอกสารกรมธรรม์ต้นฉบับก็ได้ (ฎีกาที่3098/2530, 
3888/2537, 3180/2538,) ไม่ขีดฆ่าอากรก็ได้ (ฎีกาที่ 5086/2558)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3098/2530 การประกันภัยเป็นนิติกรรมในลักษณะประเภทของ
สัญญาอย่างหนึ่งซึ่งมีผลท าให้เกิดนิติสัมพันธ์อันพึงต้องปฏิบัติและบังคับระหว่างกันเฉพาะ
แต่คู่สัญญาเท่านั้น หามีผลผูกพันให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกไม่โจทก์ฟ้องจ าเลยซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกให้รับผิดในผลจากมูลละเมิดของจ าเลย ไม่ใช่เป็นการฟ้องบังคับคดีตาม
สัญญาประกันภัยโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับต้องมีต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยลงลายมือชื่อผู้
ต้องรับผิดหรือตัวแทนมาแสดงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867และไม่
ต้องห้ามมิให้น าพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 94 ศาลย่อมรับฟังพยานบุคคลได้ โดยไม่ต้องอำศัยเอกสำร และแม้โจทก์จะ
ส่งอ้ำงภำพถ่ำยส ำเนำกรมธรรม์ประกันภัยเป็นพยำนและแนบคู่ฉบับกรมธรรม์ประกันภัยที่มิได้
ปิดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 118 มำท้ำยค ำแถลงกำรณ์ของโจทก์ ก็
จะอำศัยเป็นเหตุยกฟ้องโจทก์หำได้ไม่
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3888/2537  โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอำประกันภัยไปแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมำฟ้องเรียกเอำ
แก่จ ำเลยผู้ขนส่ง มิได้ฟ้องบังคับคดีตำมสัญญำประกันภัยจึงไม่อยู่ในบังคับของ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคแรกอันจะต้องมีหลักฐำนเป็น
หนังสือลงลำยมือชื่อ ฝ่ำยที่ต้องรับผิดมำแสดงจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ และไม่ตก
อยู่ภำยในบังคับตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 94 เพรำะมิใช่
กรณีมีกฎหมำยบังคับให้ต้องมีพยำนเอกสำรมำแสดง 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3180/2538 โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ฟ้องจ าเลยโดยอาศัยอ านายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880
มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคหนึ่งและไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพรำะมิใช่กรณี
กฎหมำยบังคับให้ต้องมีพยำนเอกสำรมำแสดง ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิน ำสืบพยำน
เอกสำรคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกอบพยำนอื่นๆ ในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่ำ
โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้แม้ว่ำคู่ฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 118 ก็ตำม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5086/2558 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัยมีเพียงว่า โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยหรือไม่ เมื่อโจทก์น ำ
สืบพยำนบุคคลฟังได้แล้วว่ำ โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้น
ภำยในสถำนที่ประกอบกำรหรือเกิดขึ้นจำกกำรใช้สถำนที่ประกอบกำรไว้จำกบริษัท 
พ. ผู้เอำประกันภัย การอ้างกรมธรรม์ประกันภัยเป็นพยานจึงเป็นเพียงน าสืบ
ประกอบพยานอื่นในประเด็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ ไม่ได้น าสืบบังคับตาม
กรมธรรม์ประกันภัยโดยตรง ดังนั้น แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ได้ขีดฆ่าอากร
แสตมป์ก่อนอ้างส่งเป็นพยาน ก็ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
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อายุความในการฟ้องหลังการรับช่วงสิทธิ (ฎีกาที่ 4966/2558 ,4373/2558)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4966/2558 โจทก์ฟ้องโดยเข้ำรับช่วงสิทธิของผู้ เอำ
ประกันภัยที่มีต่อจ ำเลยซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 880วรรคหนึ่ง สิทธิเรียกร้องของโจทก์ผู้รับประกันภัยจึงมีเท่ำกับสิทธิเรียกร้อง
ของผู้เอำประกันภัยที่มีอยู่โดยมูลหนี้ต่อโจทก์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 226 วรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อผู้เอำประกันภัยต้องฟ้องจ ำเลยภำยในก ำหนด 1 ปี 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 448วรรคหนึ่ง โจทก์ก็ต้องฟ้องจ ำเลย
ภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวด้วย
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4373/2558 ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มำตรำ 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้เสียหำยในทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำไปในทำงปฏิบัติหน้ำที่ ฟ้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกหน่วยงำนรัฐโดยตรง 
แต่ห้ำมมิให้ฟ้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำ
จ ำเลยที่ 1 กระท ำละเมิดในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ จ ำเลยที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์ในผลแห่ง
ละเมิดที่จ ำเลยที่ 1 ได้กระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มำตรำ 5 วรรคหนึ่ง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่ำวหำได้บัญญัติให้
จ ำเลยที่ 2 ต้องรับผิดร่วมกับจ ำเลยที่ 1 ผู้กระท ำละเมิดดังเช่นในฐำนะนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง
ไม่ จึงไม่อำจก ำหนดอำยุควำมตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์. มำตรำ 448 วรรค
หนึ่ง มำใช้บังคับ แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 มิได้บัญญัติอายุความฟ้องร้องหน่วยงานรัฐได้โดยเฉพาะ จึงต้องน าก าหนด
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 มาใช้บังคับ
แก่กรณีนี้
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รับช่วงสิทธิในการฟ้องร้อง ไม่ใช่รับช่วงสิทธิในการบังคับคดี

(ฎีกาที่ 12622/2558)
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12622/2558 ผู้ร้องเป็นผู้รับประกันภัยควำมซื่อสัตย์ของจ ำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกจ้ำงไว้
จำกโจทก์ผู้เป็นนำยจ้ำงระหว่ำงปฏิบัติงำนจ ำเลยที่ 1รับช ำระหนี้จำกลูกค้ำแล้วไม่น ำส่งโจทก์และไม่ส่งเงินทด
รองคืนโจทก์ เข้ำเงื่อนไขควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ร้องจึงใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ผู้ร้อง
สามารถเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ใช้ไปจากจ าเลยทั้งสอง (จ ำเลยที่ 2 
เป็นผู้ค้ ำประกันควำมรับผิดของจ ำเลยที่ 1ต่อโจทก์) ได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 880
วรรคหนึ่งและมำตรำ 226วรรคหนึ่ง ซึ่งหมำยถึงกำรใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลโดยผู้รับประกันภัยเป็นโจทก์
ฟ้องในนามของผู้รับประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย ไม่ใช่การรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการ
บังคับคดีตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 271 กำรบังคับคดีเป็นสิทธิของคู่ควำมฝ่ำยชนะ
คดีหรือเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำเท่ำนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิให้ผู้รับประกันภัยเข้ารับช่วง
สิทธิในการบังคับคดีของผู้เอาประกันภัยได้ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงเข้ารับช่วงสิทธิในการบังคับคดี
ตามค าพิพากษาเอาแก่จ าเลยทั้งสองไม่ได้
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6914/2559 เมื่อจ ำเลยขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้โดยได้รับควำม
ยินยอมจำกผู้เอำประกันภัยในขณะเมำสุรำ แล้วเกิดอุบัติเหตุชนท้ำยรถยนต์ที่ ส . ขับได้รับควำม
เสียหำย จึงเสมือนจ ำเลยเป็นผู้เอำประกันภัยก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยหมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ข้อ 8 ก ำหนดให้โจทก์ใน
ฐำนะผู้รับประกันภัยค้ ำจุนต้องรับผิดต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่อำจยกข้อต่อสู้ที่ยกเว้นควำมคุ้มครอง
กรณีกำรขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ เพื่อปฏิเสธกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน และเมื่อโจทก์ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภำยนอกแล้ว ย่อมมีสิทธิเรียกให้จ ำเลยช ำระเงินที่โจทก์จ่ำยไปคืนแก่โจทก์ตำมเงื่อนไขใน
กรมธรรม์ประกันภัย หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ข้อ 8 วรรคสำม กรณี
ดังกล่าวเป็นการฟ้องเรียกเงินที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกไปคืนจากผู้เอา
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ซึ่งแตกต่างจากการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความใน
มาตรา 882 วรรคหนึ่ง และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุ
ความ 10 ปี ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/30 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ภำยใน 10 
ปี นับแต่วันท่ีโจทก์ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภำยนอกไป คดีโจทก์จึงไม่ขำดอำยุควำม
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ฟ้องผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- เมาสุรา (ฎีกา 6914/2559, 8789/2559,1637/2538)



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8789/2559 กำรที่จ ำเลยท่ี 1 ขับรถชนรถคันอื่นจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย
แก่รถอื่นถึง 3 คัน ย่อมเป็นผลโดยตรงอันเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 1 ซึ่งขับรถ
ด้วยควำมเร็วสูงในขณะเมำสุรำ เมื่อตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท้ำยตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ ข้อ 7 ระบุว่ำ กำรประกันภัยไม่คุ้มครองควำมรับผิดอันเกิดจำก 7.6 กำรขับขี่โดย
บุคคลซึ่งในขณะขับขี่ มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ข้อ 8 
วรรคสอง ระบุว่ำเงื่อนไขตำม 7.6 บริษัทจะไม่น ำมำเป็นข้อต่อสู้บุคคลภำยนอกเพื่อปฏิเสธควำมรับ
ผิด เมื่อโจทก์ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่บุคคลภำยนอกไปแล้วตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 
8 วรรคสำม โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอำคืนจำกผู้เอำประกันภัยได้

ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยที่จะถูกเรียกค่ำสินไหมทดแทนคืน
จำกบริษัทผู้รับประกันภัยนั้น หมำยถึง ผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้ท ำละเมิดต่อบุคคลภำยนอก แต่ขณะ
เกิดเหตุคดีนี้จ ำเลยที่ 2 ผู้เอำประกันภัยมิใช่เป็นผู้ท ำละเมิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนค่ำสินไหม
ทดแทนจำกจ ำเลยที่ 2 แม้จ ำเลยที่ 2 มิได้ยกปัญหำดังกล่ำวขึ้นต่อสู้ แต่ปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำ
ข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ศำลฎีกำเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 142 (5)

31



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่ำสัญญำไม่คุ้มครองกำร
สูญเสียหรือทุพพลภำพอันเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนจำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจำกผู้เอำประกันเมำสุรำหรือแพ้ยำ หมำยควำมว่ำสัญญำ
ไม่คุ้มครองกำรมรณะของผู้เอำประกันอันเกิดขึ้นโดยตรงจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกผู้เอำ
ประกันเมำสุรำ การที่จ าเลยพิสูจน์ได้เพียงว่าผู้เอาประกันถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในขณะเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์โดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจาก
ผู้เอาประกันเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดตามข้อสัญญาดังกล่าว
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5434/2537 โจทก์ฟ้องอ้ำงว่ำจ ำเลยน ำรถยนต์มำประกันภัยกับ
โจทก์แล้วค้ำงช ำระเบี้ยประกันภัย แต่ปรำกฏว่ำในส าเนากรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 5 ฉบับที่
โจทก์อ้างส่งต่อศาล ไม่มีลายมือชื่อจ าเลยหรือตัวแทนจ าเลย โจทก์จึงไม่อาจฟ้องร้อง
บังคับคดีให้จ าเลยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
867 วรรคหนึ่ง
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย ตามมาตรา 867
วรรคหนึ่ง (ฎีกาที่ 5434/2537, 2124/2558, 5133/2542, 2661/2532)



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2124/2558 การฟ้องบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 867 วรรคหนึ่ง หมายถึงกรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องบังคับผู้รับประกันภัย
ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยฟ้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ
ประกันภัยฟ้องจ ำเลยทั้งสำมผู้ขนส่งให้ร่วมกันรับผิดเนื่องจำกสินค้ำของผู้เอำประกันภัย
เสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งของจ ำเลยและโจทก์ใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เอำประกันภัยแล้ว
เข้ำรับช่วงสิทธิฟ้องร้องจ ำเลยทั้งสำมโดยอำศัยอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 880ได้ กรณีมิใช่เป็นกำรฟ้องบังคับคดีตำมสัญญำประกันภัยดังกล่ำวอันจะ
ตกอยู่ภำยใต้บังคับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคหนึ่ง
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(คดีคงมีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยประกำรแรกตำมอุทธรณ์ของจ ำเลยที่ 2 ว่ำ สัญญำ
ประกันภัยระหว่ำงโจทก์และผู้เอำประกันภัยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เห็นว่ำ สัญญำ
ประกันภัยนั้นกฎหมำยมิได้ก ำหนดแบบแห่งนิติกรรมไว้ เพียงแต่บังคับให้มีหลักฐำนเป็น
หนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนเป็นส ำคัญ มิฉะนั้นจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีมิได้ ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาท าค า
เสนอค าสนองถูกต้องตรงกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยที่
กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้อง
รับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 867วรรคหนึ่ง นั้น หมายถึงกรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบังคับผู้รับประกันภัย
ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือกรณีที่
ผู้รับประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย)
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ฎีกาที่ 2124/2558



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญำประกันภัยกฎหมำยมิได้ก ำหนดแบบแห่ง           
นิติกรรมไว้ เพียงแต่บังคับให้มีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้อง
รับผิดหรือตัวแทนเป็นส ำคัญมิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีมิได้ ดังนั้น สัญญำประกันภัยจึง
เกิดขึ้นเม่ือมีกำรแสดงเจตนำท ำค ำเสนอค ำสนองถูกต้องตรงกัน

ส. ผู้จัดกำรจ ำเลย สำขำขอนแก่น มิได้เป็นตัวแทนผู้มีอ ำนำจท ำสัญญำประกันภัย
แทนจ ำเลย  ส.จึงไม่มีอ ำนำจรับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันพิพำทไว้จำกโจทก์ แต่กำรที่ ส .
รับค ำขอเอำประกันภัยไว้จำกโจทก์ก็เพียงเพื่อส่งค ำเสนอของโจทก์ให้แก่บริษัทจ ำเลย
ส ำนักงำนใหญ่พิจำรณำว่ำจะรับประกันภัยได้หรือไม่เท่ำนั้น มิใช่เป็นค ำสนองรับประกันภัย
เมื่อบริษัทจ ำเลย ส ำนักงำนใหญ่เพิ่งได้รับค ำเสนอของโจทก์ เมื่อเวลำ 13.55 นำฬิกำ อัน
เป็นเวลำหลังจำกที่รถยนต์บรรทุกคันพิพำทได้เกิดเหตุไปแล้วทั้งไม่ปรำกฏว่ำจ ำเลยได้มีค ำ
สนองตอบรับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันพิพำทเมื่อใดจึงฟังไม่ได้ว่ำ ขณะที่รถยนต์บรรทุก
คันพิพำทเกิดอุบัติเหตุนั้นจ ำเลยได้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่ำวไว้แล้ว อันจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532  โจทก์ที่ 2 ท ำสัญญำซื้อขำยมีเงื่อนไขรถยนต์คันพิพำทมำจำก
โจทก์ที่ 1 แล้วโจทก์ที่ 2 น ำรถไปประกอบกำรขนส่ง โจทก์ที่ 2 จึงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพำท
อันมีส่วนได้เสียที่จะเอำประกันภัยได้ ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัยมีลำยมือชื่อผู้จัดกำรของจ ำเลย 
และมีรำยละเอียดต่ำง ๆ คือ หมำยเลขทะเบียนและรำยละเอียดอ่ืนเก่ียวกับรถยนต์ที่เอำประกันภัย ทุน
ประกัน ระยะเวลำประกัน ทั้งระบุหมำยเลขของกรมธรรม์ด้วย ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัย
ดังกล่ำวย่อมเป็นหลักฐำนเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 โจทก์ที่ 
2 ได้โทรศัพท์ทำงไกลจำกจังหวัดมุกดำหำร ขอเสนอเอำประกันภัยรถยนต์คันพิพำทกับตัวแทนของ
จ ำเลยประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี ตัวแทนจ ำเลยได้ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจ ำเลยให้แก่
โจทก์ที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลำประกันเริ่มวันที่ 3 พฤษภำคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภำคม 2525
เวลำ 0.01 นำฬิกำ ตัวแทนจ ำเลยได้โทรเลขแจ้งจ ำเลยที่กรุงเทพมหำนครจ ำเลยได้รับโทรเลขวันที่ 4 
เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภำคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้ส่งตั๋วแลกเงินช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทน
จ ำเลยและวันท่ี 6 เดือนเดียวกันจ ำเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพำท ดังนี้ ต้องถือว่ำกำร
ประกันภัยรำยนี้ได้ตกลงกันแล้วระหว่ำงโจทก์ที่ 2 กับตัวแทนจ ำเลยในวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 เมื่อ
รถยนต์คันพิพำทถูกคนร้ำยปล้นเอำไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2524 เวลำ22 นำฬิกำ จ ำเลยจึงต้องรับ
ผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง.
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1. ให้รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยค้ าจุนโดยตรง

- ค่ำเสียหำยที่เกิดจำกควำมวินำศภัยแก่บุคคลภำยนอก

- กรณีทรัพย์สินหำย

2. กรณีที่หมายเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ตาม ป .วิ. แพ่ง 
มาตรา 57(ก)
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การเตรียมคดี
การร่างค าฟ้อง/ค าให้การ 

- เขียนชื่อคู่ความผิด(ฎีกาท่ี 15722/2558, 10553/2551)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 15722/2558 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำนายสมเกียรติ 
คล้ายทอง กับนายสมเกียรติ์ คล้ายทอง เป็นบุคคลคนเดียวกัน กำรขอแก้ไข
เพิ่มเติมชื่อนำยสมเกียรติ์ เข้ำมำ จึงมิใช่เป็นกรณีฟ้องจ าเลยที่ 3 ผิดตัวหรือฟ้อง
คดีต่างบุคคลกันและมิใช่เป็นการเพิ่มเติมข้อหาใหม่ หากแต่เป็นการเพิ่มเติมใน
รายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แม้จะอยู่ในชั้นบังคับคดี แต่
ก็ มิ ได้ เป็ นกำร เปลี่ ยนแปลงผลของค ำพิพำกษำหรื อ เป็นกำรบั งคับคดี
นอกเหนือไปจำกค ำพิพำกษำอย่ำงใด ทั้งกรณีเช่นนี้มิใช่เป็นกำรแก้ไขค ำฟ้องตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 179 ฉะนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของ
มำตรำ 180 และมำตรำ 181 ที่จะต้องถูกจ ำกัดระยะเวลำกำรยื่นค ำร้องว่ำต้องยื่น
ก่อนวันชี้สองสถำนหรือก่อนวันสืบพยำน และไม่จ ำต้องส่งส ำเนำค ำร้องให้อีกฝ่ำย
หนึ่งก่อน
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10553/2551 ตามหนังสือมอบอ านาจช่วง และฟ้องเดิมของ
โจทก์ระบุว่าฟ้องนางสาวดารุณีเป็นจ าเลยที่ 1 โดยให้รับผิดในมูลละเมิด ระบุว่ำ
ภูมิล ำเนำของจ ำเลยที่ 1อยู่บ้ำนเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ต่อมำ
โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโดยแก้ชื่อจ ำเลยที่ 1เป็นนำงดำรุณีหรือนำงสำวดรณุี และขอ
แก้ไขภูมิล ำเนำของจ ำเลยที่ 1 เป็นบ้ำนเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ซึ่งภูมิล ำเนำตำมที่ขอแก้ไข
ตรงกับภูมิล ำเนำปัจจุบันของจ ำเลยที่ 1 ที่ให้กำรระบุว่ำ จ ำเลยที่ 1 มีภูมิล ำเนำอยู่
บ้ำนเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยระบุว่ำย้ำย
มำจำกบ้ำนเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และจ ำเลย
ที่ 1 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ท ำละเมิดในคดีนี้
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ดังนี้จึงเป็นการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล และภูมิล าเนาของจ าเลยที่ 1 ตามฟ้องเดิม
ซึ่งเป็นจ าเลยคนเดียวกัน มิใช่แก้ไขค าฟ้องโดยเปลี่ยนตัวจ าเลยที่ 1จาก
นางสาวดารุณี เป็นนางสาวดรุณี ซึ่งเป็นคนละคนกันแต่อย่างใด อีกทั้งกำรที่
โจทก์ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของจ ำเลยที่ 1 ในหนังสือมอบอ ำนำจช่วงและค ำฟ้อง
เดิมผิดพลำดคลำดเคลื่อนนั้น ก็เป็นกำรสะกดชื่อตัวผิดเล็กน้อยจำก "นำงสำว
ดรุณี" เป็น "นำงสำวดำรุณี" พอถือว่ำเป็นชื่อเดียวกันนั้นเอง ส่วนชื่อสกุลสะกดผิด
จำก "สังข์แก้ว" เป็น "สังข์ทอง" ก็ผิดเฉพำะพยำงค์ท้ำยเท่ำนั้น พยำงค์หน้ำเป็นค ำ
เดียวกัน ชื่อสกุลจึงคล้ำยคลึงกันมำก แสดงว่ำที่ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจ ำเลยที่ 1
ผิดเกิดจำกกำรสับสนเข้ำใจผิดในชื่อของจ ำเลยที่ 1เท่ำนั้น ถือว่ำโจทก์ได้มอบ
อ ำนำจให้ฟ้องจ ำเลยที่ 1 และได้ฟ้องจ ำเลยที่ 1 ตำมหนังสือมอบอ ำนำจช่วงถูกตัว
และถูกต้องชอบแล้ว โจทก์จึงมีอ ำนำจฟ้องจ ำเลยที่ 1
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- ค าฟ้องเคลือบคลุม (ฎีกำที่ 1287/2539,9532/2557,2582/2551)

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1287/2539 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ1(3)  
ฟ้องแย้งก็เป็นค ำฟ้องอย่ำงหนึ่งดังนั้นกำรบรรยำยฟ้องแย้งก็ต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภำพ
แห่งข้อหำและค ำขอบังคับทั้งข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำเช่นว่ำนั้นตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 172 วรรคสองด้วย แต่ฟ้องแย้งของจ ำเลยทั้งสอง
มิได้บรรยำยให้เห็นว่ำผู้ใดเป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้แก่โจทก์และผู้ขับรถยนต์คันดังกล่ำว
ในขณะเกิดเหตุมีนิติสัมพันธ์อย่ำงไรกับผู้เอำประกันภัยอันจะเป็นเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้อง
ร่วมรับผิดด้วยเมื่อฟ้องแย้งของจ ำเลยทั้งสองมิได้บรรยำยถึงเหตุที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิด
แล้ว โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยค้ ำจุนซึ่งจะต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อเป็นวินำศภัย
ซึ่งผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบจึงไม่ต้องรับผิดด้วย ค ำฟ้องแย้งของจ ำเลยทั้งสองจึง
เคลือบคลุม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9532/2557 ประกันภัยค้ ำจุนคือ สัญญำประกันภัยซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่ำจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เพื่อควำมวินำศภัยอัน
เกิดแก่อีกบุคคลหนึ่ง และซึ่งผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ 887 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่ำ ผู้ใดเป็นผู้เอำประกันภัยและผู้ท ำ
ละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภัยอย่ำงไร อันจะเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยค้ ำจุนจะต้อง
ร่วมรับผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทน จึงเป็นหลักเกณฑ์ส ำคัญในกำรบรรยำยฟ้องเพื่อให้เห็นถึง
สภำพแห่งข้อหำและข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำ
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โจทก์ฟ้องให้จ ำเลยที่ 2 รับผิดในฐำนะผู้รับประกันภัยค้ ำจุน จ ำเลยที่ 2 
จะต้องรับผิดต่อโจทก์ก็ต่อเมื่อผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดต่อโจทก์เท่ำนั้น โจทก์จึงต้อง
บรรยำยฟ้องใหไ้ด้ควำมว่ำ จ ำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์ที่จ ำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้
ไปท ำละเมิดต่อโจทก์ มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่ำงไรกับผู้เอำประกันภัยอันเป็นเหตุ
ให้ผู้เอำประกันภัยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้น และกำรบรรยำยฟ้องถึงข้ออ้ำง
อันอำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ส ำคัญ หำใช่เป็นเพียงรำยละเอียดที่
โจทก์จะสำมำรถน ำสืบในชั้นพิจำรณำได้ เมื่อโจทก์มิได้บรรยำยฟ้องให้เห็นว่ำ จ ำเลยที่ 
1 มีควำมสัมพันธ์กับผู้เอำประกันภัยอย่ำงไร ค ำฟ้องโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่ง
สภำพแห่งข้อหำและข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 172 วรรคสอง ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้องจ ำเลย           
ที่ 2 ชอบแล้ว แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องจ ำเลยที่ 2 เป็นคดีใหม่ ภำยใต้บังคับแห่ง
บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยอำยุควำม
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กำรระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เป็นรูปแบบของกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งแต่ละแบบจะมีผลแตกต่ำงกันในเรื่องควำมเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย
และกำรได้รับควำมคุ้มครองในควำมเสียหำยส่วนแรก อันเป็นผลถึงจ ำนวนเบี้ย
ประกันภัย ซึ่งเป็นทำงเลือกของผู้เอำประกันภัยด้วย และแม้ว่ำกรมธรรม์ประกันภัยจะ
เป็นชนิดไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้รับประกันภัยก็จะต้องร่วมรับผิดเฉพำะกรณีผู้ขับขี่นั้นมี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัยในทำงใดทำงหนึ่ง
เท่ำนั้น มิใช่ผู้ใดเป็นผู้ขับขี่  ผู้รับประกันภัยก็ต้องรับผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภำยนอกที่ได้รับควำมเสียหำยทุกกรณีดังที่โจทก์อ้ำง
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2582/2551 โจทก์แนบตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยไว้ท้ำยค ำ
ฟ้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำฟ้อง แต่โจทก์ไม่ได้บรรยำยฟ้องให้ชัดเจนว่ำจ ำเลยที่ 1 
ขับรถยนต์คันที่จ ำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ในฐำนะใดหรือมีนิติสัมพันธ์อย่ำงไรกับ จ. 
ผู้เอำประกันภัย อันจะเป็นเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งกำรกระท ำ
ละเมิดของจ ำเลยที่ 1 เนื่องจำกจ ำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีโอกำสทรำบได้เลยว่ำผู้เอำ
ประกันภัยต้องร่วมรับผิดกับจ ำเลยที่ 1 ด้วยข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำอย่ำงไร
และไม่อำจต่อสู้คดีของโจทก์ได้ กำรบรรยำยฟ้องในเรื่องดังกล่ำวจึงเป็นสำระส ำคัญ 
มิใช่รำยละเอียดที่สำมำรถน ำสืบได้ในชั้นพิจำรณำเพรำะโจทก์ฟ้องขอให้จ ำเลยที่ 2 
ผู้รับประกันภัยค้ ำจุนร่วมรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 887 ค ำฟ้องของโจทก์ในส่วนของจ ำเลยที่ 2 จึงเป็น
ค ำฟ้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 172
วรรคสอง
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- ค าฟ้องไม่เคลือบคลุม (ฎีกำที่ 2383/2553, 3221/2558, 8820/2558)
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2383/2553 แม้ตามค าฟ้องจะเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องให้จ าเลยที่ 3 รับผิด
ในฐานะผู้รับประกันภัยค้ าจุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ซึ่งข้อเท็จจริง
ที่ว่าผู้ใดเป็นผู้เอาประกันภัย และผู้ท าละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันจะท าให้ผู้รับ
ประกันภัยค้ าจุนต้องร่วมรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเปน็สาระส าคัญในเรื่องการบรรยายฟ้องก็
ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในชั้นยื่นค าให้การ จ าเลยที่ 3 ให้การรับว่าได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 8 ว-3766 กรุงเทพมหานคร ไว้จริง เพียงแต่ปฏิเสธว่ำควำมเสียหำยไม่ได้เกิดจำกรถยนต์
คันที่จ ำเลยท่ี 3 รับประกันภัยไว้รวมถึงกำรอ้ำงเหตุสุดวิสัย ตำมค ำให้กำรของจ ำเลยที่ 3 ดังกล่ำวยัง
ระบุด้วยว่ำจ ำเลยที่ 3 จะเสนอกรมธรรม์ประกันภัยในชั้นพิจำรณำ แสดงว่ำจ ำเลยที่ 3 ครอบครอง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 8 ว-3766 กรุงเทพมหำนคร ไว้ เมื่อจ ำเลยที่ 3 ได้รับ
ส ำเนำค ำฟ้องจำกโจทก์ จ ำเลยที่ 3 จึงสำมำรถน ำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวมำตรวจสอบ และ
สำมำรถทรำบได้ทันทีว่ำคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จ ำเลยที่ 3 รับผิดในควำมเสียหำยที่นำย ก. ซึ่งเป็นผู้เอำ
ประกันภัยรถยนต์คันดังกล่ำวก่อขึ้น กรณีจึงหาท าให้จ าเลยที่ 3 หลงข้อต่อสู้ไม่ ฟ้องโจทก์ในส่วนที่
เกี่ยวกับจ าเลยที่ 3 จึงไม่เคลือบคลุม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3221/2558 โจทก์บรรยำยค ำฟ้องไว้ชัดเจนแล้วว่ำจ ำเลยที่ 2 รับ
ประกันภัยรถยนต์หมำยเลขทะเบียน วว 3951 กรุงเทพมหำนคร ไว้จำกจ ำเลยที่ 1 หรือผู้มี
ชื่อซึ่งมีข้อสัญญำว่ำจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บุคคลภำยนอกอันเกิดจำกกำรใช้รถยนต์คัน
ดังกล่ำวแทน และจ ำเลยที่ 1 ขับรถคันดังกล่ำวโดยประมำทเลินเล่อท ำให้รถยนต์โจทก์ถูกชน
ได้รับควำมเสียหำย จ ำเลยที่ 2 ในฐำนะผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ต่อโจทก์ ซึ่งค ำฟ้องดังกล่ำวเป็นที่เข้ำใจได้ว่ำโจทก์ฟ้องจ ำเลยที่ 2 ให้รับผิดต่อโจทก์ในฐำนะ
ผู้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จำกจ ำเลยที่ 1 และหรือผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้เอำประกันภัย ด้วยเหตุที่มี
ข้อสัญญำระหว่ำงจ ำเลยที่ 2 กับผู้เอำประกันภัย ส่วนจ ำเลยที่ 1 หรือผู้มีชื่อผู้ใดจะเป็นผู้เอำ
ประกันภัยนั้น เป็นรำยละเอียดที่โจทก์สำมำรถน ำสืบได้ในชั้นพิจำรณำ ฟ้องโจทก์แสดงโดย
แจ้งชัดซึ่งสภำพแห่งข้อหำ ค ำขอบังคับและข้ออ้ำงซึ่งอำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำครบถ้วนตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 177 วรรคสองแล้ว ฟ้องโจทก์ส ำหรับจ ำเลย
ที่ 2 จึงไม่เคลือบคลุม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8820/2558  ค ำบรรยำยฟ้องใดจะชัดเจนหรือไม่ เพียงใด จ ำต้อง
พิจำรณำเหตุแห่งข้ออ้ำงทั้งหลำยประกอบเอกสำรที่แนบไว้ท้ำยค ำฟ้องว่ำเพียงพอให้เข้ำใจ
สภำพแห่งข้อหำหรือไม่ ทั้งต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรต่อสู้คดีของจ ำเลย เมื่อพิจำรณำค ำ
ฟ้องของโจทก์แล้วแม้เป็นกรณีที่ขอให้จ ำเลยรับผิดในฐำนะผู้รับประกันภัยค้ ำจุนตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 887 ซึ่งข้อเท็จจริงที่ว่ำผู้ใดเป็นผู้เอำประกันภัยไว้
และผู้ท ำละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้เอำประกันภัยอย่ำงไร อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยค้ ำจุนต้อง
ร่วมรับผิดใช้ค่ำสินไหมทดแทนถือเป็นสำระส ำคัญในเรื่องกำรบรรยำยฟ้องก็ตำม แต่โจทก์
บรรยำยค ำฟ้องไว้แล้วว่ำจ ำเลยรับประกันภัยรถแท็กซี่ไว้ในขณะเกิดเหตุ วันเกิดเหตุ ฝ . ขับ
รถแท็กซี่โดยประมำทชนรถยนต์โจทก์ได้รับควำมเสียหำย หลังเกิดเหตุ ฝ. ให้กำรรับสำรภำพ
ต่อพนักงำนสอบสวนว่ำเป็นฝ่ำยประมำท ตำมรำยงำนประจ ำวันเกี่ยวกับคดีท้ำยค ำฟ้อง โดย
เอกสำรดังกล่ำวมีข้อควำมระบุว่ำ ฝ. ยอมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่รถยนต์ของ ณ . โดย
มอบให้จ ำเลยเป็นผู้ใช้แทนทั้งหมด ค ำฟ้องประกอบเอกสำรท้ำยฟ้องดังกล่ำว เพียงพอให้
เข้ำใจว่ำสภำพแห่งข้อหำของโจทก์ประสงค์ให้จ ำเลยรับผิดในฐำนะผู้รับประกันภัยรถแท็กซี่
ไว้จำก ฝ. ผู้เอำประกันภัย 
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ส่วนปัญหำว่ำ ฝ. เป็นผู้เอำประกันภัยอันเป็นเหตุให้จ ำเลยต้องร่วมรับผิดหรือไม่อย่ำงไร เป็น
เรื่องที่ต้องวินิจฉัยในชั้นพิจำรณำ นอกจำกนั้นจ ำเลยเป็นฝ่ำยครอบครองกรมธรรม์
ประกันภัยจึงสำมำรถน ำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวมำตรวจสอบเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงว่ำ
ผู้ใดเป็นผู้เอำประกันภัย โดยไม่จ ำต้องอำศัยข้อเท็จจริงจำกค ำฟ้องของโจทก์อีก ข้อที่ว่ำ
จ ำเลยรับประกันภัยไว้จำกผู้ใดจึงเป็นข้อเท็จจริงที่จ ำเลยทรำบดีอยู่แล้วและเป็นเพียง
รำยละเอียดที่คู่ควำมสำมำรถน ำสืบได้ในชั้นพิจำรณำ ส่วนในเรื่องนิติสัมพันธ์นั้น เมื่อฟ้อง
โจทก์เป็นที่เข้ำใจได้ว่ำขอให้จ ำเลยรับผิดในกำรท ำละเมิดของ ฝ. ผู้เอำประกันภัย โจทก์จึงไม่
จ ำต้องบรรยำยฟ้องถึงนิติสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้ท ำละเมิดอีก ฟ้องโจทก์จึง
แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภำพแห่งข้อหำ ค ำขอบังคับและข้ออ้ำงซึ่งอำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำ
ครบถ้วนแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม
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พิจารณาอายุความ
- ผู้เอาประกัน/ผู้เสียหาย ฟ้องผู้รับประกันภัย      

ใช้อายุความ 2 ปี (ฎีกาที่1802/2549,386/2550)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1802/2549 กำรประกันภัยค้ ำจุนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 887 เป็นกำรประกันวินำศภัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบัญญัติแยกไว้ในส่วนที่ 3 ของหมวด 2 อำยุควำม
ฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยค้ ำจุนรับผิด จึงต้องบังคับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 
882 ซึ่งบัญญัติเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปในส่วนที่ 1 ของหมวดเดียวกัน อันเป็นก ำหนดอำยุควำมที่บัญญัติ
ไว้โดยเฉพำะแล้ว จึงไม่อำจเทียบได้กับกรณีประกันชีวิตซึ่งบัญญัติไว้ในหมวดอื่นและไม่อำจน ำอำยุ
ควำมท่ัวไปตำมมำตรำ 193/30 มำใช้บังคับแก่กรณีประกันภัยค้ ำจุนได้

กำรเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยค้ ำจุนรับผิดในค่ำสินไหมทดแทนนั้น ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ 887 วรรคสอง บัญญัติว่ำ "บุคคลผู้ต้องเสียหำยชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน
ตำมที่ตนควรจะได้นั้นจำกผู้รับประกันภัยโดยตรง...ฯลฯ" โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจ ำเลยที่ 4 ให้รับผิดในค่ำ
สินไหมทดแทนได้โดยไม่จ ำต้องแสดงเจตนำเข้ำถือเอำประโยชน์จำกสัญญำก่อน ทั้งอำยุควำมฟ้องร้อง
ตำมมำตรำ 882 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติห้ำมมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก ำหนดสองปีนับแต่วันวินำศภัยก็เป็นกำร
บัญญัติไว้โดยเฉพำะแล้วว่ำให้นับแต่วันเกิดวินำศภัยจึงไม่อำจน ำหลักทั่วไปในกำรนับอำยุควำมตำม
มำตรำ 193/12 มำบังคับใช้แก่กรณีนี้หรือน ำมำตีควำมเป็นอย่ำงอื่นได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีพ้น
ก ำหนดสองปีนับแต่วันวินำศภัยคดีของโจทก์ในส่วนของจ ำเลยท่ี 4 จึงขำดอำยุควำม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2550  โจทก์ฟ้องจ ำเลยที่ 2 ในฐำนะผู้กระท ำละเมิด จ ำเลยที่ 
1 ในฐำนะนำยจ้ำงซึ่งจ ำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้ำงกระท ำละเมิดในทำงกำรที่จ้ำง และให้จ ำเลยที่ 3 
ร่วมรับผิดในฐำนะผู้รับประกันภัยค้ ำจุน ควำมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยของจ ำเลยที่ 1 ที่ 2 กับ
จ ำเลยที่ 3 จึงแตกต่ำงกัน ส ำหรับจ ำเลยที่ 1 และที่ 2 มีอำยุควำม 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหำย
รู้ถึงกำรละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 448 วรรคหนึ่ง ส่วนจ ำเลยที่ 3 มีอำยุควำม 2 ปี นับแต่วันวินำศภัยตำม
มำตรำ 882 วรรคหนึ่ง เมื่ออำยุควำมฟ้องจ ำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจ ำเลยที่ 3 สำมำรถแยกออก
จำกกันได้ตำมมำตรำ 295 ที่ก ำหนดให้อำยุควำมเป็นคุณหรือเป็นโทษเฉพำะแก่ลูกหนี้คนนั้น 
จ ำเลยที่ 3 จึงไม่อำจยกอำยุควำมตำมมำตรำ 448 วรรคหนึ่ง ขึ้นต่อสู้ได้
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- ผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิ ฟ้องผู้ท าละเมิด 

ใช้อายุความ 1 ปี (ฎีกำที่ 8896/2555, 2122/2559)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8896/2555 แม้จ ำเลยให้กำรว่ำ ฟ้องโจทก์ขำดอำยุควำมเนื่องจำก
โจทก์ไม่ได้ฟ้องจ ำเลยภำยในก ำหนดเวลำ 2 ปี (มิใช่ 1 ปี) นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2542 
อันเป็นวันเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน แต่เมื่อตำมค ำฟ้องและข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำโจทก์บรรยำย
ฟ้องให้จ ำเลยรับผิดในฐำนะผู้ท ำละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 420 
ถือได้ว่ำจ ำเลยได้ยกอำยุควำมเรื่องละเมิดตำมมำตรำ 448 วรรคหนึ่ง ขึ้นต่อสู้แล้ว ประกอบ
กับศำลชั้นต้นได้ก ำหนดประเด็นข้อพิพำทว่ำฟ้องโจทก์ขำดอำยุควำมหรือไม่ คดีย่อมมี
ประเด็นอำยุควำมเรื่องละเมิด ศำลก็ต้องยกอำยุควำมเรื่องละเมิดขึ้นปรับแก่คดี เพรำะกำร
จะปรับบทมำตรำใดเป็นหน้ำที่ของศำลจะยกขึ้นปรับแก่คดี
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(นำยเสนีย์ พนักงำนฝ่ำยกฎหมำยของโจทก์เบิกควำมเป็นพยำนโจทก์ว่ำ โจทก์รู้มำ
ตั้งแต่ต้นว่ำจ ำเลยรับรำชกำรเป็นเกษตรอ ำเภอลำนกระบือ แต่ไม่รู้ชื่อที่ถูกต้องที่แท้จริง ตำม
ค ำเบิกควำมของพยำนโจทก์ดังกล่ำวรับฟังได้ว่ำ โจทก์รู้ถึงกำรละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้
ค่ำสินไหมทดแทนตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ ๆ แล้ว เมื่อเกิดเหตุท ำละเมิดวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2542 
นับถึงวันฟ้องคดีนี้คือวันที่ 17 มิถุนำยน 2545 จึงพ้น 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงกำรละเมิด
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทน ฟ้องโจทก์ขำดอำยุควำมตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 448 วรรคหนึ่ง)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559  ช. เอำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ไว้กับโจทก์ เป็นกำร
เอำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ .ศ.2535 ซึ่งมำตรำ 7 
บังคับให้เจ้ำของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีกำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับ
ผู้ประสบภัย หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจำกรถที่โจทก์รับประกันภัยไว้ โจทก์
ต้องจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภำยใน 7 วัน นับแต่ที่ได้รับค ำร้องขอ
โดยไม่ต้องรอกำรพิสูจน์ควำมผิดตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 20 และ 25 เมื่อได้จ่ำย
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นจ ำนวนเท่ำใด โจทก์มีสิทธิไล่เบี้ยเอำแก่
บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผู้กระท ำให้เกิดควำมเสียหำยได้ตำมมำตรำ 31 อันเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น
โดยผลของกฎหมำยซึ่งบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ มิใช่เป็นเรื่องโจทก์รับช่วงสิทธิของ
ผู้ประสบภัยมำฟ้องไล่เบี้ยเอำแก่จ ำเลยทั้งไม่เข้ำเหตุที่จะรับช่วงสิทธิได้ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 880 เพรำะผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้เอำประกันภัย โดยเดิม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ .ศ.2535 มำตรำ 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มำตรำ 12 แห่ง พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ .ศ.2535 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2540 บัญญัติให้กำรใช้สิทธิไล่เบี้ยต้องกระท ำภำยใน 1 ปี นับแต่วันรู้ตัว ผู้ซึ่งต้องรับผิด
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แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย แต่ต่อมำ
มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 มำตรำ 11 ซึ่งเป็น
กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ให้ยกเลิกวรรคสองของมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 โดยมิได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ใช้ข้อควำมใหม่แทนข้อควำมเดิมที่ถูกยกเลิกไป จึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมำยบัญญัติเรื่อง
อำยุควำมไล่เบี้ยไว้โดยเฉพำะ จึงต้องใช้อำยุควำม 10 ปี ตำม ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  มำตรำ 193/30 เมื่อนับระยะเวลำตั้งแต่ที่โจทก์จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2552 จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดี ยังไม่พ้นก ำหนด 10 ปี 
สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงยังไม่ขำดอำยุควำม
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การเตรียมพยานหลักฐานในคดี พยานบุคคล (ผู้รับมอบอ ำนำจ พยำนที่ต้องเบิกควำมประกอบ
เอกสำร พยำนเอกสำร (ดูเรื่องอำกรแสตมป์) 

- พยานบุคคล

พยำนที่รู้เห็นเหตุกำรณ์

พยำนแวดล้อมกรณี ( เช่น พนักงำนสอบสวน พนักงำนเคลมสินไหม)

กำรตีควำมในข้อยกเว้นกำรคุ้มครอง (ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 11/2552 ลงวันที่ 29

เมษำยน 2552)

- พยานผู้เชี่ยวชาญ

พยำนวิเครำะห์กำรเกิดเหตุ  – ระยะเบรก 

(ดู dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00510/229891_ch4.pdf.) หรือ เจ้ำหน้ำที่            

จำกสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม กำรพิสูจน์พยำนหลักฐำน 

เวชศำสตร์จรำจร

59



ประเด็นแห่งคดีเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินคดี (ฎีกำที่ 9162/2555)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9162/2555  กำรที่ศำลชั้นต้นก ำหนดประเด็นข้อพิพำทว่ำ ลูกจ้ำง
หรือตัวแทนของจ ำเลยทั้งสองกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถยนต์คันที่
โจทก์รับประกันภัยสูญหำยหรือไม่ ก็มีควำมหมำยเพียงว่ำลูกจ้ำง หรือตัวแทนของจ ำเลยทั้ง
สองกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อไม่ได้ตรวจดูบัตรจอดรถที่ออกให้แก่ ช . ซึ่งขับ
รถยนต์คันดังกล่ำวเข้ำไปจอดบริเวณที่จอดรถของห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นเหตุให้คนร้ำยลัก
รถยนต์คันนั้นไปเท่ำนั้น มิได้มีควำมหมำยรวมถึงเหตุที่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยสูญ
หำย เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 2 ที่ไม่จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
เดินตรวจบริเวณลำนจอดรถที่โจทก์มิได้อ้ำงเป็นเหตุให้จ ำเลยทั้งสองรับผิดตำมฟ้องแต่อย่ำง
ใดไม่ และแม้ในชั้นพิจำรณำของศำลชั้นต้นจะมีกำรสืบพยำนกล่ำวอ้ำงถึงเหตุดังกล่ำวก็เป็น
กำรน ำสืบนอกประเด็นข้อพิพำทอันเป็นกำรไม่ชอบ เมื่ออุทธรณ์ของโจทก์นั้นเป็นกำรยก
ข้อเท็จจริงขึ้นกล่ำวอ้ำงคนละเหตุกับค ำฟ้องของโจทก์ จึงถือว่ำเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ยกขึ้น
ว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
มำตรำ 225 วรรคหนึ่ง
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กรณีที่เป็นคดีฝ่ายเดียว (จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ/ขาดนัดพิจารณา)    

- โจทก์จะส่งพยำนเอกสำรที่ศำลเห็นว่ำจ ำเป็นแทนกำรสืบพยำนไม่ได้ เพรำะว่ำกรณีเป็นไป
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 198 ทวิ วรรคสำม(2) (ฎีกำที่ 
15139/2551)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 15139/2551 โจทก์บรรยำยฟ้องโดยตั้งสภำพแห่งข้อหำและ
ข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำของโจทก์ว่ำ โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ บ . ขับ
และถูกจ ำเลยกระท ำละเมิด โดยโจทก์ได้จ่ำยค่ำซ่อมรถยนต์ไปเป็นเงิน 41,526.97 บำท 
พร้อมดอกเบี้ย จึงรับช่วงสิทธิจำกผู้เอำประกันภัยมำฟ้องไล่เบี้ยเอำแก่จ ำเลยผู้ท ำละเมิด เมื่อ
จ ำเลยขำดนัดยื่นค ำให้กำร ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 198 ทวิ วรรค
สำม ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ศำลปฏิบัติในกำรก ำหนดจ ำนวนเงินตำมค ำขอบังคับของโจทก์ 
ดังนี้ (1) ในกรณีที่โจทก์มีค ำขอบังคับให้จ ำเลยช ำระหนี้เป็นเงินจ ำนวนแน่นอน ให้ศำลมี
ค ำสั่งให้โจทก์ส่งพยำนเอกสำรตำมที่ศำลเห็นว่ำจ ำเป็นแทนกำรสืบพยำน และ (2) ในกรณีที่
โจทก์มีค ำขอบังคับให้จ ำเลยช ำระหนี้เป็นเงินอันไม่อำจก ำหนดจ ำนวนได้โดยแน่นอน ให้ศำล
สืบพยำนหลักฐำนโจทก์ไปฝ่ำยเดียว และศำลอำจเรียกพยำนหลักฐำนอื่นมำสืบได้เองตำมที่
เห็นว่ำจ ำเป็น กำรที่โจทก์ฟ้องขอให้จ ำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเป็นเงิน 41,526.97 บำท 
พร้อมดอกเบี้ยนั้น เป็นกำรอ้ำงเหตุว่ำโจทก์รับช่วงสิทธิมำจำกผู้เอำประกันภัยซึ่งถูกจ ำเลย
กระท ำละเมิด อันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องมำจำกเรื่องละเมิดและเรียกร้องให้จ ำเลยชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทน ค ำขอบังคับของโจทก์ดังกล่ำวจึงเป็นกรณีที่ไม่อำจก ำหนดจ ำนวนเงินได้
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โดยแน่นอน ตำมมำตรำ 198 ทวิ วรรคสำม (2) ซึ่งบัญญัติให้ศำลสืบพยำนหลักฐำนโจทก์ไป
ฝ่ำยเดียว และศำลอำจเรียกพยำนหลักฐำนอื่นมำสืบได้เองตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น หำใช่เป็น
กรณีที่โจทก์มีค ำขอบังคับให้จ ำเลยช ำระหนี้เป็นเงินจ ำนวนแน่นอนตำมมำตรำ 198 ทวิ 
วรรคสำม (1) ที่ให้อ ำนำจศำลมีค ำสั่งให้โจทก์ส่งพยำนเอกสำรตำมที่ศำลเห็นว่ำจ ำเป็นแทน
กำรสืบพยำนไม่ ดังนั้น กำรที่ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งในรำยงำนกระบวนพิจำรณำฉบับลงวันที่ 25 
มกรำคม 2548 ว่ำเป็นกรณีโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ ำเลยช ำระหนี้เป็นเงินจ ำนวนแน่นอน 
อนุญำตให้โจทก์ส่งพยำนเอกสำรแทนกำรสืบพยำน จึงเป็นกำรไม่ชอบด้วยมำตรำ 198 ทวิ 
วรรคสำม (2) เป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่งในข้อที่มุ่งหมำยจะยังให้กำรเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมในเรื่องพิจำรณำคดีและกำร
พิจำรณำพยำนหลักฐำน อันเป็นปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน ศำลฎีกำมีอ ำนำจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยให้เพิกถอนค ำพิพำกษำและค ำสั่งของศำล
ชั้นต้นได้ แม้โจทก์จะไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหำนี้ก็ตำม ทั้งนี้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง มำตรำ 27 ประกอบมำตรำ 243 (2), 247
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กรณีเป็นคดีสองฝ่าย

บัญชีระบุพยำน (ชั้นไต่สวน ไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยำน ฎีกำที่ 192/2517) (ฎีกำที่ 
1972/2525)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2517 กำรไต่สวนค ำร้องขอยื่นค ำให้กำรนั้น เป็นเพียงกำรไต่
สวนเพื่อให้ทรำบว่ำจ ำเลยมีเหตุอะไร จึงไม่ได้ยื่นค ำให้กำรภำยในก ำหนดเป็นกำรจงใจขำด
นัดหรือไม่เท่ำนั้น พยำนหลักฐำนในชั้นนี้ไม่ใช่พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้ออ้ำงข้อเถียงใน
ประเด็นแห่งคดีที่พิพำทกันโจทก์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นบัญชีระบุพยำนก่อนวันนัด
ไต่สวนไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1972/2525 กำรเบิกควำมต่อศำลเป็นกิจเฉพำะตัว โดยสภำพไม่
อำจตั้งให้ผู้อื่นท ำแทนได้

ตำมบัญชีพยำนระบุว่ำจ ำเลยอ้ำงตนเองเป็นพยำน โดยมิได้ระบุ ส. เป็นพยำนดังนี้
แม้ปรำกฏว่ำ ส. ได้รับมอบอ ำนำจจำกจ ำเลยให้ยื่นค ำให้กำรและเบิกควำมแทนจ ำเลยและ
ศำลชั้นต้นอนุญำตให้จ ำเลยน ำ ส. เข้ำเบิกควำม ศำลก็จะรับฟัง ค ำเบิกควำมของ ส . เป็น
พยำนหลักฐำนไม่ได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 87(2), 88
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การส่งส าเนาเอกสารให้อีกฝ่าย

ภำยใน 7 วันก่อนวันสืบพยำน ตำมมำตรำ 90 ถ้ำจะค้ำนเอกสำรนั้น ต้อง
ด ำเนินกำรก่อนสืบพยำนเอกสำรนั้นเสร็จ ตำมมำตรำ 125 วรรคสำม (ฎีกำที่ 2459/2539)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2459/2539 จ ำเลยเพียงแต่โต้แย้งไว้ในค ำให้กำรว่ำเอกสำรท้ำย
ฟ้องหมำยเลข 5 (เอกสำรหมำย จ.6) เป็นเอกสำรที่โจทก์ท ำขึ้นฝ่ำยเดียวจ ำเลยไม่ขอรับรอง
จ ำเลยหำได้โต้แย้งคัดค้ำนว่ำเอกสำรดังกล่ำวไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือ
บำงส่วนหรือส ำเนำนั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ125 เดิมจึงถือไม่ได้ว่ำจ ำเลยได้คัดค้ำนเอกสำรหมำย จ .6 ไว้แล้ว
ศำลย่อมมีอ ำนำจรับฟังเอกสำรหมำย จ.6 แทนต้นฉบับได้ไม่ต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ93
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1479/2553 ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำนทั้งสองฉบับระบุว่ำ ผู้ตำยเป็นมำรดำ
ผู้ให้ก ำเนิดของผู้คัดค้ำน เอกสำรดังกล่ำวเป็นส ำเนำอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสำรมหำชนซึ่งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ท ำขึ้นหรือรับรอง จึงต้องสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นของแท้จริงและถูกต้องตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 127 ผู้คัดค้ำนเป็นฝ่ำยอ้ำงเอกสำรย่อมไม่มีหน้ำที่ต้องน ำ
พยำนหลักฐำนอื่นมำสืบถึงควำมบริสุทธิ์หรือควำมถูกต้องแห่งเอกสำรนั้น แต่ ผู้ร้องเป็นฝ่ำยที่ถูกอ้ำง
เอกสำรนั้นมำยัน กลับมีหน้ำที่ต้องน ำสืบควำมไม่บริสุทธิ์หรือควำมไม่ถูกต้องแห่งเอกสำรนั้น ผู้ร้องมี
เพียงพยำนบุคคลมำเบิกควำมลอยๆ ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นบุตรคนจีนที่ผู้ตำยขอมำเลี้ยง โดยพยำนผู้ร้องทุก
ปำกล้วนเป็นพยำนบอกเล่ำไม่มีน้ ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนทั้งสองฉบับของผู้
คัดค้ำนไม่บริสุทธิ์หรือไม่ถูกต้อง จึงต้องฟังว่ำเอกสำรดังกล่ำวถูกต้องแล้วเมื่อผู้ตำยเป็นมำรดำผู้ให้
ก ำเนิดผู้คัดค้ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรดังกล่ำว ผู้คัดค้ำนจึงเป็นผู้สืบสันดำนที่เป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับ
มรดกของผู้ตำยในล ำดับที่ 1 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 1629 มีผลให้ผู้ร้องที่
อ้ำงว่ำเป็นผู้รับมรดกแทนท่ีบิดำซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดำมำรดำเดียวกันกับผู้ตำยโดยเป็นทำยำทในล ำดับที่ 
3 ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตำยเลยตำมมำตรำ 1630 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิยื่นค ำร้องขอให้ตั้งผู้จัดกำรมรดกของผู้ตำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 1713
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ประเด็นแห่งคดี (ฎีกาที่ 9162/2555,951/2546)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9162/2555 กำรที่ศำลชั้นต้นก ำหนดประเด็นข้อพิพำทว่ำ ลูกจ้ำง
หรือตัวแทนของจ ำเลยทั้งสองกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถยนต์คันที่
โจทก์รับประกันภัยสูญหำยหรือไม่ ก็มีควำมหมำยเพียงว่ำลูกจ้ำง หรือตัวแทนของจ ำเลยทั้ง
สองกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อไม่ได้ตรวจดูบัตรจอดรถที่ออกให้แก่ ช . ซึ่งขับ
รถยนต์คันดังกล่ำวเข้ำไปจอดบริเวณที่จอดรถของห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นเหตุให้คนร้ำยลัก
รถยนต์คันนั้นไปเท่ำนั้น มิได้มีควำมหมำยรวมถึงเหตุที่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยสูญ
หำย เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 2 ที่ไม่จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
เดินตรวจบริเวณลำนจอดรถที่โจทก์มิได้อ้ำงเป็นเหตุให้จ ำเลยทั้งสองรับผิดตำมฟ้องแต่อย่ำง
ใดไม่ และแม้ในชั้นพิจำรณำของศำลชั้นต้นจะมีกำรสืบพยำนกล่ำวอ้ำงถึงเหตุดังกล่ำวก็เป็น
กำรน ำสืบนอกประเด็นข้อพิพำทอันเป็นกำรไม่ชอบ เมื่ออุทธรณ์ของโจทก์นั้นเป็นกำรยก
ข้อเท็จจริงขึ้นกล่ำวอ้ำงคนละเหตุกับค ำฟ้องของโจทก์ จึงถือว่ำเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ยกขึ้น
ว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
มำตรำ 225 วรรคหนึ่ง
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2546  แม้โจทก์จะเป็นผู้กล่ำวอ้ำงข้อเท็จจริงและภำระกำร
พิสูจน์ข้อเท็จจริงจะตกแก่โจทก์ แต่เมื่อจ ำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค้ ำจุนรถยนต์ไม่ได้
ให้กำรปฏิเสธข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่ำวอ้ำงโดยชัดแจ้งรวมทั้งเหตุแห่งกำรปฏิเสธด้วยตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 177 วรรคสอง ถือว่ำจ ำเลยที่ 2 รับ
ข้อเท็จจริงตำมที่โจทก์กล่ำวอ้ำงนั้นแล้ว และไม่เป็นประเด็นข้อพิพำท โจทก์จึงไม่จ ำต้องน ำ
สืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่ำวซึ่งถือว่ำคู่ควำมรับกันแล้วตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง มำตรำ 84(1) ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ จ ำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตำมสัญญำ
ประกันภัยค้ ำจุน

จ ำเลยที่ 2 ฎีกำแต่มิได้ให้กำรต่อสู้ในเรื่องที่จ ำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดของจ ำเลยที่ 1 ไว้ในค ำให้กำร จึงไม่มีประเด็นข้อพิพำท ทั้งมิใช่ปัญหำอันเกี่ยวด้วย
ควำมสงบเรียบร้อย แม้ศำลชั้นต้นจะวินิจฉัยให้ก็เป็นกำรวินิจฉัยนอกประเด็นจึงไม่ชอบถือ
ไม่ได้ว่ำเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลชั้นต้น ต้องห้ำมมิให้ฎีกำตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 249 วรรคหนึ่ง
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ภาระการพิสูจน์

ควำมเสียหำย (ฎีกำที่ 4276/2530, 465/2534, 5372/2557)

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4276/2530 โจทก์ฟ้องจ ำเลยที่ 1 ในฐำนะผู้ขับรถยนต์ และจ ำเลย
ที่ 2 ในฐำนะนำยจ้ำงของจ ำเลยที่ 1 ให้ร่วมกันรับผิดในกำรที่จ ำเลยที่1 ขับรถยนต์ประมำท
ชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเสียหำยจ ำเลยที่ 1 ขำดนัดยื่นค ำให้กำรและขำดนัด
พิจำรณำ ดังนี้ แม้หำกฝ่ำยจ ำเลยขำดนัดไม่มำศำล ศำลก็ยังวินิจฉัยชี้ขำดให้โจทก์เป็นฝ่ำย
ชนะคดีไม่ได้จนกว่ำจะได้พิจำรณำพยำนหลักฐำนที่โจทก์น ำสืบว่ำคดีมีมูลตำมข้ออ้ำงแห่ง
ฟ้องตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 205 ทั้งเมื่อปรำกฏว่ำจ ำเลยที่ 2 
ได้ให้กำรและน ำสืบต่อสู้คดี จึงเป็นกรณีที่ต้องฟังพยำนหลักฐำนทั้งสองฝ่ำยในประเด็นพิพำท
ว่ำจ ำเลยที่ 1 กระท ำกำรโดยประมำทตำมที่โจทก์กล่ำวอ้ำงมำในฟ้องหรือไม่ และศำลย่อม
พิพำกษำยกฟ้องเมื่อฟังว่ำ เหตุมิได้เกิดเพรำะควำมประมำทของจ ำเลยที่ 1
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 465/2534  โจทก์ฟ้องให้จ ำเลยที่ 1 รับผิดในฐำนะผู้ขนส่งท ำกำร
ประมำทเลินเล่อท ำให้เรือโจทก์จมลงได้รับควำมเสียหำย จ ำเลยที่ 1ให้กำรปฏิเสธควำมรับ
ผิดว่ำเหตุที่เรือจมเพรำะเหตุสุดวิสัย  อันเป็นกำรกล่ำวอ้ำงข้อเท็จจริงขึ้นมำใหม่เพื่อให้ตน
พ้นควำมรับผิดภำระกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้ออ้ำงตำมค ำให้กำรจึงตกแก่จ ำเลย
ที่ 1 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 84 วรรคแรก จ ำเลยที่ 1 มี อ.และ 
ส. เป็นพยำนเบิกควำมถึงกรณีเรือจมลงว่ำเกิดเพรำะคลื่นลมแรงจัดเท่ำนั้น มิได้มีข้อเท็จจริง
ให้เห็นว่ำที่ว่ำคลื่นลมแรงจัดนั้นเป็นคลื่นลมแรงที่ไม่อำจคำดหมำยได้จำกบุคคลที่ประสบเหตุ 
และไม่มีใครป้องกันได้อันจะถือว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ 8 ส่วนที่จ ำเลยที่ 2น ำสืบก็ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมข้อกล่ำวอ้ำง กลับ
ได้ควำมตำมค ำ ของ ช. พยำนโจทก์ว่ำกรณีที่มีมรสุม นั้นจะมีประกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ
แจ้งให้ชำวประมงทรำบเพื่อมิให้น ำเรือออกทะเลในช่วงที่จ ำเลยที่ 1 ลำกจูงเรือนั้นเป็นระยะ
ที่ไม่มีมรสุม และถึงแม้มีก็ไม่แรง อันแสดงให้เห็นว่ำ ในระหว่ำงที่มีกำรลำกจูงเรือนั้น ไม่มี
สภำพทำงธรรมชำติที่จะให้ผลพิบัติโดยไม่มีใครอำจป้องกันได้ จึงไม่อำจรับฟังได้ว่ำควำม
เสียหำยของเรือนั้นเกิดเหตุสุดวิสัยอันจะท ำให้จ ำเลยทั้งสองพ้นควำมรับผิด.
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5372/2557  ค ำฟ้องโจทก์อ้ำงสิทธิที่เกิดขึ้นตำมสัญญำประกันภัย
ระหว่ำงโจทก์กับ ศ. ผู้เอำประกันภัย จ ำเลยให้กำรต่อสู้ว่ำ ศ. มิได้เป็นเจ้ำของ ผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันที่เอำประกันภัยกับโจทก์ ซ่ึงเป็นค ำให้กำรที่
ชัดแจ้งปฏิเสธว่ำสัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์กับ ศ . ไม่มีผลผูกพันตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 863 ถือว่ำจ ำเลยให้กำรปฏิเสธฟ้องของโจทก์โดยมิได้อ้ำง
ข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อให้พ้นควำมรับผิด เช่นนี้ เมื่อโจทก์กล่ำวอ้ำง โจทก์จึงมีภำระในกำร
พิสูจน์ หำใช่ภำระกำรพิสูจน์ตกอยู่แก่จ ำเลยไม่
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2559 กรมธรรม์ภำคสมัครใจที่จ ำเลยที่ 2 ส่งมำตำมค ำสั่งเรียกและโจทก์
อ้ำงเอกสำรดังกล่ำวเป็นพยำนระบุควำมรับผิดในเรื่องควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัยเฉพำะ
ส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม พ.ร.บ. 100,000 บำทต่อคน อันเป็นกำรก ำหนดควำมรับผิดของจ ำเลยที่ 2 ไว้
ในควำมเสียหำยตำมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถด้วย ซึ่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงินเอำ
ประกันภัยตำมชนิด ประเภท และขนำดของรถ พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษำยน 2546 ข้อ 
3 ก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อคนดังต่อไปนี้ (1) ห้ำหมื่นบำทต่อ
คน ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยนอกจำกกรณีตำม (2) และ (2) หนึ่งแสนบำทต่อคน 
ส ำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ ...... (ช) ทุพพลภำพอย่ำง
ถำวร โจทก์เบิกควำมเพียงว่ำสภำพร่ำงกำยของโจทก์ไม่สำมำรถกลับไปประกอบอำชีพเสริมสวยได้
เหมือนเดิม โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนให้เห็นว่ำอำกำรบำดเจ็บท่ีโจทก์ได้รับนั้นรุนแรงหรือส่งผลถึงขนำดไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเสริมสวยที่ท ำประจ ำอยู่ได้โดยสิ้นเชิงอย่ำงไร จึงฟังไม่ได้ว่ำโจทก์ทุพพลภำพ
อย่ำงถำวร ควำมรับผิดของจ ำเลยที่ 2 ตำมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถจึงมีเพียง 50,000 
บำท เมื่อรวมกับควำมรับผิดในควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย 100,000 บำท และควำมรับ
ผิดในควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินซึ่งมีวงเงิน 1,000,000 บำทต่อครั้ง ตำมกรมธรรม์ภำคสมัครใจที่โจทก์
ต้องเสียค่ำซ่อมรถจักรยำนยนต์โดยศำลชั้นต้นก ำหนดให้ 2,385 บำทแล้ว รวมเป็นเงิน 152,385 บำท 
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ที่ศำลอุทธรณ์ให้จ ำเลยที่ 2 รับผิดเต็มตำมจ ำนวนที่จ ำเลยที่ 1 ต้องรับผิดนั้นไม่ต้องด้วยควำมเห็นของศำล
ฎีกำ และโจทก์ฟ้องขอให้จ ำเลยทั้งสองร่วมกันช ำระเงินพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจำกวันท ำละเมิด แต่
จ ำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้รับประกันภัยค้ ำจุนมีควำมผูกพันต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมวินำศ
ภัยตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่ผู้ท ำละเมิดหรือต้องร่วมรับผิดกับผู้ท ำละเมิดอย่ำงลูกหนี้ร่วม 
เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดแต่เพียงวงเงินควำมเสียหำยที่ต้องรับผิด ไม่ได้ระบุให้ร่วมรับผิดเช่นเดียวกับ
ผู้กระท ำละเมิด จ ำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันที่ท ำละเมิด เมื่อหนี้ตำมสัญญำประกันภัยค้ ำ
จุนไม่ได้ก ำหนดเวลำช ำระหนี้ไว้ตำมวันแห่งปฏิทินและไม่ปรำกฏว่ำโจทก์ทวงถำมให้จ ำเลยที่ 2 ช ำระหนี้
เมื่อใด จึงยังถือไม่ได้ว่ำจ ำเลยที่ 2 ตกเป็นผู้ผิดนัดก่อนที่โจทก์น ำคดีมำฟ้อง จ ำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ปัญหำเรื่องกำรก ำหนดควำมรับผิดเกินกว่ำควำมรับผิดตำมกฎหมำยเป็น
ปัญหำข้อกฎหมำยอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน แม้ไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ ศำลฎีกำมี
อ ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 142 (5)
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(มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำข้อต่อไปของจ ำเลยที่ 2 ว่ำ ค่ำเสียหำยที่ศำลอุทธรณ์ก ำหนด
ให้แก่โจทก์เหมำะสมหรือไม่ จ ำเลยท่ี 2 ฎีกำว่ำ ศำลอุทธรณ์ก ำหนดค่ำเสียหำยเป็นค่ำผ่ำตัดและถอดโลหะ
ที่ดำมกระดูก ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงดูแลบุตร ค่ำพำหนะเดินทำงไปกลับ ค่ำทนทุกข์ทรมำนระหว่ำงเจ็บป่วย และ
ค่ำเสียควำมสำมำรถประกอบกำรงำนสูงเกินไปนั้น เห็นว่ำ โจทก์มีนำยมโนชญ์ แพทย์ผู้ท ำใบรับรองแพทย์ 
เบิกควำมยืนยันว่ำ โจทก์ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่ำตัดและถอดโลหะที่ดำมกระดูกออกประมำณ 30,000 
บำท จ ำเลยที่ 2 ไม่น ำสืบหักล้ำงให้เห็นเป็นอื่น เมื่อพิจำรณำถึงสภำพกระดูกของโจทก์ที่หักบริเวณ
ส่วนล่ำงถึงสองระดับ และกระดูกตำตุ่มด้ำนในขำซ้ำยหักประกอบแล้ว ที่ศำลอุทธรณ์ก ำหนดค่ำเสียหำย
ส่วนนี้โดยลดลงเหลือเพียง 30,000 บำท นับว่ำเหมำะสมและเป็นคุณแก่จ ำเลยที่ 2 แล้ว ไม่มีเหตุที่ศำล
ฎีกำจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ลดน้อยลงอีก ส่วนค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงดูแลบุตรของโจทก์นั้น ศำลล่ำงทั้งสอง
ก ำหนดให้วันละ 300 บำท เป็นเวลำ 5 เดือน เป็นเงิน 45,000 บำท ซึ่งสอดคล้องกับค่ำจ้ำงทั่วไปตำม
ประกำศโฆษณำในหนังสือพิมพ์ จ ำเลยท่ี 2 อ้ำงแต่เพียงลอย ๆ ว่ำเป็นอัตรำที่สูงเกินโดยไม่น ำสืบให้เห็นว่ำ
อัตรำที่จ้ำงกันโดยทั่วไปเป็นจ ำนวนเท่ำใด ทั้งค่ำพำหนะเดินทำงไปโรงพยำบำลครั้งละ 300 บำท รวม 20 
ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บำท นับว่ำเหมำะสมแล้วเช่นกัน ส่วนค่ำทนทุกข์ทรมำนและค่ำขำดประโยชน์จำก
กำรประกอบอำชีพ ที่ศำลอุทธรณ์ก ำหนดให้ 80,000 บำท นั้น โจทก์น ำสืบว่ำ โจทก์เรียนเสริมสวยจำก
โรงเรียนนักออกแบบทรงผมประเทศไทย ประกอบอำชีพช่ำงเสริมสวย มีรำยได้เดือนละประมำณ 4,000 
บำท โจทก์ได้รับอันตรำยสำหัสหลังจำกเกิดอุบัติเหตุไม่สำมำรถไปประกอบอำชีพเสริมสวยได้เหมือนเดิม 
ที่ศำลอุทธรณ์ก ำหนดค่ำเสียหำยส่วนน้ีให้จึงเหมำะสมแล้ว ฎีกำของจ ำเลยท่ี 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน)

75

ฎีกาที่ 204/2559 



ค่าความเสื่อมราคาของทรัพย์ (- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

หรือ http://keymangroup.blogspot.com /2013/05/blog-post_1.html)

อายุเฉลี่ยของคนไทย(กรณีค่าขาดไร้อุปการะ :  ชาย 72.2 ปี หญิง 78.9 ปี 
(จำกhttp://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx) 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2544 จ ำเลยรับว่ำได้รับประกันชีวิตให้แก่ผู้ขอเอำประกันภัยใน
นำม "ส."แล้วแต่กล่ำวอ้ำงว่ำผู้ขอเอำประกันภัยตำมค ำขอเอกสำรหมำย จ.15 และ จ.16 ไม่ใช่ 
ส. ลำยมือชื่อในเอกสำรดังกล่ำวมิใช่ลำยมือชื่อของ ส . ภำระกำรพิสูจน์ประเด็นนี้จึงตกแก่
จ ำเลย  เมื่อปรำกฏว่ำพยำนจ ำเลยมีเพียงพนักงำนของจ ำเลยเบิกควำมว่ำจ ำเลยปฏิเสธค ำขอ
เอำประกันภัยของ ส. ไปแล้ว ลำยมือชื่อในค ำขอเอำประกันภัยมิใช่ลำยมือชื่อของ ส.โดยได้ให้
ผู้เชี่ยวชำญท ำกำรตรวจสอบแล้ว แต่จ ำเลยมิได้น ำผู้เชี่ยวชำญมำเบิกควำมยืนยันควำมเห็น
ดังกล่ำวต่อศำล ควำมเห็นเกี่ยวกับลำยมือชื่อจึงมีเพียงค ำเบิกควำมลอย ๆ ศำลฎีกำตรวจ
พิเครำะห์ลำยมือชื่อในค ำขอเอำประกันภัยเปรียบเทียบกับลำยมือชื่อของ ส . ในเอกสำรอื่น
หลำยฉบับแล้ว ปรำกฏว่ำแม้แต่ลำยมือชื่อที่แท้จริงของ ส. ในเอกสำรแต่ละฉบับดังกล่ำวยังไม่
เหมือนกันเสียทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงยำกที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่ำมิใช่ลำยมือชื่อของบุคคลคน
เดียวกันหรือไม่ เพรำะต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนท ำกำรตรวจพิสูจน์ แต่จ ำเลยก็
หำได้น ำผู้เชี่ยวชำญที่อ้ำงมำน ำสืบต่อศำลไม่ ส่วนข้อเท็จจริงอื่นที่อ้ำงว่ำเป็นพิรุธ เช่น โจทก์จด
ทะเบียนสมรสกับ ส. ได้เพียงสองวันก่อนกำรขอเอำประกันชีวิตหรือฐำนะของโจทก์และ ส . 
เป็นต้น ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังว่ำ ส. มิได้เป็นผู้เอำประกันชีวิตต่อจ ำเลย
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ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย  

- ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 422, 430, 433,437 (ฎีกำที่ 
67/2539, 396/2544,9688/2558) 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 67/2539 เมื่อขับรถในเวลำกลำงคืนผู้ขับรถต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ จรำจร
ทำงบกพ.ศ.2522มำตรำ11,15 กฎกระทรวงและข้อก ำหนดของกรมต ำรวจที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติดังกล่ำวแต่จ ำเลยที่ 2 ขับรถบรรทุกของจ ำเลยที่ 1 บรรทุกรถแทรกเตอร์ซึ่งมีใบมีดจำนไถยื่นล้ ำ
ออกมำนอกตัวรถบรรทุกโดยมิได้ติดไฟสัญญำณไว้ที่ปลำยใบมีดจำนไถทั้งสองข้ำงเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อ
พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกอันเป็นกฎหมำยที่มีประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆต้องด้วยข้อสันนิษฐำนว่ำ
จ ำเลยที่ 2 เป็นฝ่ำยผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ422 นอกจำกนี้บริเวณจุดชนอยู่ในช่อง
เดินรถโดยสำรปรับอำกำศที่จ ำเลยท่ี 4 ขับสวนทำงมำจึงฟังได้ว่ำเหตุเฉี่ยวชนกันเกิดจำกกำรกระท ำด้วยควำม
ประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 2 ด้วย จ ำเลยที่ 4 ขับรถโดยสำรปรับอำกำศด้วยควำมเร็วสูงเมื่อขับลงเนิน
ควำมเร็วของรถยนต์จะต้องเพิ่มขึ้นกว่ำเดิมขณะเกิดเหตุเป็นเวลำกลำงคืนเมื่อเห็นมีแสงไฟของรถยนต์ที่สวน
มำเห็นได้ไกลจ ำเลยที่ 4 จะต้องเพิ่มควำมระมัดระวังให้มำกขึ้นโดยลดควำมเร็วให้ช้ำลงแต่จ ำเลยที่ 4 ยังคง
ขับรถโดยสำรปรับอำกำศต่อไปด้วยควำมเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 4 
เมื่อเป็นเหตุให้ชนกับรถบรรทุกรถแทรกเตอร์ที่จ ำเลยที่ 2 ขับมำโดยใบมีดจำนไถของรถแทรกเตอร์ล้ ำออก
นอกตัวรถและล้ ำเข้ำไปในช่องเดินรถโดยสำรปรับอำกำศและโจทก์ได้รับบำดเจ็บสำหัสจึงเป็นเรื่องที่จ ำเลยที่ 
2 และที่ 4 ต่ำงฝ่ำยต่ำงท ำละเมิดแต่ละฝ่ำย จึงไม่ต้องร่วมกันใช้ค่ำสินไหมทดแทนทั้งหมดแก่โจทก์ แต่ค่ำ
สินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถำนใดเพียงใดนั้น ให้ศำลวินิจฉัยตำมพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิด
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 438 ที่ศำลล่ำงท้ังสองแบ่งส่วนแห่งควำมรับผิดโดยให้จ ำเลยที่ 
2 รับผิด 2 ส่วนส่วนจ ำเลยท่ี 4 รับผิด 1 ส่วนนับว่ำถูกต้องและเหมำะสมแล้ว
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2544  โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหำยจะได้รับประโยชน์จำกข้อ
สันนิษฐำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 437 ก็ต่อเมื่อโจทก์มิใช่เป็นผู้ที่
ครอบครองหรือควบคุมยำนพำหนะอันเดินด้วยก ำลังเครื่องจักรกล เมื่อเหตุเกิดขึ้นจำก
รถยนต์ของโจทก์และจ ำเลยซึ่งก ำลังแล่นชนกัน เป็นยำนพำหนะอันเดินด้วยก ำลัง
เครื่องจักรกลทั้งสองฝ่ำย จึงมิใช่กรณีตำมมำตรำ 437 โจทก์จึงมีหน้ำที่น ำสืบว่ำจ ำเลย เป็น
ฝ่ำยประมำท เพรำะโจทก์เป็นผู้กล่ำวอ้ำงข้อเท็จจริงตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่งมำตรำ 84
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9688/2558  เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2543 จ ำเลยที่ 1 ขับ
รถบรรทุกสิบล้อ เฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ ซึ่งมีนำย ส. เป็นผู้ขับและถึงแก่ควำมตำยหลังเกิดเหตุ 
จ ำเลยที่ 5 เป็นผู้รับประกันภัยรถคันที่จ ำเลยที่ 1 ขับ อุบัติเหตุดังกล่ำวท ำให้รถบรรทุกสิบล้อ
ที่จ ำเลยที่ 1 ขับชนท่อประปำของโจทก์ได้รับควำมเสียหำย โจทก์เสียค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมเป็น
เงิน 92,347 บำท กำรที่จ ำเลยทั้งห้ำจะรับผิดต่อโจทก์ ข้อเท็จจริงต้องรับฟังได้ว่ำ เหตุที่รถ
ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 1 หรือนำย ส. แม้โจทก์จะ
ได้รับประโยชน์จำกข้อสันนิษฐำนของกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 437 วรรคหนึ่ง แต่โจทก์ยังคงต้องน ำสืบให้ได้ควำมดังกล่ำว เมื่อพยำนหลักฐำนของ
โจทก์ยังไม่มีน้ ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่ำเหตุที่รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกัน เกิดจำกควำม
ประมำทเลินเล่อของจ ำเลยที่ 1 ดังนั้น จ ำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ และ
เป็นเหตุในลักษณะคดีจึงให้มีผลไปถึงจ ำเลยท่ี 1 ซึ่งมิได้ฎีกำด้วย
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ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 (ฎีกำที่ 
5463/2545) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5463/2545 ตำมพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเลฯ มำตรำ 
49 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ"เมื่อผู้รับตรำส่งได้รับมอบของจำกผู้ขนส่งหรือจำกบุคคลตำมมำตรำ 
40(3) ไว้แล้ว ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ขนส่งได้มอบของซึ่งมีสภำพ จ ำนวน น้ ำหนักและ
รำยละเอียดอ่ืน ๆตรงตำมที่ระบุไว้ในใบตรำส่ง..." บทบัญญัติดังกล่ำวเป็นเพียงข้อสันนิษฐำน
เบื้องต้น มิได้หมำยควำมว่ำของหรือสินค้ำที่ผู้รับตรำส่งได้รับนั้นมีสภำพสมบูรณ์ไม่มีควำม
เสียหำยทั้งข้อสันนิษฐำนของกฎหมำยดังกล่ำวก็มิใช่ข้อสันนิษฐำนที่เด็ดขำด โจทก์ย่อมมี
สิทธิที่จะน ำพยำนหลักฐำนเข้ำสืบให้เห็นว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับสินค้ำได้
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วัสดุห่อหุ้มสินค้ำหรือกล่องกระดำษบรรจุสินค้ำ เป็นสิ่งห่อหุ้มสินค้ำที่อยู่ช้ันนอกสุดย่อม
มีโอกำสเปียกน้ ำได้ตั้งแต่แรกเมื่อน้ ำผ่ำนเข้ำไปในตู้สินค้ำกล่องกระดำษซึ่งเป็นวัสดุห่อหุ้มสินค้ำโดย
สภำพ จึงสำมำรถดูดซึมและรบัน้ ำทีเ่ข้ำมำไว้ได้ตัง้แตแ่รก ตลอดจนสำมำรถน ำไปตรวจพสิูจน์ไดด้วี่ำ
น้ ำที่เปียกนั้นเป็นน้ ำทะเลหรือน้ ำจืด เมื่อกระดำษบรรจุสินค้ำที่ด้ำนล่ำงของตู้สินค้ำเปียกชุ่มน้ ำและ
ตรวจพบคลอไรด์ที่กล่องกระดำษซึ่งเปียกชุ่มน้ ำดังกล่ำว 0.04 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ำกล่องกระดำษ
ดังกล่ำวเปียกน้ ำทะเล เพรำะปกติน้ ำจืดจะไม่มีสำรคลอไรด์ผสมอยู่แต่จะมีสำรคลอไรด์ผสมอยู่ใน
น้ ำทะเล เมื่อสินค้ำที่ขนส่งเป็นผ้ำอนำมัยย่อมง่ำยแก่กำรที่สินค้ำนั้นจะดูดซึมซับน้ ำทะเลไว้ สินค้ำ
ดังกล่ำวจึงได้รับควำมเสียหำยเพรำะเปียกน้ ำทะเลในระหว่ำงกำรขนส่ง

กำรขนส่งสินค้ำมำกับเรือสินค้ำทำงทะเลนั้น ในระหว่ำงกำรเดินทำงเรือย่อมจะต้อง
ประสบกับคลื่นลมในทะเลเป็นปกติ น้ ำทะเลย่อมมีโอกำสที่จะเข้ำไปในระวำงสินค้ำได้จ ำเลยที่ 2 
มิได้น ำสืบให้เห็นว่ำระวำงเรือมฝีำปิดมิดชิดจนน้ ำทะเลเข้ำไมไ่ด้ นอกจำกนี้กำรที่จ ำเลยท่ี 2 อุทธรณ์
ว่ำตู้สินค้ำที่ขนส่งตั้งอยู่ในระวำงเรือที่มีฝำระวำงปิดมิดชิดย่อมไม่มีโอกำสที่น้ ำทะเลจะเข้ำมำใน
ระวำงได้ก็ขัดกับผลกำรตรวจพิสูจน์ ซึ่งพบน้ ำทะเลอยู่ในสินค้ำดังกล่ำวด้วย
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ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่โจทก์
(ฎีกำที่ 1320/2559) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1320/2559 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำต้นเพลิงเกิดจำกบ้ำนของ
จ ำเลยแล้วไฟไหม้ลุกลำมไปไหม้บ้ำนของโจทก์ได้รับควำมเสียหำย โจทก์จึงได้รับประโยชน์จำก           
ข้อกฎหมำยตำม ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 84/1 โดยกรณีนี้ศำลฎีกำ
เห็นว่ำ กำรที่ต้นเพลิงเกิดจำกบ้ำนของจ ำเลยแล้วไฟไหม้ลุกลำมไปไหม้บ้ำนของโจทก์ จ ำเลยจึง
ต้องรับผิดชอบเพรำะถือว่ำเป็นข้อสันนิษฐำนที่ควรจะเป็นซึ่งปรำกฏจำกสภำพปกติธรรมดำ
ของเหตุกำรณ์เป็นคุณแก่โจทก์ จ ำเลยมีหน้ำที่ต้องพิสูจน์เพื่อหักล้ำงข้อสันนิษฐำนดังกล่ำว
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1. ควรก ำหนดประเด็นเสียก่อนว่ำจะอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นในเรื่องใด

2. ควรค้นหำเสียก่อนว่ำค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นมีข้อผิดพลำดในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยอย่ำงใด

3. ควรตรวจดูพยำนหลักฐำนตำมที่ศำลชั้นต้นหยิบยกมำวินิจฉัย เพื่อค้นหำจุดบกพร่อง 

- หำกเป็นปัญหำข้อเท็จจริง พิจำรณำเสียก่อนว่ำน้ ำหนักพยำนหลักฐำนนั้นมีเพียงใด                         
ควรค่ำแก่กำรรับฟังหรือไม่ เพียงใด

- หำกเป็นข้อกฎหมำย มีค ำพิพำกษำฎีกำสนับสนุนข้อเถียงหรือไม่

4. ไม่ควรลอกค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นทั้งฉบับในอุทธรณ์ (ฎีกำที่ 6570/2539)

5. ควรค ำนึงว่ำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยใดที่มิได้ยกขึ้นอ้ำงในศำลชั้นต้น เป็นเรื่องต้องห้ำม  
(ฎีกำที่ 716/2536,3344/2545) (จ ำเลยขำดนัด ก็อุทธรณ์ได้ - ฎีกำที่ 1489/2535)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6570/2539  จ ำเลยที่ 2 ไม่จ ำเป็นต้องลอกค ำฟ้องค ำให้กำรและทำง
พิจำรณำมำในอุทธรณ์ซ้ ำอีก แต่ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ 225 บัญญัติไว้
ว่ำข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่จะยกขึ้นอ้ำงในกำรยื่นอุทธรณ์นั้นคู่ควำมจะต้องกล่ำวไว้โดยชัด
แจ้งในอุทธรณ์เม่ืออุทธรณ์ของจ ำเลยที่ 2 บรรยำยฟ้องแต่เพียงว่ำโจทก์ฟ้องจ ำเลยที่ 1 และที่ 2 
ว่ำร่วมกันท ำละเมิดต่อโจทก์ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้จ ำเลยทั้งสองร่วมกันช ำระเงินให้แก่โจทก์
จ ำนวน 110,622บำทพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 
จ ำเลยที่ 2 ไม่เห็นพ้องด้วยกับค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้นดังกล่ำวโดยไม่ได้บรรยำยข้อเท็จจริงที่
ศำลชั้นต้นพิจำรณำพิพำกษำไว้โดยชัดแจ้งเลยว่ำศำลชั้นต้นได้วินิจฉัยคดีนี้อย่ำงไร คงโต้แย้งแต่
ค ำวินิจฉัยของศำลชั้นต้นในข้อที่จ ำเลยที่ 2 ไม่เห็นพ้องด้วยเท่ำนั้น อุทธรณ์ของจ ำเลยที่ 2 จึง
เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ได้กล่ำวไว้โดยแจ้งชัดไม่ชอบด้วยกฎหมำยดังกล่ำว

แต่ควรหยิบยกในประเด็นที่ต้องกำรอุทธรณ์เท่ำนั้น โดยแยกให้เป็นชัดเจนว่ำ เป็นข้อ
กฎหมำยอย่ำงไร ข้อเท็จจริงอย่ำงไร  ค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นบกพร่องในประเด็นใด และอย่ำงไร 
และเหตุใดศำลอุทธรณ์จึงต้องรับฟังเหตุผลในอุทธรณ์ ( เรียกว่ำ อุทธรณ์ไม่ชัดแจ้ง - ฎีกำที่ 
3563/2543)
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3563/2543  ปัญหำข้อกฎหมำยหรือข้อเท็จจริงที่คู่ควำมยกขึ้นว่ำ
กล่ำวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกำ ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือไม่ 
คู่ควำมต้องกล่ำวมำโดยชัดแจ้งในอุทธรณ์หรือฎีกำเพื่อศำลจะได้ทรำบรำยละเอียดว่ำคู่ควำม
ติดใจอุทธรณ์หรือฎีกำโต้แย้งปัญหำใดได้โดยชัดแจ้ง เมื่อจ ำเลยกล่ำวอุทธรณ์ไม่ชัดแจ้งศำล
อุทธรณ์ก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่วินิจฉัยได้ เพรำะไม่เป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมำย
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2536  โจทก์ฟ้องอ้ำงมูลหนี้ตำมสัญญำว่ำจ้ำงท ำฟิล์มโปร่งแสงโฆษณำ
โดยบรรยำยมำในค ำฟ้องว่ำ จ ำเลยจ้ำงโจทก์ท ำจ ำนวนกี่แผ่น ค้ำงช ำระค่ำจ้ำงอยู่จ ำนวนเท่ำใด และ
จ ำเลยได้รับสภำพหนี้ในเงินค่ำจ้ำงดังกล่ำวอย่ำงไร จึงเป็นค ำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภำพแห่ง
ข้อหำและค ำขอบังคับ ทั้งข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำเช่นว่ำนั้น สำมำรถท ำให้จ ำเลยเข้ำใจฟ้อง
ได้ดีแล้ว ไม่เคลือบคลุม เมื่อค ำให้กำรจ ำเลยเป็นเรื่องที่ต่อสู้ว่ำจ ำเลยมิได้รับสภำพหนี้ ไม่เป็นเหตุให้
อำยุควำมสะดุดหยุดลง กำรที่จ ำเลยอุทธรณ์ว่ำหนี้ค่ำจ้ำงท ำฟิล์มโปร่งแสงโฆษณำระงับด้วยกำรแปลง
หนี้ใหม่มำเป็นมูลหนี้ตำมเช็ค จึงเป็นคนละเรื่องกับที่ให้กำรต่อสู้ไว้และเป็นข้อที่มิได้ว่ำกล่ำวกันมำแล้ว
ในศำลชั้นต้น จ ำเลยยกขึ้นมำอุทธรณ์ไม่ได้ ต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ 225 วรรคแรก เมื่อจ ำเลยให้กำรยอมรับว่ำ จ ำเลยได้สั่งจ่ำยเช็คช ำระหนี้ค่ำจ้ำงท ำฟิล์มโปร่ง
แสงโฆษณำให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ได้ฟ้องจ ำเลยเป็นคดีอำญำในข้อหำควำมผิด
ต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็คฯ ต่อศำลอำญำธนบุรีในกำรพิจำรณำคดี
ดังกล่ำว จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพและตกลงผ่อนช ำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดยได้ผ่อนช ำระให้ไปแล้ว 
40,000 บำท ตำมที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งเป็นกำรช ำระหนี้ค่ำจ้ำงท ำฟิล์มโปร่งแสงโฆษณำบำงส่วนให้แก่โจทก์ 
เมื่อได้กระท ำภำยในอำยุควำม 2 ปี ย่อมท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 172 เดิม(มำตรำ 193/14 ใหม่) โจทก์ฟ้องหลังจำกจ ำเลยงดกำรผ่อนช ำระหนี้ให้แก่
โจทก์ยังไม่เกิน 2 ปี คดีจึงไม่ขำดอำยุควำม
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2545  จ ำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จ ำเลยมิได้ให้กำร
ต่อสู้ไว้เพื่อน ำไปสู่กำรวินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำยเรื่องกำรมอบอ ำนำจให้ฟ้องคดีของโจทก์ 
ถือได้ว่ำเป็นกำรอุทธรณ์ในปัญหำข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง เป็นอุทธรณ์ที่ ไม่ชอบด้วย
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำ
คดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พ .ศ. 2539 มำตรำ 38 ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 225 วรรคหนึ่ง
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1489/ 2535  ในคดีที่จ ำเลยขำดนัดยื่นค ำให้กำร โจทก์มีหน้ำที่ต้อง
น ำพยำนหลักฐำนมำสืบให้ฟังได้ตำมฟ้องของโจทก์ จ ำเลยจึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
ของศำลชั้นต้นว่ำพยำนหลักฐำนของโจทก์ยังไม่พอให้ฟังได้ว่ำจ ำเลยได้ขำยที่ดินให้แก่โจทก์
ตำมฟ้อง ฎีกำของโจทก์ที่ว่ำ นำย จ. ผู้เข้ำเป็นคู่ควำมแทนจ ำเลยไม่มีสิทธิที่จะเบิกควำมเป็น
พยำนให้จ ำเลย ค ำให้กำรของนำย จ.จึงรับฟังไม่ได้นั้น เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ำกันมำแล้วในศำล
อุทธรณ์ ภำค 1 จึงต้องห้ำมมิให้ฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 249 
ศำลฎีกำไม่รับวินิจฉัย

เว้นแต่ข้อกฎหมำยที่ เกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน (ฎีกำที่
2516/2541) หรือเป็นเรื่องที่คู่ควำมไม่อำจยกปัญหำข้อกฎหมำยนี้ขึ้นกล่ำวในศำลชั้นต้นได้
เพรำะพฤติกำรณ์ไม่เปิดช่องให้กระท ำได้ หรือเป็นเรื่องไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกระบวน
พิจำรณำชั้นอุทธรณ์
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2516/2541 ปัญหำที่ว่ำหนังสือมอบอ ำนำจไม่ขีดฆ่ำอำกรแสตมป์
จึงใช้เป็นพยำนหลักฐำนไม่ได้นั้น เป็นปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน แม้จ ำเลยไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในค ำให้กำร จ ำเลยก็ยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 225 วรรคสอง แม้จะไม่มีกำรขีดฆ่ำอำกรแสตมป์ใน
หนังสือมอบอ ำนำจในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ก็ตำมแต่ใน
ระหว่ำงก ำหนดระยะเวลำยื่นฎีกำ ศำลชั้นต้นอนุญำตให้โจทก์ขีดฆ่ำอำกรแสตมป์และโจทก์
ได้ขีดฆ่ำอำกรแสตมป์แล้วจึงถือว่ำหนังสือมอบอ ำนำจดังกล่ำวได้ปิดอำกรแสตมป์บริบูรณ์
ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 118 แล้ว ย่อมรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนได้ว่ำโจทก์ได้มอบ
อ ำนำจให้ ส. ฟ้องคดีโดยชอบแล้วโจทก์จึงมีอ ำนำจฟ้อง
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จบการบรรยาย

92


