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โจทก์บรรยำยฟ้องอ้ำงว่ำ โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้ำซึ่งผู้ขำยขอเอำประกันภัยตำม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสำรท้ำยฟ้ อง กำรประกันภัยคุ้มครองสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนของผู้ขำย
จนถึงโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี โดยยังไม่ได้อ้ำงถึงกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด จำเลยให้กำรต่อสู้ว่ำ
ผู้ขำยเอำประกันภัยสินค้ำไว้เฉพำะช่วงที่ขนส่งจำกประเทศอินโดนีเซียมำถึงเกำะสีชังเท่ำนัน ไม่ไ ด้ขยำยควำม
คุ้มครองไปถึงช่วงที่ขนส่งจำกเกำะสีชังไปยังโรงงำนของผู้ซือตำมที่โจทก์อ้ำง โจทก์จึงไม่มีหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ซือและไม่อำจรับช่วงสิทธิจำกผู้ซือ ข้ออ้ำงของจำเลยส่วนนีเป็นไปตำมข้อควำมตำมที่ปรำกฏใน
เอกสำรกรมธรรม์ประกันภัยท้ำยฟ้อง ในชั นพิจำรณำโจทก์นำสืบและอ้ำงส่งกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดอีก
ฉบับ โดยอ้ำงว่ำกรมธรรม์ประกันภัยตำมเอกสำรท้ำยฟ้องระบุให้เงื่อนไขกำรประกันภัยเป็นไปตำมกรมธรรม์
ประกันภัยแบบเปิดดังกล่ำวที่โจทก์ไม่ได้อ้ำงถึงและมิได้ส่งมำท้ำยคำฟ้องเพื่อให้จำเลยได้ตรวจสอบก่อนทำ
คำให้กำร ทังที่เอกสำรดังกล่ำวโจทก์เป็นผู้จัดทำขึนและเป็นเอกสำรที่อยู่ในครอบครองของโจทก์ จำเลยไม่มี
ส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงส่วนนีจึงเป็นรำยละเอียดที่เพิ่งปรำกฏขึนในชันพิจำรณำ ซึ่งจำเลยได้ให้กำร
ปฏิเสธควำมคุ้มครองของกำรประกันภัยสินค้ำรำยนีอย่ำงชัดแจ้งไว้แ ล้ว และก็ได้ถำมค้ำนเอกสำรทังสองฉบับ
ในประเด็นนีไว้แล้ว อุทธรณ์ส่วนนีจึงเป็นข้อที่ได้ยกขึนว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง จำเลยชอบที่จะยกปัญหำนีขึนอุทธรณ์ได้
แม้กำรประกันภัยสินค้ำตำมฟ้องจะมีหลักฐำนเป็นหนัง สือตำมกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งระบุว่ำ
บริษัท บ. ผู้ขำย เป็นผู้เอำประกันภัย ระบุชื่อยำนพำหนะว่ำเรือ อ. ระบุกำรเดินทำงของเรือว่ำจำกท่ำเรือ
ประเทศอินโดนีเซียไปเกำะสีชัง ประเทศไทย และในช่องข้อกำหนดหรือเงื่อนไขพิเศษระบุข้อควำมว่ำเป็นไป
ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดซึ่งหมำยถึงกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดซึ่งเป็นสัญญำประกันภัยทำง
ทะเลแบบเปิด (MARINE CARGO OPEN POLICY) ระหว่ำงบริษัท ป. ผู้เอำประกันภัย กับโจทก์ผู้รับ
ประกันภัย เห็นได้ว่ำกรมธรรม์ประกันภัยทังสองฉบับ คู่สัญญำในส่วนของผู้เอำประกันภัยเป็นนิติบุคคลต่ำงรำย
กันแต่คู่สัญญำในส่วนของผู้รับประกันภัยเป็นนิติบุคคลเดียวกันคือโจทก์ เมื่อสัญญำประกันภัยทำงทะเลตำม
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัท บ. ได้ทำขึนเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำซือขำยสินค้ำถ่ำนหินระหว่ำง
บริษัท บ. ผู้ขำยกับผู้ซือ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขำยมีหน้ำที่ทำประกันภัยให้มีผลคุ้มครองควำมเสียหำยหรือสูญหำย
ของสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่งตังแต่ท่ำเรือต้นทำงที่บรรทุกสินค้ำไปจนถึงโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี กำรที่
โจทก์ผู้รับประกันภัยยอมรับเงื่อนไขพิเศษตำมกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด ซึ่งโจทก์ก็เป็นคู่สัญญำในฐำนะ
ผู้รับประกันภัยด้วยมำเป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขพิเศษของสัญญำประกันภัยที่โจทก์ทำสัญญำรับประกันภัย
สินค้ำตำมฟ้องกับบริษัท บ. ผู้ขำย ตำมกรมธรรม์ประกันภัย แม้บริษัท บ. จะเป็นนิติบุคคลต่ำงหำกจำกบริษัท
ป. แต่ก็เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ทังข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษดังกล่ำวมีลักษณะเป็น กำรเพิ่มภำระแก่
โจทก์ผู้รับประกันภัย โดยมีผลให้กำรคุ้มครองสินค้ำตำมกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองตังแต่
ท่ำเรือต้นทำงไปจนส่งมอบถึงโรงงำนผู้ซือที่จังหวัดสระบุรีเมื่อผู้ขำยมีหน้ำที่ทำประกันภัยควำมเสียหำยของ
สินค้ำตำมสัญญำระหว่ำงกำรขนส่ง ผู้ขำยจึงเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในสินค้ำตำมฟ้องตลอดกำรขนส่งจนกว่ำสินค้ำ
จะเดินทำงถึงโรงงำนของผู้ซือ กำรประกันภัยสินค้ำจึงครอบคลุมถึงควำมเสียหำยหรือสูญหำยของสินค้ำ

ข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำคลื่นและลมในท้องทะเลช่วงที่เกิดเหตุก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ชำวเรือที่เดินเรือในท้องทะเลบริเวณเกิดเหตุแต่อย่ำงใด คงเกิดควำมเสียหำยแก่เรือทังสองลำดังกล่ำวเท่ำนัน
กำรที่เรือไทยขนส่ง 46 และเรือไทยขนส่ ง 45 มีควำมสำมำรถบรรทุกสินค้ำได้อย่ำงปลอดภัยเพียง 590
เมตริกตัน แต่จำเลยจัดสินค้ำถ่ำนหินบรรทุกถึงลำละ 1,300 เมตริกตัน เกินกว่ำควำมสำมำรถบรรทุกตำมที่ได้
จดทะเบียนไว้กว่ำ 2 เท่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำที่เกิดขึนจึงไม่ใช่เกิดขึนจำกเหตุสุดวิสัย จำเลยเป็นผู้ขนส่งซึ่ง
ได้รับมอบหมำยสินค้ำตำมฟ้องไว้ในควำมครอบครองดูแลเพื่อกำรขนส่ง จึงต้องรับผิดในควำมเสียหำยของ
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โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 3,457,110.27 บำท พร้อมดอกเบียอัตรำร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงิน 3,269,664.44 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำให้จำเลยชำระเงินจำนวน
2,000,000 บำท พร้อมดอกเบียอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่ำวนับแต่วันที่ 8 ธันวำคม
2548 เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำ
ทนำยควำม 10,000 บำท เฉพำะค่ำขึนศำลให้จำเลยใช้แทนตำมจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี
จำเลยอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริงใน
ชันนีฟังได้ว่ำ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ซื อถ่ำนหินจำกบริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ขำยที่
ประเทศสิงคโปร์ ในเงื่อนไขรำคำ CIF เกำะสีชัง โจทก์รับประกันภัยสินค้ำดังกล่ำวไว้ในวงเงิน 1,854,954.11
ดอลลำร์สหรัฐ ผู้ขำยได้ว่ำจ้ำงให้ขนส่งสินค้ำทำงทะเลโดยเรืออนำโตลิจำกท่ำเรือต้นทำงประเทศอินโดนีเซีย
มำยังท่ำเรือปลำยทำงเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อสินค้ำมำถึงเกำะสีชัง ผู้ซือได้ชำระรำคำสินค้ำและรับมอบ
เอกสำรสิทธิสินค้ำจำกธนำคำร จำกนันได้ว่ำจ้ำงให้จำเลยขนสินค้ำจำกเกำะสีชังเพื่อไปยังโรงงำนของผู้ซือที่
จังหวัดสระบุรี จำเลยนำเรือลำเลียง 42 ลำ ไปขนถ่ำยสินค้ำโดยบรรทุกสินค้ำลงเรือไทยขนส่ง 45 และเรือไทย
ขนส่ง 46 ลำละ 1,300 เมตริกตัน แล้วนำเรือยนต์มำลำกจูงเรือทังสองลำ พ่วงกับเรือลำเลียงอื่นออกเดินทำง
จำกเกำะสีชัง เมื่อมำถึงบริเวณเขำสำมชุก จังหวัดชลบุรี เรือไทยขนส่ง 45 และเรือไทยขนส่ง 46 จมลงทะเล
พร้อมกับสินค้ำ ต่อมำจำเลยกู้เรือลำเลียงทังสองลำและกู้ซำกสินค้ำได้บำงส่วน ซึ่งผู้ซือตกลงรับซือกลับไปใน
รำคำร้อยละ 30 ของรำคำเดิมและเรียกร้องให้จำเลยใช้ค่ำเสียหำย แต่จำเลยเพิกเฉย ผู้ซือจึงได้เรียกร้องเอำ
จำกโจทก์ โจทก์ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซือไปเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2548 เป็นเงิน 3,563,882.53 บำท
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยมีว่ำ กำรประกันภัยสินค้ำตำมฟ้องครอบคลุมถึง
ควำมเสียหำยหรือสูญหำยของสินค้ำช่วงกำรขนส่งจำกเกำะสีชังไปยังโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรีหรือไม่
เห็นว่ำ โจทก์บรรยำยฟ้องโดยอ้ำงว่ำโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้ำซึ่งบริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ขำย
ขอเอำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัย กำรประกันภัยคุ้มครองสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนของ
ผู้ขำยจนถึงโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี โดยยังไม่ได้อ้ำงถึงกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด จำเลยให้กำรต่อสู้
ว่ำ ผู้ขำยเอำประกันภัยสินค้ำไว้เฉพำะช่วงที่ขนส่งจำกประเทศอินโดนีเซียมำถึงเกำะสีชังเท่ำนัน ไม่ได้ขยำย
ควำมคุ้มครองไปถึงช่วงที่ขนส่งจำกเกำะสีชังไปยังโรงงำนของผู้ซือตำมที่โจทก์อ้ำง โจทก์จึงไม่มีหน้ำที่ที่จะต้อง
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซือและไม่อำจรั บช่วงสิทธิจำกผู้ซือ ข้ออ้ำงของจำเลยส่วนนีเป็นไปตำมข้อควำม
ตำมที่ ป รำกฏในเอกสำรกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ท้ ำ ยฟ้ อ ง ในชั นพิ จ ำรณำโจทก์ น ำสื บ และอ้ ำ งส่ ง กรมธรรม์

ประกันภัยแบบเปิดอีกฉบับ โดยอ้ำงว่ำกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้เงื่อนไขกำรประกันภัยเป็นไปตำมกรมธรรม์
ประกันภัยแบบเปิดเลขที่ โอพี 164/05 ที่โจทก์ไม่ได้อ้ำงถึงและมิได้ส่งมำท้ำยคำฟ้องเพื่อให้จำเลยได้ตรวจสอบ
ก่อนทำคำให้กำรทังที่เอกสำรดังกล่ำวโจทก์เป็นผู้จัดทำขึนและเป็นเอกสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของโจทก์
จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงส่วนนีจึงเป็นรำยละเอียดที่ เพิ่งปรำกฏขึนในชันพิจำรณำ ซึ่งจำเลยได้
ให้กำรปฏิเสธควำมคุ้มครองของกำรประกันภัยสินค้ำรำยนีอย่ำงชัดแจ้งไว้แล้วและก็ได้ถำมค้ำนเอกสำรทังสอง
ฉบับในประเด็นนีไว้แล้ว อุทธรณ์ส่วนนีจึงเป็นข้อที่ได้ยกขึนว่ำกันมำแล้วโดยชอบในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงที่จำเลยชอบที่จะยกปัญหำนีขึนอุทธรณ์ได้ตำมพระรำชบัญญัติจัดตังศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ.2539 มำตรำ 45 ประกอบประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 225 วรรคสอง
ส่วนปัญหำตำมอุทธรณ์ของจำเลยนัน เห็นว่ำ แม้กำรประกันภัยสินค้ำตำมฟ้องจะมีหลักฐำน
เป็นหนังสือซึ่งระบุว่ำบริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ขำยเป็นผู้เอำประกันภัย ระบุชื่อยำนพำหนะว่ำเรืออ
นำโตลิ ระบุกำรเดิน ทำงของเรือว่ ำจำกท่ ำเรื อประเทศอินโดนีเซี ยไปเกำะสีชัง ประเทศไทย และในช่อ ง
ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขพิเศษระบุข้อควำมว่ำ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดเลขที่ โอพี
164/05 ซึ่ งหมำยถึ งกรมธรรม์ ประกัน ภัยแบบเปิดซึ่ ง เป็น สัญ ญำประกันภั ยทำงทะเลแบบเปิ ด ( MARINE
CARGO OPEN POLICY) ระหว่ำงบริษัทบ้ำนปู จำกัด (มหำชน) ผู้เอำประกันภัย กับโจทก์ผู้รับประกันภัย เห็น
ได้ว่ำกรมธรรม์ประกันภัยทังสองฉบับ คู่สัญญำในส่วนของผู้เอำประกันภัยเป็นนิติบุคคลต่ำงรำยกันแต่คู่สัญญำ
ในส่วนของผู้รับประกันภัยเป็นนิติบุคคลเดียวกันคือโจทก์ เมื่อสัญ ญำประกันภัยทำงทะเลตำมกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ได้ทำขึนเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำซือขำยสินค้ำถ่ำน
หินระหว่ำงบริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ขำย กับบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ผู้ซือ ซึ่งในแผ่นที่
2 ข้อ (ดี) กำหนดให้ผู้ขำยมีหน้ำที่ทำประกันภัยให้มีผลคุ้มครองควำมเสี ยหำยหรือสูญหำยของสินค้ำระหว่ำง
กำรขนส่งตังแต่ท่ำเรือต้นทำงที่บรรทุกสินค้ำไปจนส่งมอบถึงโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี กำรที่โจทก์ผู้รับ
ประกั น ภั ย ยอมรั บ เงื่ อ นไขพิ เ ศษตำมกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย แบบเปิ ด ซึ่ ง โจทก์ ก็ เ ป็ น คู่ สั ญ ญำในฐำนะผู้ รั บ
ประกันภัยด้วยมำเป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขพิเศษของสัญญำประกันภัยที่โจทก์ทำสัญญำรับประกันภัยสินค้ำ
ตำมฟ้องกับบริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ผู้ขำย ตำมกรมธรรม์ประกันภัย แม้บริษัทบ้ำนปู สิงคโปร์ พีทีอี
จ ำกั ด จะเป็ น นิ ติ บุ ค คลต่ ำ งหำกจำกบริ ษั ท บ้ ำ นปู จ ำกั ด (มหำชน) แต่ ก็ เ ป็ น บริ ษั ท ในเครื อ เดี ย วกั น ทั ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษดังกล่ำวมีลักษณะเป็นกำรเพิ่มภำระแก่โจทก์ผู้รับประกันภัย โดยมีผลให้กำร
คุ้มครองสินค้ำตำมกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองตังแต่ท่ำเรือต้นทำงที่บรรทุกสินค้ำไปจนส่ง
มอบถึงโรงงำนผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี เมื่อผู้ขำยมีหน้ำที่ทำประกันภัยควำมเสียหำยของสินค้ำตำมสัญญำระหว่ำง
กำรขนส่ง ผู้ขำยจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้ำตำมฟ้องตลอดกำรขนส่งจนกว่ำสินค้ำจะเดินทำงถึงโรงงำนของผู้
ซือ กำรประกันภัยสินค้ำตำมฟ้องจึงครอบคลุมถึงควำมเสียหำยหรือสูญหำยของสินค้ำช่วงกำรขนส่งจำกเกำะสี
ชังไปยังโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี
มีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตำมอุทธรณ์ของจำเลยว่ำ จำเลยต้องรับผิดในควำมเสียหำยของ
สินค้ำตำมฟ้องต่อโจทก์หรือไม่ ข้อเท็ จจริงได้ควำมว่ำ ผู้ซือได้ว่ำจ้ำงจำเลยให้ขนส่งสินค้ำถ่ำนหินจำนวน
46,751.37 เมตริกตัน จำกเรืออนำโตลิที่บริเวณเกำะสีชังไปยังโรงงำนของผู้ซือที่จังหวัดสระบุรี จำเลยได้นำเรือ
ลำเลียง จำนวน 42 ลำ ไปขนถ่ำยสินค้ำจำกเรืออนำโตลิไปยังท่ำเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในวันที่ 13
กันยำยน 2548 เรือลำเลียงชื่อไทยขนส่ง 45 ไทยขนส่ง 46 และไทยขนส่ง 49 ซึ่งมีขนำดและควำมสำมำรถ
บรรทุกที่ได้จดทะเบียนไว้ในขณะนัน ลำละ 590 เมตริกตัน ได้ทำกำรขนถ่ำยสินค้ำถ่ำนหินจำกเรืออนำโตลิลง
บรรทุกในเรือลำเลียงทังสำมลำดังกล่ำว ลำละ 1,300 เมตริกตัน เวลำประมำณ 23 นำฬิกำ เรือยนต์ ท.ไทย
ลำกจูง 9 ของจำเลยได้ลำกจูงเรือลำเลียงไทยขนส่ง 46 ไทยขนส่ง 45 ไทยขนส่ ง 49 และเรือลำเลียง ส.แสง

เทียน กับ โชคอำนวย รวม 5 ล ำ ตำมล ำดั บ ออกจำกเกำะสี ชังมุ่ งหน้ ำไปยังอ ำเภอพระประแดง จั งหวั ด
สมุทรปรำกำร วันที่ 14 กันยำยน 2548 เวลำประมำณ 11 นำฬิกำ ขบวนเรือลำเลียงบรรทุกสินค้ำตำมฟ้องได้
เดินทำงถึงช่วงบริเวณเขำสำมมุก จังหวัดชลบุรี กับตำบลคลองด่ำน จังหวัดสมุทรปรำกำร ห่ำงจำกฝั่งประมำณ
10 ไมล์ ปรำกฏว่ำทะเลเกิดคลื่นลมแรงและคลื่นสูง เวลำประมำณ 15 นำฬิกำ เรือไทยลำกจูง 46 ที่ถูกคลื่น
และลมซัดทำให้โครงผ้ำใบคลุมระวำงยุบและฉีกขำด มีนำทะเลเข้ำไปในตัวเรือจึงมีกำรตัดเชือกพ่วงเรือไทย
ขนส่ง 46 ออกจำกเรือยนต์ลำกจูงและเรือลำเลียงไทยขนส่ง 45 ต่อมำเรือไทยขนส่ง 46 ก็จมลง ต่อมำมีเรือ
ยนต์ ท.ไทยลำกจูง 8 มำลำกเรือไทยขนส่ง 45 และเรือไทยขนส่ง 49 และมีเรือยนต์ทีเคเอส 22 เข้ำมำช่วย
ลำกเรือ ส.แสงเทียนและเรือโชคอำนวยเพื่อกลับไปยังเกำะสีชัง ส่วนเรือยนต์ ท.ไทยลำกจูง 9 แล่นกลั บ
กรุงเทพมหำนคร แต่ขณะเรือยนต์ ท.ไทยลำกจูง 8 ลำกเรือไทยขนส่ง 45 และเรือไทยขนส่ง 49 ออกไปห่ำง
จำกที่เกิดเหตุประมำณ 2 ไมล์ เรือไทยขนส่ง 45 ก็ถูกคลื่นและลมซัด ทำให้โครงผ้ำใบที่คลุมระวำงเรือยุบ
ผ้ำใบฉีกขำดมีนำทะเลเข้ำไปในตัวเรือ เรือมีอำกำร ค่อย ๆ จมลง จึงมีกำรตัดเชือกพ่วงเรือออก เรือไทยขนส่ง
45 จมลงในเวลำประมำณ 22 นำฬิกำ หลังจำกนันเรือยนต์ ท.ไทยลำกจูง 8 จึงลำกจูงเรือไทยขนส่ง 49 แล่น
กลับเข้ำฝั่งที่อำเภอบำงปะกง ปัญหำว่ำเหตุที่ทำให้เรือลำเลียงไทยขนส่ง 46 และเรือไทยขนส่ง 45 จมลงสินค้ำ
เสียหำยเพรำะเหตุสุดวิสัยหรือไม่ จำกข้อมูลสภำพอำกำศที่สถำนีนำร่องของสำนักอุตุนิยมวิทยำนำร่องซึ่งตังอยู่
กลำงทะเลห่ำงจำกฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร ประมำณ 12 ถึง 13 กิโลเมตร รำยงำนข้อมูลของลมและสภำพ
อำกำศในช่วงวันเวลำที่เกิดเหตุสรุปได้ว่ำมีลมแรง เพรำะได้รับอิทธิพลจำกพำยุดีเปรสชั่นที่เข้ำมำทำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่แรงถึงขันเรียกว่ำพำยุ มีคลื่นปำนกลำงถึงคลื่นใหญ่ ข้อเท็จจริงก็ไม่ปรำกฏว่ำคลื่น
และลมในท้องทะเลช่วงที่เกิดเหตุได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชำวเรือที่เดินเรือในท้องทะเลบริเวณเกิดเหตุแต่
อย่ำงใด คงเกิดควำมเสียหำยแก่เรือไทยขนส่ง 46 และเรือไทยขนส่ง 45 เพียง 2 ลำ เท่ำนัน กำรที่เรือไทย
ขนส่ง 46 และเรือไทยขนส่ง 45 มีควำมสำมำรถบรรทุกสินค้ำได้อย่ำงปลอดภัยเพียง 590 เมตริกตัน แต่จำเลย
จัดสินค้ำถ่ำนหินบรรทุกถึงลำละ 1,300 เมตริกตัน เกินกว่ำควำมสำมำรถบรรทุกตำมที่ได้จดทะเบียนไว้กว่ำ 2
เท่ำ แม้จำเลยจะนำสืบว่ำเรือลำเลียงทังสองลำเคยบรรทุกสินค้ำหนักถึง 1,300 เมตริกตัน มำแล้ว และยังไม่
เคยเกิดเหตุจมลง ก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ำเรือลำเลียงไทยขนส่ง 46 และเรือไทยขนส่ง 45 สำมำรถบรรทุกได้อย่ำง
ปลอดภัยในนำหนักบรรทุกขนำดดังกล่ำว ข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำ ตอนแรกเรือยนต์ ท.ไทยลำกจูง 9 ลำกจูงเรือ
ลำเลียงไทยขนส่ง 46 เป็นเรือต้นขบวน เรือไทยขนส่ง 46 ย่อมเป็นเรือที่ปะทะกับคลื่นโดยตรงบริเวณหัวเรือ
ขณะเดียวกันก็มีคลื่นลมเข้ำซัดด้ำนข้ำงของเรือด้วย สภำพบรรทุกหนักทำให้เรือปริ่มนำด้ำนข้ำงเรือสูงกว่ำผิว
นำประมำณ 30 เซนติเมตร ตัวเรือไม่ สำมำรถโยนตัวไปตำมคลื่นได้เพรำะนำหนักบรรทุกที่มำก ขณะเดียวกัน
เมื่อมีคลื่นสูง 4 ถึง 5 เมตร ซัดเข้ำมำด้ำนข้ำงของเรือ ย่อมทำให้นำทะเลซัดพ้นกรำบเรือขึนมำกระแทกกับ
ผ้ำใบที่คลุมระวำงเรือ ประกอบกับลมที่รุนแรงทำให้ผ้ำใบฉีกขำดและโครงที่ใช้คำยันผ้ำใบยุบทำให้ไม่สำมำรถ
ป้องกันนำทะเลไม่ให้เข้ำไปในระวำงเรือได้ เมื่อนำทะเลเข้ำไปในระวำงเรือจำนวนมำกก็ย่อมทำให้เรือไทยขนส่ง
46 จมลงเช่นเดียวกับเรือไทยขนส่ง 45 ที่ถูกเรือยนต์ ท.ไทยลำกจูง 8 ลำกจูงเป็นลำแรก หลังจำกเรือไทยขนส่ง
46 จมลงแล้ว หำกเรือทังสองลำบรรทุกสินค้ำไม่เกินควำมสำมำรถบรรทุก คือ 590 เมตริกตัน จะทำให้กรำบ
เรือสูงจำกพืนผิวนำมำกขึน เรือสำมำรถโยนตัวตำมคลื่นได้มำกกว่ำ ไม่ต้องปะทะกับคลื่นตรง ๆ เรือลำเลียงทัง
สองลำก็จะไม่จมลง เห็นได้ว่ำ เหตุควำมเสียหำยของเรือทังสองลำที่จมลง จำเลยสำมำรถป้องกันมิให้เกิดขึนได้
โดยบรรทุกสินค้ำให้มีนำหนักไม่เกินควำมสำมำรถบรรทุกของเรือทังสองลำที่ได้จดทะเบียนไว้ ควำมเสียหำย
ของสินค้ำที่เกิดขึนจึงไม่ใช่เกิดขึนจำกเหตุสุดวิสัย จำเลยเป็นผู้ขนส่งซึ่งได้รับมอบหมำยสินค้ำตำมฟ้องไว้ใน
ควำมครอบครองดูแลเพื่อกำรขนส่ง จึงต้องรับผิดในควำมเสียหำยของสินค้ำ ตำมฟ้อง ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 616 เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยสินค้ำตำมฟ้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซือไป
แล้ว โจทก์ย่อมเข้ำรับช่วงสิทธิของผู้ซือ เรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ตนได้ ที่ศำลทรัพย์สินทำง

ปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำให้จำเลยรับผิดแก่โจทก์และกำหนดค่ำเสียหำยมำนัน ศำล
ฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึน
พิพำกษำยืน ให้จำเลยใช้ค่ำทนำยควำมชันอุทธรณ์ จำนวน 6,000 บำท แทนโจทก์
(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - อร่ำม เสนำมนตรี - สมศักดิ์ เนตรมัย)

