คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5544/2552
บริษัท ไทยศรีนครซูริคประกันภัย จำกัด
นำยณัฐพล แพงตุ้ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มำตรำ 437
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 มำตรำ 31
ตำมข้อ 18 แห่งกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ระบุให้โจทก์มีสิทธิเรียกเงินที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ประสบภัยคืนจำกผู้เอำประกันภัยได้ จะต้องเป็นกรณีที่ “ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย”
เท่ำนั้น ปรำกฏว่ำโจทก์บรรยำยฟ้องว่ำจำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์คันเกิดเหตุโดยจำเลยที่ 2 เป็นตัวกำร
จ้ำง วำน ใช้ และไปประสบเหตุ แต่ในทำงนำสืบไม่ปรำกฏว่ำจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยได้เป็นตัวกำร
จ้ำง วำน ใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์คันดังกล่ำวและเกิดเหตุรถชนกัน ดังนี้แม้จำเลยที่ 2 จะเป็น
เจ้ำของรถ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้ควบคุมดูแลรถจักรยำนยนต์โดยนั่งไปด้วยขณะเกิด เหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบเพื่อกำรเสียหำยอันเกิดแต่รถชนและมีผู้ถึงแก่ควำมตำยและรับอันตรำยสำหัสต่อผู้ประสบภัยตำม ป.
พ.พ. มำตรำ 437 กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตำมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ข้อ 18 ที่ให้สิทธิ
โจทก์เรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินที่จ่ำยให้แก่ผู้ประสบภัยคืนได้ แต่โจทก์ชอบที่จะใช้สิทธิไล่เบื้ยเอำแก่ผู้ที่
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงจนทำให้เกิดเหตุรถชนขึ้นตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2540 มำตรำ 31 แก้ไขเพิ่มเติม
___________________________
โจทก์ฟ้องว่ำ โจทก์รับประกันภัยรถจักรยำนยนต์หมำยเลขทะเบียน เพชรบูรณ์ ฉ-0628 ไว้
จำกจำเลยที่ 2 เจ้ำของรถ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 มีกำหนดระยะเวลำ
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎำคม 2540 ถึงวันที่ 30 กรกฎำคม 2541 มีเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถว่ำ หำกผู้ขับรถจักรยำนยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไม่มีใบอนุญำตขับขี่และโจทก์ต้องจ่ำยค่ำเสียหำย
ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ผู้เอำประกันภัยและผู้ขับรถจักรยำนยนต์ซึ่งโจทก์ถือว่ำเป็นผู้เอำประกันภัย ต้องใช้
ค่ ำ เสี ย หำยทั้ ง หมดแก่ โ จทก์ เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วำคม 2540 จ ำเลยที่ 1 โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ ำตขั บ ขี่ ไ ด้ ขั บ
รถจักรยำนยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยตำมที่จำเลยที่ 2 ตัวกำรใช้บนถนนสำยเพชรบูรณ์ - ดงมูลเหล็ก ด้วย
ควำมประมำทเฉี่ยวชนกับรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-7343 เพชรบูรณ์ ที่แล่นสวนทำงเป็นเหตุให้นำยชัย
ยุทธ ที่นั่งซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับถึงแก่ควำมตำยและจำเลยที่ 1 รับอันตรำยสำหัส โจทก์ต้อง
จ่ำ ยค่ ำปลงศพผู้ ต ำย 80,000 บำท และค่ำ รัก ษำพยำบำลจำเลยที่ 1 เป็น เงิ น 15,000 บำท รวมเป็ นเงิ น
95,000 บำท จำเลยทั้งสองต้องใช้เงินดังกล่ำวแก่โจทก์ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถพร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 มกรำคม 2541 ที่โจทก์จ่ำยเงินดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,968
บำท รวมเป็นเงิน 101,968 บำท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 101,968 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 95,000 บำท นับแต่วันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ 1 ให้กำรว่ำ เงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถตำมคำฟ้องไม่มีอยู่จริง
หำกมีอยู่จริงก็ชอบที่โจทก์จะปฏิเสธจ่ำยค่ำปลงศพผู้ตำยเพรำะจำเลยที่ 1 ไม่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถที่โจทก์จ่ำยค่ำปลงศพผู้ตำย โดยรู้อยู่ว่ำไม่มีควำมผูกพันต้องชำระ โจทก์ต้องว่ำ
กล่ ำ วเอำจำกทำยำทของผู้ ต ำย จ ำเลยที่ 1 มี สิ ท ธิ รั บ ค่ ำ รั ก ษำพยำบำลจำกโจทก์ จึ ง ไม่ ต้ อ งคื น ให้ โ จทก์

นอกจำกนี้ เหตุเกิดจำกควำมประมำทของนำยอรุณ ผู้ขับรถยนต์ที่เกิดชนกันขึ้น จำเลยที่ 1 คงรับผิดเพียงกึ่ง
หนึ่ง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2 ให้กำรว่ำ จำเลยที่ 2 มิใช่เจ้ำของรถจักรยำนยนต์ตำมคำฟ้องและมิได้เป็นผู้ทำให้
เกิดควำมเสียหำย จึงไม่ต้องรับผิดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ขอให้ยกฟ้อง
ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์ภำค 6 พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 80,000 บำท พร้อมดอกเบี้ย
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 ตุลำคม 2541 จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่ำฤชำ
ธรรมเนียมทั้งสองศำลแทนโจทก์ เฉพำะค่ำขึ้นศำลให้ใช้ตำมทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดย
กำหนดค่ำทนำยควำมรวม 2,000 บำท นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลชั้นต้น
จำเลยที่ 2 ฎีกำ โดยผู้พิพำกษำที่ได้นั่งพิจำรณำคดีในศำลชั้นต้นรับรองว่ ำมีเหตุสมควรที่จะ
ฎีกำในข้อเท็จจริงได้
ศำลฎีกำแผนกคดีพำณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่ำ “ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติโดยไม่มี
คู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำโต้แย้งว่ำ ตำมวันเวลำที่เกิดเหตุรถชนกันในคดีนี้ จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์หมำยเลข
ทะเบียน เพชรบูรณ์ ฉ-0628 โดยไม่มีใบอนุญำตขับขี่ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้เอำประกันภัยไว้ต่อโจทก์ เกิดเหตุ
ชนกับรถยนต์บรรทุกหมำยเลขทะเบียน 80-7343 เพชรบูรณ์ ซึ่ งนำยอรุณ เป็นผู้ขับ โดยทั้งสองฝ่ำยต่ำง
ประมำทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นำยชัยยุทธ ผู้นั่งซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ถึงแก่กรรม และจำเลยที่ 1 ได้รับ
อันตรำยสำหัส โจทก์ได้จ่ำยเงินตำมข้อกำหนดในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถให้แก่ทำยำทของนำยชัย
ยุทธ จำนวน 80,000 บำท และจำเลยที่ 1 จำนวน 15,000 บำท
คดี มี ปั ญ หำต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตำมฎี ก ำของจ ำเลยที่ 2 ว่ ำ โจทก์ มี สิ ท ธิ ต ำมกรมธรรม์ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ ข้อ 18 เรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 80,000 บำท ที่โจทก์จ่ำยให้แก่ทำยำทนำยชัย
ยุทธคืนแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่ำ ตำมข้อ 18 แห่งกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถดังกล่ำวระบุให้โจทก์ก็มี
สิทธิเรียกเงินที่จ่ำยให้แก่ผู้ประสบภัยคืนจำกผู้เอำประกันภัยได้ จะต้องเป็ นกรณีที่ “ผู้เอำประกันภัยจะต้องรับ
ผิดต่อผู้ประสบภัย” เท่ำนั้น ปรำกฏว่ำโจทก์บรรยำยฟ้องว่ำจำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์คันเกิดเหตุโดย
จำเลยที่ 2 เป็นตัวกำร จ้ำง วำน ใช้และไปประสบเหตุคดีนี้ แต่ในทำงนำสืบของโจทก์ นำยนิโรจน์ ผู้รับมอบ
อำนำจช่วงโจทก์ เบิกควำมตอบซักถำมว่ำ จำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 นำรถไปขับและตอบถำมค้ำนทนำย
จำเลยที่ 1 ว่ำ นำยนิโรจน์ไม่ทรำบว่ำจำเลยที่ 1 จะได้รับควำมยินยอมจำกจำเลยที่ 2 หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
จำกคำเบิกควำมพยำนโจทก์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยได้เป็นตัวกำร
จ้ำง วำน ใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์คันดังกล่ำวและเกิดเหตุรถชนกันในคดีนี้ ดังนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะ
เป็นเจ้ำของรถ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้ควบคุมดูแลรถจักรยำนยนต์โดยนั่งไปด้วยขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่
ต้องรับผิดชอบเพื่อกำรเสียหำยอันเกิดแต่รถชนกันและมีผู้ถึงแก่ควำมตำยและรับอันตรำยสำหัสต่อผู้ประสบภัย
ดังกล่ำวตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 437 ที่ศำลอุทธรณ์ภำค 6 วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่ำ จำเลย
ที่ 2 เป็นตัวกำรใช้จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยำนยนต์และเกิดเหตุชนกันขึ้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฉะนั้น เมื่ อ
ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่ำจำเลยที่ 2 ผู้เอำประกันภัย ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตำมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ข้อ 18 ที่ให้สิทธิโจทก์เรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 80,000
บำท คืนได้ แต่โจทก์ชอบที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอำแก่ผู้ ที่ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงจนทำให้เกิดเหตุรถชนกัน
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 มำตรำ 31 แก้ไขเพิ่มเติม ฎีกำของ
จำเลยที่ 2 ฟังขึ้น”

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำล
อุทธรณ์ภำค 6 ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลระหว่ำงโจทก์และจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ
(สมชำย จุลนิติ์ - ชวลิต ตุลยสิงห์ - มำนัส เหลืองประเสริฐ)

