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โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มำตรำ 4, 866, 868
พ.ร.บ.กำรประกันภัยทำงทะเล ค.ศ.1906 มำตรำ 18, 39
โจทก์เป็นเจ้ำของเรือชื่อเบญจมำศ ขอทำประกันภัยไว้กับจำเลยโดยรับรองว่ำเรืออยู่ในสภำพ
ดีพร้อมที่จะเดินทำง จำเลยตกลงรับประกันภัยโดยระบุ ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยระบุเงื่อนไขและข้อยกเว้น
ควำมรับผิดที่สำคัญไว้หลำยประกำร คือ กำรประกันภัยให้บังคับตำมกฎหมำยและประเพณีปฏิบัติของประเทศ
อังกฤษ ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งปวงให้ผู้รับประกันภัยทรำบ ผู้เอำประกันภัยให้คำรับรอง
ว่ำเรือต้องมี ใ บอนุญ ำตพร้อมและได้รับกำรจดทะเบียนจำกกรมขนส่งทำงน้ำและพำณิช ยนำวีตลอดอำยุ
กรมธรรม์ประกันภัย (WARRENTED THE VESSEL IS LICENSED AND REGISTERRED BY HARBOUR
DEPARTMENT THROUGHOUT THE CURRENCY OF THE POLICY) และผู้เอำประกันภัยให้คำรับรองว่ำ
เรือจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ให้เหมำะสมตำมข้อบังคับของกรมขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี (WARRENTED
VESSEL BE PROPERLY EQUIPPED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT OF THE HARBOUR
DEPARTMENT) แต่ปรำกฏจำกผลกำรสำรวจควำมเสียหำยของบริษัทผู้สำรวจภัยรำยงำนว่ำเหตุที่เรือจม เกิด
จำกสำเหตุที่ตัวเรือและเครื่องจักรมีอำยุใช้งำนมำนำน และไม่ได้รับกำรซ่อมแซมดูแลอย่ำงเพียงพอ ซึ่งในทำง
ประกันภัยถือว่ำไม่มีควำมเหมำะสมในกำรเดินทะเล และไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนแสดงว่ำเรือชนวัตถุใต้น้ำ
หรือเผชิญสภำวะอำกำศเลวร้ำย ทั้งจำกกำรตรวจสอบหลักฐำนทะเบียนทำงเรือแล้ว ไม่ปรำกฏว่ำเรือได้ รับกำร
จดทะเบียนจำกทำงรำชกำรเพรำะเอกสำรตำมที่โจทก์กล่ำวอ้ำงว่ำได้รับใบอนุญำตให้ใช้เรือชั่วครำวนั้น มิใช่
เอกสำรที่ออกโดยกรมขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ถือว่ำเป็นกรณีที่ไม่ได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อรับรองที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย คดีจึงฟังได้ว่ำโจทก์ผิดเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ประกันภัยในข้อคำรับรองว่ำเรือต้องได้รับ
ใบอนุญำตและได้รับกำรจดทะเบียนจำกกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี และเรือต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้องเหมำะสมตำมเงื่อนไขของกรมขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี (Breach of warranty on
Seaworthiness of ship) อันเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจำกกำรรับผิดในทันที ฉะนั้น ขณะเกิดเหตุ
กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่ให้ควำมคุ้มครอง ไม่ว่ำภัยที่เกิดแก่เรือจะได้เกิดขึ้นเพรำะสำเหตุตำมที่โจทก์กล่ำวอ้ำง
หรือไม่ จำเลยผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยให้แก่โจทก์
________________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่ำสินไหมทดแทนเป็นควำมเสียหำยต่อเรือทั้งลำและ
อุปกรณ์กำรเดินเรือเป็นเงิน 510,000 ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำใช้จ่ำยและค่ำดำเนินกำรจัดส่งลูกเรือกลับภูมิลำเนำ
25,196 ดอลลำร์ ส หรั ฐ ค่ ำ บริ ก ำรตั ว แทนด้ ำ นพิ ธี ก ำรและป้ อ งกั น มลภำวะ ณ ประเทศที่ เ กิ ด เหตุ 5,764
ดอลลำร์สหรัฐ ทรัพย์สินมีค่ำของลูกเรือที่สูญหำย 4,673 ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำสินค้ำ 549,963 ดอลลำร์สหรัฐ
ค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่โจทก์เพื่ออำนวยควำมสะดวกผู้สำรวจภัย 5,012 ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง 38,201

ดอลลำร์สหรัฐ ค่ำควำมเสียหำยที่โจทก์ไม่สำมำรถประกอบกำรได้คิดเพียง 6 เดือน 24,000 ดอลลำร์สหรัฐ
ดอกเบี้ยในค่ำใช้จ่ำยที่โจทก์ทดรองจ่ำยอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี คิดเพียง 6 เดือน ถึงวันที่ 7 มีนำคม 2547 ใน
ต้นเงิน 628,809 ดอลลำร์สหรัฐ เป็นเงิน 47,160 ดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 1,209,969 ดอลลำร์สหรัฐ คิด
เป็นเงินไทย 51,786,673 บำท ขณะเกิดเหตุอัตรำแลกเปลี่ยน 1 ดอลลำร์สหรัฐ เท่ำกับ 42.80 บำท
จำเลยให้กำรและแก้ไขคำให้กำร ขอให้ยกฟ้อง
ศำลทรัพ ย์สิ นทำงปัญ ญำและกำรค้ำระหว่ ำงประเทศกลำงพิพำกษำ ให้จ ำเลยช ำระเงิ น
9,482,387.50 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจำกวันฟ้อง (วันที่ 4 มิถุนำยน 2547)
จนกว่ำจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 200,000 บำท คำ
ขออื่นนอกจำกนี้ให้ยก
โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ มีปัญหำต้อง
วินิจฉัยประกำรแรกตำมอุทธรณ์ของจำเลยว่ำ โจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ประกันภัยในข้อที่เกี่ยวกับ
คำรับรองว่ำ “เรือต้องได้รับใบอนุญำตและได้รับกำรจดทะเบียนจำกกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ตลอดอำยุของกรมธรรม์ประกันภัย ” และ “เรือต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเหมำะสมตำมเงื่อนไขของ
กรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีหรือไม่ นำยพิสิษฐ์ พยำนจำเลยซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่รับประกันภัยของบริษัท
จำเลยทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและควำมเห็นว่ำ เมื่อประมำณเดือนพฤษภำคม 2546 โจทก์แจ้งขอ
เอำประกันภัยเรือเบญจมำศ โดยรับรองว่ำเรืออยู่ในสภำพดีพร้อมที่จะเดินทำง จำเลยจึงตกลงรับประกันภัย
โดยออกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งระบุเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญไว้หลำยประกำร คือ กำรประกันภัยให้
บังคับตำมกฎหมำยและประเพณีปฏิบัติของประเทศอังกฤษ ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งปวง
ให้ผู้รับประกันภัยทรำบ ผู้เอำประกันภัยให้คำรับรองว่ำเรือจะต้องมีใบอนุญำตพร้อมและได้รับกำรจดทะเบียน
จำกกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีตลอดอำยุกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยให้คำรับรองว่ำเรือ
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมำะสมตำมกฎข้อบังคับของกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี และจำกัด
เส้นทำงจำกทะเลแคริบเบียนเพื่อเดินทำงมำยังประเทศไทยหนึ่งเที่ยว จำกนั้นนำมำประกอบกำรขนส่งเป็น
ปกติในเอเชียอำคเนย์ เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2546 โจทก์แจ้งว่ำเรือเบญจมำศเกยตื้นและจมลงที่ชำยฝั่งประเทศ
ไอวอรีโคสต์ จำเลยจึงว่ำจ้ำงบริษัทดับเบิลยู เค เว็บสเตอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ให้สำรวจควำมเสียหำย
บริษัทดับเบิลยู เค เว็บสเตอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) พีทีอี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศสิงคโปร์เป็น
ผู้สำรวจควำมเสียหำย ตำมภำพถ่ำยเรือที่เกยตื้นและภำพถ่ำยของประดำน้ำรวม 34 ภำพ และทำรำยงำนลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2546 เสนอจำเลย โดยสรุปข้อเท็จจริงและควำมเห็นว่ำ ตำมที่ผู้สำรวจภัยได้พบและได้
ตรวจดูเอกสำรทั้ งหมดที่เกี่ยวกับเรือ สำเหตุแท้จริงของน้ำเข้ำเรือยังลึกลับอยู่ ผู้สำรวจภัยมีควำมเห็นว่ำ
เจ้ำของเรือไม่ได้เอำใจใส่ดูแลเท่ำที่ควรเพื่อให้เรื ออยู่ในสภำพเหมำะสมในกำรเดินทะเลก่อนเวลำเริ่มเดินทำง
และขณะเดินทำง ภำพถ่ำยก็แสดงกำรผุกร่อนหลำยแห่ง สภำพทั่วไปของเรือไม่ดี กำรบำรุงรักษำเรือไม่ดีทำให้
เชื่อว่ำเปลือกโครงสร้ำงเรือไม่สำมำรถต้ำนทำนแรงลมและคลื่นทะเลได้ มีมูลที่ผู้รับประกันภัยสำมำรถอ้ำงได้ว่ำ
เรื อไม่ เ หมำะสมที่ จ ะเดิน ทะเลและฝ่ ำฝื นข้ อ ควำมรั บรองที่ร ะบุชั ดแจ้ งในกรมธรรม์ป ระกั นภั ย จ ำเลยจึ ง
มอบหมำยให้บริษัทพี แอนด์ เอ แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด ทำกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นว่ำข้อเรียกร้องของ
โจทก์ถูกต้องตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ โดยจำเลยมีนำยพิชั ย กรรมกำรผู้จัดกำร

และนำยเฮอร์มัน ไบรอัน เปเรร่ำ ที่ปรึกษำทำงทะเลของบริษัทพี แอนด์เอ แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด ยื่นบันทึกถ้อย
คำยืนยันข้อเท็จจริงและควำมเห็นประกอบรำยงำนควำมเห็นลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2547 ซึ่งได้จัดทำขึ้นภำย
หลังจำกกำรประชุมร่วมกับผู้แทนของโจทก์และจำเลยที่สำนักงำนของโจทก์เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2547 และ
ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องแล้ว มีควำมเห็นเช่นเดียวกับบริษัทดับเบิลยู เค เว็บสเตอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) พี
ทีอี จำกัด ว่ำโจทก์ประพฤติผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุ 2 ประกำร คือ
1. ตัวเรือและเครือ่ งจักรมีอำยุกำรใช้งำนมำนำน มีกำรผุกร่อน และไม่ได้รับกำรซ่อมแซมดูแล
อย่ำงพอเพียง ซึ่งในกำรประกันภัยถือว่ำไม่มีควำมเหมำะสมในกำรเดินทะเล จำกกำรดูเทปวิดีโอและภำพถ่ำยที่
ประดำน้ำถ่ำยไว้ ไม่มีพยำนหลักฐำนแสดงว่ำเรือชนวัตถุใต้น้ำ หรือเผชิญสภำวะอำกำศเลวร้ำย กำรรับประกัน
ทั่วไปจะยึดถือหลักว่ำเรือต้องมีสภำพที่เหมำะสมในกำรเดินทะเลตั้งแต่วันที่เรือออกเดินทำง
2. กรมธรรม์ประกันภัยระบุข้อรับรองโดยชัดแจ้งว่ำ “ขอรับรองว่ำเรือที่เอำประกันภัยต้องมี
ใบอนุญำตและจดทะเบียนต่อกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ตลอดระยะเวลำประกันภัย ” และ “ขอ
รับรองว่ำเรือที่เอำประกันภัยต้องมีอุปกรณ์ที่ทำงรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีกำหนด” กำรที่
เรือไม่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือไม่มีใบอนุญำตจำกทำงรำชกำรหรือใบอนุญำตขำดอำยุแล้วไม่มีกำรต่ออำยุ ถือ
ได้ว่ำไม่มีกำรปฏิบัติตำมข้อรับรองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภั ย โจทก์อ้ำงในคำฟ้องว่ำเรือเบญจมำศจด
ทะเบียนเรือไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2546 ตำมสำเนำทะเบียนเรือกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
หลังจำกนั้นจึงได้ทำประกันวินำศภัยกับจำเลย โดยโจทก์มีนำยสมภพ ผู้รับมอบอำนำจโจทก์ กับนำยวิมล
พนักงำนตำแหน่งผู้จัดกำรกองเรือของโจทก์ ทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและควำมเห็นประกอบกันว่ำ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2546 โจทก์ขอใบอนุญำตจดทะเบียนเรือต่อกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบแล้วอนุญำตให้จดทะเบียนเรือใหม่ ทะเบียนเลขที่ 4600 - 01593 ตำมสำเนำทะเบียน
เรือชั่วครำวและเอกสำรประกอบรวม 4 แผ่น แผ่นที่ 1 ตรงกับเอกสำรท้ำยฟ้องหมำยเลข 4 จำกนั้นโจทก์ขอ
หมำยเลขสัญญำณเรียกขำนเรือและขอรหัสดำวเทียมใช้ในกำรติดต่อและเดินเรือตำมกฎกำรเดินเรือสำกลได้รับ
อนุมัติสัญญำณเรียกขำน HS 2991 หมำยเลข MMSI 567 229 000 ตำมหลักฐำนกำรขอสัญญำณเรียกขำน
และหนั งสืออนุมัติ และโจทก์ยื่นคำขอให้กรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีออกเอกสำรประกอบกำร
เดินเรือเป็นกำรชั่วครำว เพื่อใช้ในกำรเดินทำงกลับมำตรวจเรือ ณ ประเทศไทยมีกำหนดระยะเวลำ 180 วัน
สำหรับเอกสำรที่โจทก์อ้ำงเพื่อแสดงว่ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2546 เรือเบญจมำศได้รับอนุ ญำตและจด
ทะเบียนจำกกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีนั้น จำเลยมีหนังสือของเรือโทพิทยำ ผู้อำนวยกำรกองตรวจ
เรือ กรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ที่ยืนยันว่ำเอกสำรฉบับนี้ไม่ได้เป็นสำเนำทะเบียนเรือกรมกำรขนส่ง
ทำงน้ำและพำณิชยนำวี หำกแต่เป็นเพียงหลักฐำนที่แสดงว่ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2546 โจทก์ยื่นคำร้องขอ
ไว้ล่วงหน้ำเพื่อให้เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ ตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือใหม่ ในวันเดียวกันกองทะเบียนเรือได้
กำหนดเลขหมำยทะเบียนเรือ คือ 4600 - 01593 ให้ไปก่อน กับเป็นคำขอให้ออกสัญญำณเรียกขำนเรือ
ชั่วครำวให้ก่อน ซึ่งกรมกำรขนส่ งทำงน้ำและพำณิชยนำวีก็ได้อนุญำตให้ใช้สัญญำณเรียกขำนชั่วครำว HSB
2991 ด้วย โดยยังไม่ได้มีกำรตรวจเรือเพื่อจดทะเบียน ในชั้นเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนโจทก์มี
หนังสือลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2547 ส่งเอกสำร 17 ชุด เพื่อให้จำเลยใช้พิจำรณำประกอบกำรจ่ำยเงินค่ ำ
สินไหมทดแทน โดยเอกสำรชุดที่ 11 ซึ่งระบุว่ำเป็นใบรับรองสำหรับเรือเบญจมำศทั้งหมด 14 ฉบับ แต่เอกสำร
ที่โจทก์ส่งให้แก่จำเลยมีจำนวน 16 ฉบับ เอกสำรทั้งหมดระบุว่ำออกให้โดยกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชย
นำวี ฉบับที่ 1 ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2546 ส่วนฉบับที่ 2 ถึงที่ 16 ออกให้เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม
2546 เอกสำรทั้ง 16 ฉบับ ลงลำยมือชื่อโดย MR.VICHAI THONGORN ตำแหน่ง GOVERNMENT SHIP
SURVEYOR และประทับตรำกองตรวจเรือ กรมเจ้ำท่ำ กำกับกำรลงลำยมือชื่อ กับมีกำรรับรองสำเนำถูกต้อง

โดยลงลำยมือชื่อ MR.VICHAI THONGORN ตำแหน่ง GOVERNMENT SHIP SURVEYOR และประทับตรำ
กองตรวจเรือ กรมเจ้ำท่ ำ ทั้ ง 16 ฉบับ เอกสำรทั้ง 16 ฉบับนี้ โจทก์อ้ำงเพื่อแสดงว่ำมีกำรตรวจสอบเรือ
เบญจมำศทั้งตัวเรือและอุปกรณ์ในเรือ รวมถึงระบบวิทยุ ระบบควำมปลอดภัยและระบบต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อ
กำรเดินเรือระหว่ำงประเทศแล้ว รับรองว่ำอยู่ในสภำพดี ในชั้นพิจำรณำจำเลยได้ระบุพยำนและมีคำขอให้ศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงกลำงมีคำสั่งเรียกเอกสำรทั้ง 16 ฉบับ ดังกล่ำวจำกกรมกำรขนส่งทำง
น้ำและพำณิชยนำวี กับหมำยเรียกผู้อำนวยกำรกองตรวจเรือหรือผู้แทนและนำยวิชัย มำเบิกควำม แต่กรมกำร
ขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีมีหนังสือแจ้งตอบว่ำได้ทำกำรตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำเอกสำรดังกล่ำวไม่ได้ออก
โดยกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีจึงไม่สำมำรถส่งศำลประกอบกำรพิจำรณำได้ และกองตรวจเรือมี
หนังสือแจ้งตอบว่ำ กองตรวจเรือได้มอบหมำยให้นำยวิบูลย์ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนตรวจเรือ 5 กลุ่มตรวจสภำพ
เรือเป็นผู้แทนในกำรเป็นพยำนศำล สำหรับนำยวิชัย ไม่มีชื่อปรำกฏในกองตรวจเรือแต่อย่ำงใด ทั้งจำเลยยังมี
นำยวิบูลย์ผู้ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรกองตรวจเรือมำเบิกควำมยืนยันว่ำ เอกสำรตำมหมำยเรียกทุก
ฉบับไม่ได้ออกโดยกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี แม้เลขที่ อ้ำงอิงในหนังสือก็ไม่ใช่ลักษณะเลขที่อ้ำงอิง
ของกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี และไม่ปรำกฏว่ำมีเจ้ำพนักงำนชื่อนำยวิชัย ในกองตรวจเรือ
เมื่อเรือเบญจมำศประสบอุบัติเหตุโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี
ขออนุมัตินำยช่ำงไปตรวจเรือที่ประสบอุบัติ เหตุ ก็ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมสำเนำหนังสือของกรมกำรขนส่งทำง
น้ำและพำณิชยนำวี ที่ คค 0301/00681 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2546 ถึงรองปลัดกระทรวงคมนำคม หัวหน้ำ
กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรขนส่ง อ้ำงถึงเหตุที่อนุมัติให้ข้ำรำชกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศว่ำ กรมกำรขนส่งทำงน้ำและ
พำณิ ช ยนำวี ได้ รั บ แจ้ ง จำกบริ ษั ท โจทก์ ว่ ำ ได้ ซื้ อ เรื อ ยนต์ ชื่ อ เบญจมำศ ก ำหนดส่ ง มอบเรื อ ที่ ป ระเทศ
ไอวอรีโคสต์ในวันที่ 19 กันยำยน 2546 จึงขอให้เจ้ำพนักงำนตรวจเรือเดินทำงไปตรวจเรือดังกล่ำว เพื่อออก
ใบอนุญำตให้เรือชั่วครำว ณ ประเทศไอวอรีโคสต์ กรณีมิใช่เรื่องกำรขออนุมัติให้ไปตรวจเรือที่ประสบอุบัติเหตุ
ดังที่โจทก์อ้ำง และกำรที่โจทก์แจ้งขอให้เจ้ำพนักงำนตรวจเรือเดินทำงไปตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญำตชั่วครำว
โดยแจ้งกำหนดส่งมอบเรือวันที่ 19 กันยำยน 2546 ดังกล่ำว ทำให้ขัดแย้งกับที่โจทก์นำสืบว่ำ โจทก์ได้รับมอบ
เรือตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว และโจทก์ไ ด้จัดกำรให้มีกำรสำรวจเรือ และขัดแย้งกับที่โจทก์นำสืบว่ำ โจทก์ได้รับ
เอกสำรประกอบกำรเดินเรือเป็นกำรชั่วครำวก่อนเรือประสบอุบัติเหตุเพื่อใช้ในกำรเดินทำงกลับมำตรวจสภำพ
เรือที่ประเทศไทย ส่วนพยำนหลักฐำนของจำเลยที่มีหนังสือของผู้อำนวยกำรกองตรวจเรือ ยืนยันว่ำ โจทก์
เพียงแต่ยื่นคำร้องไว้ล่วงหน้ำเพื่อให้เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ ตรวจเรือเมื่อจดทะเบียนเรือใหม่ กรมกำรขนส่งทำง
น้ ำและพำณิ ช ยนำวี มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ยื น ยั น ว่ ำ เอกสำรทั้ ง 16 ฉบั บ ที่ โ จทก์ อ้ ำ งเพื่ อ แสดงว่ ำ มี ก ำรตรวจเรื อ
เบญจมำศแล้วอยู่ในสภำพดี มิใช่เอกสำรที่ออกโดยกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ประกอบกับจำเลยมี
รำยงำนของบริษัทดับเบิลยู เค เว็บสเตอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) พีทีอี จำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดลำดับเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนขณะและหลังจำกเรือเกยตื้นอย่ำงชัดเจนและสมเหตุผล รำยงำนผลกำรตรวจสอบของประดำน้ำก็
พบสภำพท้องเรือมีหอยและพืชน้ำเกำะ และมีร่องรอยผุกร่อนในลักษณะของกำรขำดกำรบำรุงรักษำ โดยมี
ภำพถ่ำยรำยละเอียดของเรือที่เกยตื้น รวม 34 ภำพ ที่สอดคล้องกับรำยงำน พยำนหลักฐำนของจำเลยดังกล่ำว
มีน้ำหนักน่ำเชื่อถือกว่ำพยำนหลักฐำนโจทก์ เชื่อได้ว่ำนับตั้งแต่เอำประกันภัยไว้กับจำเลยจนกระทั่งเรือเกยตื้ น
เรือเบญจมำศยังไม่เคยได้รับกำรตรวจเพื่อจดทะเบียน ไม่เคยได้รับใบอนุญำตหรือได้รับกำรจดทะเบียนจำก
กรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี และไม่อยู่ในสภำพพร้อมที่จะเดินเรือได้โดยปลอดภัย คดีฟังได้ว่ำโจทก์
ปฏิบัติผิด เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ ประกั นภัยในข้อคำรั บรองว่ำ เรือต้ องได้ รับใบอนุญ ำตและได้รั บกำรจด
ทะเบียนจำกกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีตลอดอำยุของกรมธรรม์ประกันภัย และเรือต้องมีอุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้องเหมำะสมตำมเงื่อนไขของกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี อันเป็นผลให้ผู้รับประกันภัย

หลุดพ้นจำกควำมรับผิดในทันที ฉะนั้น ขณะเกิ ดเหตุกรมธรรม์ประกันภัย จึงไม่ให้ควำมคุ้มครองไม่ว่ำภัยจะ
เกิดขึ้นจริงตำมที่โจทก์กล่ำวอ้ำงหรือไม่ จำเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสียหำยให้แก่โจทก์ ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำให้จำเลยชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์นั้น ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศไม่เห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกจนเต็ม
จำนวนมูลค่ำควำมเสี่ยงนั้นฟังไม่ขึ้น และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในปัญหำข้ออื่น เพรำะไม่ทำ
ให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป
พิพำกษำกลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ เนตรมัย - อร่ำม เสนำมนตรี - สุวัฒน์ วรรธนะหทัย)

