คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2124/2558
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท โปร-ล็อก จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มำตรำ 800, 867
ป.วิ.พ. มำตรำ 245 (1)
พ.ร.บ.จัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2539 มำตรำ 45
กำรฟ้องบังคับคดีตำม ป.พ.พ. มำตรำ 867 วรรคหนึ่ง หมำยถึงกรณีผู้เอำประกัน ภัยฟ้อง
บังคับผู้รับประกันภัยให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ หรือกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยฟ้องบังคับเอำเบี้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยฟ้องจำเลยทั้งสำม
ผู้ขนส่งให้ร่วมกันรับผิดเนื่องจำกสินค้ำของผู้เอำประกันภัยเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งของจำเลยและโจทก์ใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่ผู้เอำประกันภัยแล้วเข้ำรับช่วงสิทธิฟ้องร้องจำเลยทั้งสำมโดยอำศัยอำนำจตำม ป.พ.พ.
มำตรำ 880 ได้ กรณีมิใช่เป็นกำรฟ้องบังคับคดีตำมสัญญำประกันภัยดังกล่ำวอันจะตกอยู่ภำยใต้บังคับตำม ป.
พ.พ. มำตรำ 867 วรรคหนึ่ง
จำเลยที่ 1 ชนะกำรประมูลในกำรขนส่งสินค้ำให้แก่ผู้เอำประกันภัยโดยจำกัดควำมรับผิดของ
จำเลยที่ 1 ไว้ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ ต่อ 1 กิโลกรัม เมื่อสินค้ำหนัก 528.40 กิโลกรัม จำเลยที่ 1 จึงจำกัดควำม
รับผิดไว้เพียงจำนวน 528.40 ดอลลำร์สิงคโปร์ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น เมื่อปรำกฏว่ำใบรับขนของทำง
อำกำศที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจำกัดจำนวนควำมรับผิดไว้ 20 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม จำเลย
ที่ 2 และที่ 3 จึงต้องจำกัดควำมผิดไว้ตำมที่ระบุไว้รวมเป็นเงิน 10,568 ดอลลำร์สหรัฐ และเมื่อโจทก์ฟ้องขอให้
บังคับจำเลยทั้งสำมร่วมกันรับผิดจำกกำรขนส่งดังกล่ำว จำเลยทั้งสำมจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ควำมรับ
ผิดของจำเลยทั้งสำมนี้เกี่ยวด้วยกำรชำระหนี้อันไม่อำจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้อุทธรณ์ ศำลฎีกำ
แผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศก็มีอำนำจพิ พำกษำให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ได้ ตำม
พ.ร.บ.จัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2539 มำตรำ 45 ประกอบ ป.วิ.พ. มำตรำ 245 (1)
________________________________
โจทก์ ฟ้ อ งขอให้ บั ง คั บ จ ำเลยทั้ ง สำมร่ ว มกั น หรื อ แทนกั น ช ำระเงิ น ให้ แ ก่ โ จทก์ จ ำนวน
8,244,027.41 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,838,161 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็น
ต้นไปจนกว่ำจำเลยทั้งสำมจะชำระเสร็จ
จำเลยทั้งสำมให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน
จำนวน 528.40 ดอลลำร์สิงคโปร์ พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2548 เป็น
ต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ชำระเงินคนละ 10,568 ดอลลำร์สหรัฐ
พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ในกรณีที่จำเลยทั้งสำมจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดตำมอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนำคำรพำณิชย์ที่ขำยให้

ลูกค้ำในวันที่ใช้เงินจริง หำกไม่มีอัตรำแลกเปลี่ยนในวันที่ใช้เงินจริง ให้ถือเอำวันสุดท้ำยที่มีอัตรำเช่นว่ำนั้นก่อน
วันดังกล่ำว ในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศแจ้งอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนำคำรพำณิชย์
(อัตรำอ้ำงอิง) ก็ให้ถืออัตรำดังกล่ำวเป็นเกณฑ์คำนวณ กับให้จำเลยทั้งสำมร่วมกันใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทน
โจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 8,000 บำท เฉพำะค่ำขึ้นศำลให้จำเลยทั้งสำมใช้แทนตำมจำนวนทุนทรัพย์ที่
โจทก์ชนะคดี
โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริง
เบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุตวิ ่ำ โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำของผู้เอำประกันภัย โดยผู้เอำประกันภัยได้
สั่งซื้อสินค้ำ Ultra High Resolution Scanning Acoustic Microscope จำกผู้ขำยที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ในรำคำ 175,000 ดอลลำร์สหรัฐ ภำยใต้เงื่อนไข FOB
จำเลยทั้งสำมเป็นผู้ขนส่งสินค้ำ จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำมำยังประเทศไทยโดยสินค้ำมีน้ำหนัก 528.40 กิโลกรัม เมื่อสินค้ำถูกขนส่งทำงอำกำศมำถึง
ประเทศไทยและมีกำรส่งมอบกันในวันที่ 21 กันยำยน 2548 ปรำกฏว่ำลังไม้บรรจุสินค้ำได้รับควำมเสียหำยทำ
ให้สินค้ำได้รับควำมเสียหำย โดยเหตุแห่งควำมเสียหำยเกิดขึ้นในระหว่ำงสินค้ำอยู่ในควำมดูแลของจำเลยทั้ง
สำม
คดีคงมีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยประกำรแรกตำมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ว่ำ สัญญำประกันภัย
ระหว่ำงโจทก์และผู้เอำประกันภัยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เห็นว่ำ สัญญำประกันภัยนั้นกฎหมำยมิได้กำหนด
แบบแห่งนิติกรรมไว้ เพียงแต่บังคั บให้มีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้องรับผิด
หรือตัวแทนเป็นสำคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีมิได้ ดังนั้น สัญญำประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีกำรแสดง
เจตนำทำคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกัน และกำรฟ้องร้องบังคับคดีตำมสัญญำประกันภัยที่กฎหมำยบังคับให้
ต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงลำยมือชื่อฝ่ำยที่ต้องรับผิดหรือลำยมือชื่อตัวแทนฝ่ำยนั้นเป็น
สำคัญ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคหนึ่ง นั้น หมำยถึงกรณีผู้เอำประกันภัย
ฟ้องร้องบังคับผู้รับประกันภัยให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ หรือกรณี
ที่ผู้รับประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอำเบี้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย ส่วนคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
ฟ้องร้องจำเลยทั้งสำมผู้ขนส่งให้ร่วมกันรับผิดเนื่องจำกสินค้ำของผู้เอำประกันภัยเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งของ
จำเลยที่ 3 ซึ่ งจ ำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้อ งร่ วมรั บผิ ดกั บ จำเลยที่ 3 และโจทก์ใ ช้ ค่ำ สิน ไหมทดแทนแก่ ผู้เ อำ
ประกันภัยแล้ว โจทก์ย่อมเข้ำรับช่วงสิทธิของผู้เอำประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสำมโดยอำศัยอำนำจตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 880 ได้ กรณีมิใช่เป็นกำรฟ้องร้องบังคับ คดีตำมสัญญำประกันภัย
ดังกล่ำวอันจะตกอยู่ภำยใต้บังคับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคหนึ่ง แต่อย่ำงใด
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ประกำรนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยประกำรต่อไปตำมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 มีว่ำ ควำมบุบสลำยเกิดเพรำะ
ควำมผิดของผูส้ ่งอันเป็นข้อยกเว้นควำมรับผิดของผู้ขนส่งหรือไม่ เห็นว่ำ พยำนหลักฐำนโจทก์ฟังได้ว่ำ ได้มีกำร
แจ้งผู้ขนส่งแล้วว่ำสินค้ำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรเคลื่อนย้ำย ผู้ขำยสินค้ำ
บรรจุสินค้ำในลังไม้โดยมีวัสดุรับแรงกระแทกอย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนและติดตั้งเครื่องเตือนภัยพร้อมคำ
เตือนแล้ว ควำมบุบสลำยจึงไม่ได้เกิดเพรำะควำมผิดของผู้ส่ง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ประกำรนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยประกำรสุดท้ำยตำมอุทธรณ์ของโจทก์มีว่ำ จำเลยทั้งสำมสำมำรถอ้ำง
ข้อจำกัดควำมรับผิดได้หรือไม่ เห็นว่ำ โจทก์ฟ้องและนำสืบแต่เพียงว่ำ ผู้เอำประกันภัยว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 ขนส่ง
สินค้ำ ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้กำรว่ำ สัญญำรับขนมีข้อจำกัดควำมรับผิดตำมที่ปรำกฏด้ำนหลังใบรับขน
ทำงอำกำศ และผู้ เ อำประกั น ภั ย ตกลงให้ จ ำเลยที่ 1 และที่ 2 จ ำกั ด ควำมรั บ ผิ ด ตำมเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ
มำตรฐำน ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 นำนำงอุษำ พนักงำนของผู้เอำประกันภัยซึ่งมีหน้ำที่ดูแลกำรขนส่ง

สินค้ำขำเข้ำและขำออกและได้รับมอบอำนำจจำกผู้เอำประกันภัยเกี่ยวกับกำรประมูลงำนกำรขนส่งมำเบิก
ควำมเป็นพยำนว่ำ ในกำรประมูลงำน ผู้เอำประกันภัยจะเรียกผู้เข้ำประมูลมำเพื่อให้ทรำบรำยละเอียดของผู้
เอำประกันภัยและสิ ท ธิป ระโยชน์ ของแต่ ล ะโรงงำนของผู้เอำประกันภัย แล้วให้ ผู้เข้ำประมูลยื่น ข้อเสนอ
รำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทั้งค่ำบริกำรและค่ำระวำงขนส่ง จำเลยที่ 1 เสนอกำรประมูลซึ่งระบุควำมรับผิดในกำร
ขนส่ง เมื่อจำเลยที่ 1 ชนะกำรประมูล ผู้เอำประกันภัยจะออกหนังสือแต่งตั้งจำเลยที่ 1 เดิมผู้เอำประกันภัยจัด
ให้มีกำรประมูลทุกปีจนกระทั่งปี 2549 จึงให้ประมูลทุก 2 ปี เมื่อจำเลยที่ 1 ชนะกำรประมูลทุกครั้งจำเลยที่ 1
จะส่งใบขอเสนอรำคำประจำปีให้แก่ผู้เอำประกันภัย และเบิกควำมตอบทนำยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถำมติงว่ำ
ในกำรขนส่งสินค้ำคดีนี้เมื่อปี 2548 ใช้ใบขอเสนอรำคำประจำปีและสำเนำเงื่อนไขทำงกำรค้ำมำตรฐำนบังคับ
จึงเป็นกำรนำสื บพยำนบุค คลและพยำนเอกสำรตำมที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ก ำรโต้แ ย้ง เป็น ประเด็ นไว้
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตำมที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำสืบว่ำ จำเลยที่ 1 ชนะกำรประมูลในกำรขนส่งสินค้ำให้แก่ผู้
เอำประกันภัยตำมสำเนำใบขอเสนอรำคำประจำปีและสำเนำเงื่อนไขทำงกำรค้ำมำตรฐำน และเอกสำรดังกล่ำว
ใช้บังคับกำรขนส่งสินค้ำคดีนี้ซึ่งเป็นกำรซื้อขำยแบบ FOB และเมืองท่ำต้นทำงคือ Washington และเมื่อ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำมำตรฐำน ข้อ 27 (a) (ii) จำกัดควำมรับผิดของจำเลยที่ 1 ไว้ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ ต่อ 1
กิโลกรัมรวมของสินค้ำ จึงถือว่ำผู้เอำประกันภัยและจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันโดยชัดแจ้งในข้อจำกัดควำมรับผิด
ดังกล่ำว เมื่อสินค้ำหนัก 528.40 กิโลกรัม จำเลยที่ 1 จึงจำกัดควำมรับผิดไว้เพียงจำนวน 528.40 ดอลลำร์
สิงคโปร์ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น เมื่อปรำกฏว่ำใบรับขนของทำงอำกำศที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจำกัด
จำนวนควำมรับผิดไว้ 20 ดอลลำร์สหรัฐต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องจำกัดควำมผิดไว้
ตำมที่ระบุไว้รวมเป็นเงิน 10,568 ดอลลำร์สหรัฐ และเมื่อโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสำมร่วมกันรับผิดจำก
กำรขนส่งดังกล่ำวจำเลยทั้งสำม จึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ควำมรับผิดของจำเลยทั้งสำมนี้เกี่ยวด้วยกำร
ชำระหนี้อันไม่อำจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้อุทธรณ์ ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศก็มีอำนำจพิพำกษำให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ได้ ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
พ.ศ.2539 มำตรำ 45 ประกอบประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 245 (1) กรณีไม่จำต้องวินิจฉัย
อุทธรณ์ในปัญหำอื่นอีกต่อไปเพรำะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินคนละ 10,568 ดอลลำร์สหรัฐ
โดยให้คิดเป็นเงินบำทในอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำคำขำยตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยในวันที่ 30
ธันวำคม 2548 หำกไม่มีประกำศในวันดังกล่ำวก็ให้ใช้ประกำศฉบับก่อนหน้ำนั้น และให้จำเลยที่ 1 ร่วมชำระ
ไม่เกิน528.40 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยให้คิดเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนข้ำงต้น แต่ทั้งนี้เมื่อคำนวณเป็น
เงินไทยแล้วต้องไม่เกิน 7,838,161 บำท กับให้จำเลยทั้งสำมร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2548 จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำ
พิพำกษำศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง คืนค่ำขึ้นศำลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ค่ำ
ฤชำธรรมเนียมอื่นนอกจำกที่สั่งคืนให้เป็นพับ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ
(วีระพล ตั้งสุวรรณ - อร่ำม เสนำมนตรี - ไมตรี ศรีอรุณ)

