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ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยในกำรขนส่งอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เอำประกันภัยเสียหำยและผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ำรับช่วงสิทธิที่จะฟ้อ งผู้ทำละเมิดและจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจุน
ของผู้ทำละเมิดได้แม้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่ำงผู้รับประกันภัยและผู้เอำประกันภัยจะลงลำยมือชื่อกรรมกำร
ผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคลไม่ถูกต้องตำมตรำสำรข้อบังคับ ก็เป็นเรื่องระหว่ำงผู้รับประกันภัยกับผู้เอำ
ประกันภัยที่จะยกขึนเป็นข้อต่อสู้เมื่ออีกฝ่ำยหนึ่งฟ้องร้องให้บังคับคดีตำมสัญญำประกันภัย จำเลยร่วมหำอำจ
ยกมำเป็นเหตุให้ตนหลุดพ้นจำกควำมรับผิดได้ไม่
________________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่ำ โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจกำรรับประกันภัยจำเลยที่ 1 มี
วัตถุประสงค์รับจ้ำงขนส่งสินค้ำทำงนำและทำงบก และรับจ้ำงขนถ่ำยสินค้ำขึนและลงจำกเรือเดินสมุทร โดยมี
จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร เมื่อกลำงปี 2525 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยว่ำจ้ำงบริษัทซูมิโตโม
คอร์ปอเรชั่นซึ่งมีภูมิลำเนำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ออกแบบก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดรำชบุรี พร้อมทังจัดหำและติดตังอุปกรณ์ บริษัทดังกล่ำวจัดส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดต่ำง ๆ จำกประเทศ
ญี่ปุ่นโดยว่ำจ้ำงสำยเดินเรือนอร์วีเจียนเอเซียไลน์เป็นผู้ขนส่งโดยเรือชื่อ ฮอลล์เดอร์ และได้ขนส่ งมำถึงกำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2526 นอกจำกนีบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นยังได้มอบหมำย
ให้บริษัทซูมิโตโมแวร์เฮำส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทยว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐำนะ
หุ้นส่วนผู้จัดกำรให้ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำจำนวน 4 ตัว จำกเรือดังกล่ำวที่กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยไปยัง
สถำนีไฟฟ้ำย่อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดรำชบุรีและให้ขนถ่ำยลง ณ สถำนที่ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ตำมตำแหน่งที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยกำหนด โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยจำกบริษัทซูมิโตโมคอร์
ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและกำรขนส่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำดังกล่ำวตังแต่เรือออกเดินทำงจำกประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำถูกขนส่งถึงสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยแต่ละแห่งและติดตังเสร็จเรียบร้อย ในวงเงินค่ำสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 430,204,000 บำท เยนคิด
เป็นเงินไทยจำนวน 41,299,584 บำท ตำมสำเนำกรมธรรม์ประกันภัย ท้ำยคำฟ้องหมำยเลข 2 เมื่อวันที่ 10
สิงหำคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้รับหม้อแปลงไฟฟ้ำจำนวน 4 ตัว จำกเรือฮอลล์เดอร์แล้วขนส่งไปยังสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยแต่ละแห่ง และในวันที่ 11 เดือนเดียวกันจำเลยที่ 1 ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำ 1 ตัว ไปถึงสถำนีไฟฟ้ำย่อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะจำเลยที่ 1 ยกหม้อแปลงไฟฟ้ำลงจำกรถยนต์บรรทุกเพื่อวำงลงยังสถำนที่ที่ติดตัง
หม้อแปลงไฟฟ้ำนัน จำเลยที่ 1 กระทำโดยประมำทเลินเล่อ ไม่ใช้ควำมระมัดระวังในกำรใช้เครื่องมือยกขนให้
เพียงพอและให้เหมำะสมกับชนิด ประเภท และนำหนักสิ่งของที่ยก เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้ำหลุดจำกปั้นจั่น
ที่ใช้ยก และตกลงกระแทกกับพืนด้วยควำมรุนแรง เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมำก
และไม่สำมำรถใช้กำรได้ เช่น วำล์วท่อนำมันแตกก้นของหม้อแปลงไฟฟ้ำแตก กระดำษฉนวนไฟฟ้ำภำยในฉีก

ขำด แผ่นเหล็กภำยในงอและขดลวดหลุดจำกแกน ควำมเสียหำยของหม้อแปลงไฟฟ้ ำดังกล่ำวไม่อำจซ่อมแซม
ในประเทศไทยได้ ต้องส่งกลับไปซ่อมแซมที่โรงงำนผู้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น ค่ำใช้จ่ำย ในกำรซ่อม ค่ำขนส่ง และ
ค่ำภำษีอำกร รวมเป็นเงินจำนวน 6,428,577.99 บำท บริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นทวงถำมจำเลยทังสองให้
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแล้ว จำเลยทังสองเพิ กเฉย โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยจึงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
จำนวนดั งกล่ ำวให้แ ก่บ ริษัซู มิ โ ตโมคอร์ ปอเรชั่ นไป แล้วรับช่ วงสิทธิ มำเรียกร้องเอำแก่จำเลยทังสองตำม
กฎหมำย ขอให้บังคับจำเลยทังสองร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยจำนวน 6,482,537.99 บำท พร้อมดอกเบียอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยทังสองให้กำรว่ำ บริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
มิได้ทำสัญญำประกันภัยควำมเสียหำยไว้แก่โจทก์ตำมคำฟ้อง เหตุที่หม้อแปลงไฟฟ้ำหลุดและตกหล่นจำก
ปั้นจั่นไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ 1 แต่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ของจำเลยที่ 1 ไม่อำจจะป้องกันได้ ควำมเสียหำยที่เกิดขึนมิได้มีมำกมำยดังที่โจทก์กล่ำวในคำฟ้อง บริษัทซูมิโต
โมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยทังสอง จึงไม่มีอำนำจฟ้องเรียก
ค่ำเสียหำยจำกจำเลยทังสอง โจทก์จึงไม่มีอำนำจที่จะรับช่วงสิทธิจำกบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จำเลยทังสองไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ จำเลยทังสองรับจ้ำงขนหม้อแปลงไฟฟ้ำให้แก่
บริษัทซูมิโตโมแวร์เฮำส์ จำกัด โดยมีข้ อตกลงว่ำหำกเกิดควำมเสียหำยขึนเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำดังกล่ำว
จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดไม่เกิน 3 เท่ำของจำนวนค่ำจ้ำงที่จำเลยที่ 1 รับขน จำเลยทังสองจึงไม่ต้องรับผิดเกิน
จำนวนดังกล่ำว จำเลยที่ 1 เอำประกันภัยกำรรับขนหม้อแปลงไฟฟ้ำรำยนีไว้กับบริษัทอำคเนย์ประกันภั ย
จำกัด ขอให้ยกฟ้อง
ระหว่ำงพิจำรณำ จำเลยทังสองยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทอำคเนย์ประกันภัยจำกัด เข้ำร่วม
เป็นจำเลย ศำลชันต้นมีคำสั่งอนุญำต
จำเลยร่วมให้กำรว่ำ จำเลยร่วมไม่ได้รับประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยในกำรรับขนหม้อ
แปลงไฟฟ้ ำ ไว้ จ ำกจ ำเลยทั งสอง แต่รั บ ประกัน ภั ยเฉพำะควำมเสีย หำยที่ เกิ ดขึ นแก่ ส ำธำรณชนที่ เ ป็น ผล
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้เอำประกันภัยในฐำนะที่เป็นผู้ขนถ่ำยสินค้ำขึนหรือลงเรือรับส่งสินค้ำและหรือ
ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนในบริเวณท่ำขนถ่ำยสินค้ำของเรือรับส่งสินค้ำเท่ำนัน ควำมเสียหำยของหม้อแปลงไฟฟ้ำ
คดีนีเกิดขึนขณะยกหม้อแปลงไฟฟ้ำขึนติดตัง ณ แท่นติดตังในโรงงำน ไม่ได้เกิดขึนขณะขนถ่ำยสินค้ำขึนเรือลง
จำกเรือรับส่งสินค้ำหรือขณะปฏิบัติงำนในบริเวณท่ำขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือตำมที่จำเลยร่วมรับประกันภัยไว้
ควำมเสียหำยจึงเกิดขึนนอกขอบเขตควำมรั บผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยของจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ต้องรับ
ผิดต่อโจทก์และจำเลยทังสอง โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ไม่ได้จ่ำยเงินค่ำเสียหำย และไม่ได้รับช่วงสิทธิ เอกสำรท้ำยฟ้องหมำยเลข 2 ไม่มีลักษณะเป็นสัญญำประกันภัย
โจทก์จึงไม่มีหน้ำที่ต้องจ่ำยเงินให้แก่บริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น หำกโจทก์จ่ำยเงินไป ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอำ
จำกจำเลยทังสองขอให้ยกฟ้อง
ศำลชันต้นพิพำกษำให้จำเลยทังสองร่วมกันใช้ค่ำเสียหำยจำนวน 6,482,537.99 บำท พร้อม
ดอกเบียอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี จำกต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันฟ้องไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ มิฉะนันก็ให้
จำเลยร่วมชำระแทน
จำเลยร่วมอุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน
จำเลยร่วมฎีกำ
ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ "พิเครำะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบืองต้นรับฟังได้ว่ำ เมื่อกลำงปี 2525 กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิ ตแห่ง ประเทศไทยได้ว่ำ จ้ำงบริษัท ซู มิโตโมคอร์ปอเรชั่นซึ่ งมีภู มิลำเนำอยู่ที่ประเทศญี่ ปุ่นให้

ออกแบบและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อย พร้อมทังจัดหำและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ที่จังหวัดรำชบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นจั ดส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่จำนวนรวม 4 ตัวมำ
จำกประเทศญี่ปุ่นโดยทำงเรือ เพื่อนำไปติดตังที่สถำนีไฟฟ้ำย่อยทังสองแห่ง ในกำรนีบริษัทซูมิโตโมแวร์เฮำส์
จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยได้ว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ใน
ฐำนะหุ้นส่วนผู้จัดกำรให้ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำดังกล่ำวจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยไปส่งที่สถำนีไฟฟ้ำย่อย
จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่ำงกำรขนส่งขณะที่คนงำนของจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องปั้นจั่นยก
หม้อแปลงไฟฟ้ำลงจำกรถยนต์บรรทุกวำงบนฐำนรองรับที่สถำนีไฟฟ้ำย่อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องปั้นจั่น
เกิดขัดข้องเนื่องจำกแขนยกหดเข้ำไป เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้ำหลุดจำกปั้นจั่นตกลงกระแทกกับพืนจนได้รับ
ควำมเสียหำย ทำงบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นได้ส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำที่เสียหำยกลับไปซ่อมที่บริษัทฟูจิอิเล็กทริก
จำกัด ประเทศญี่ปุ่น แล้วนำกลับมำติดตังในภำยหลัง เสียค่ำใช้จ่ำยทังสินจำนวน 6,482,537.99 บำท
จำเลยร่วมฎีกำข้อแรกเป็นทำนองเรื่องอำนำจฟ้องโดยกล่ำวว่ำ สัญญำประกันภัยระหว่ำง
บริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยกับโจทก์ไม่สมบูรณ์ เพรำะกรรมกำรบริษัท
โจทก์ต้องลงลำยมือชื่อร่วมกัน 2 คน จึงจะมีผลผูกพันโจทก์ได้ แต่สัญญำประกันภัยมีกรรมกำรบริษัทโจทก์ลง
ชื่อเพียงคนเดียวหนีดังกล่ำวจึงขำดหลักฐำนไม่อำจฟ้องร้องบังคับคดีได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ 867 กำรชำระหนีของโจทก์เป็นกำรชำระหนีตำมอำเภอใจ ไม่อำจรับช่วงสิทธิมำเรียกร้องเอำจำกจำเลย
ร่วมได้ เห็นว่ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ว่ำจ้ำงบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นให้ออกแบบก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำย่อยกับจัดหำและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ที่จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยจำกบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับควำม
เสียหำยในระหว่ำงก่อสร้ำงและกำรขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำตังแต่เรือออกเดินทำงจำกประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้ำถูกขนส่งถึงสถำนีไฟฟ้ำย่อยแต่ละแห่งและติดตังเสร็จเรียบร้อยในวงเงินจำนวน 430,204,000
เยน คิดเป็นเงินไทยจำนวน 41,299,584 บำท ตำมกรมธรรม์ประกันภัยเอกสำรหมำย จ. 3 และ จ. 4 หลังจำก
ทำสัญญำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้ว ผู้เอำประกันภัยได้ชำระเบียประกันภัยให้โจทก์ และเมื่อ
มีค วำมเสี ย หำยเกิ ด ขึ นในระหว่ ำ งกำรขนส่ ง อุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ ำ โจทก์ ก็ ไ ด้ช ดใช้ ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู้ เ อำ
ประกันภัยไปแล้วแม้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่ำงโจทก์กับบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทยจะลงลำยมือชื่อกรรมกำรบริษัทโจทก์เพียงคนเดียว ก็เป็นเรื่องระหว่ำงโจทก์ผู้รับประกันภัย
กับบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นและกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยผู้เอำประกันภัยที่จะยกขึนเป็นข้อต่อสู้
เมื่ออีกฝ่ำยหนึ่งฟ้องร้องให้บังคับคดีตำมสัญ ญำประกันภัยดังกล่ำว เมื่อคู่สัญ ญำซึ่งต่ำงก็ได้ปฏิบัติไปตำม
กรมธรรม์ประกันภัยโดยมิได้มีข้อโต้แย้งคัดค้ำนโต้เถียงกันเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่ำงใดกรณีดังกล่ำว
จำเลยร่วมซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญำในสัญญำประกันภัยนันหำอำจยกมำเป็นเหตุให้จำเลยร่วมหลุดพ้นจำกควำมรับ
ผิดไปได้ไม่ โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจำกผู้เอำประกันภัยมำฟ้องร้องผู้ทำละเมิดและจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
กำรขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำดังกล่ำวไว้จำกจำเลยที่ 1 ผู้ทำละเมิดได้ ฎีกำของจำเลยร่วมข้อนีฟังไม่ขึน"
พิพำกษำยืน
(วิรัช ลิมวิชัย - ระพินทร บรรจงศิลป - สมชำย จุลนิต)ิ์

