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โจทก์
จาเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, 617, 618
จาเลยที่ 1 รับสินค้าจากโจทก์เพื่อดาเนินการขนส่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ครั้นเมื่อมี
การขนส่งสินค้าไปส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ปรากฏในขณะนั้นว่าสินค้าสูญหายไป 1 กล่อง แต่ได้ความต่อมาว่า
จาเลยที่ 2 พบสินค้าที่คิดว่าสูญหายดังกล่าวที่ท่าอากาศยานเบรเมน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ดังนี้ย่อมไม่มี
เหตุอันจะถือได้ว่าสินค้า 1 กล่องนี้สูญหายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงกาหนดเวลา
ในการขนส่งสินค้าให้จาเลยที่ 1 ต้องขนส่งไปมอบแก่ผู้ซื้อไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่ตามปกติในการขนส่งทาง
อากาศย่อมเป็นที่เข้าใจและคาดหมายกันได้ระหว่างโจทก์ผู้ส่งกับจาเลยที่ 1 ผู้ขนส่งว่าควรขนส่งไปส่งมอบแก่ผู้
ซื้อโดยคู่สัญญามีเจตนาให้ขนส่งไปส่งมอบได้ภายในกาหนดเวลาเท่าที่พึงคาดหมายว่าการขนส่งทางอากาศใน
ระยะทางเช่นนี้ควรส่งมอบแก่ผู้ซื้อได้ ประกอบกับผู้รับมอบอานาจจากโจทก์เบิกความทานองว่า พยานได้รับ
แจ้ ง จากผู้ ซื้ อ ว่ า ได้ รั บ สิ น ค้ า ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ เ กิ น วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2550 จึ ง เชื่ อ ได้ ว่ า การขนส่ ง ครั้ ง นี้ มี
กาหนดเวลาอันคาดหมายได้ว่าควรส่งสินค้าถึงผู้ซื้อได้ไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 และมีการส่งสินค้าไป
มอบแก่ผู้ซื้อแล้วเพียงแต่ส่งมอบได้ไม่ครบถ้วนเท่านั้น เมื่อสินค้าขาดหายไป 1 กล่อง และค้นพบวันที่ 27
มีนาคม 2550 ย่อมเป็นกรณีที่หากส่งมอบสินค้า 1 กล่องนี้ได้ก็เป็นการส่งมอบชักช้ากว่าเวลาอันควรส่งมอบได้
จาเลยที่ 1 ผู้ขนส่งและจาเลยที่ 2 ผู้ขนส่งคนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งต้องร่วมกันรับผิดชอบในความ
เสียหายอันเกิดขึ้นจากการส่งมอบชักช้าดังกล่าว อันเกิดจากโจทก์ต้องผลิตสินค้าใหม่และส่งให้ผู้ซื้อทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความแสดงถึงกรณีที่สัญญาประกันภัยไม่คุ้มครองไว้ในข้อ 2.6
ว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองในกรณีการสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าโดยเฉพาะ
เมื่อสินค้า 1 กล่อง หายไปโดยหาไม่พบแต่แรก แต่ต่อมาก็ค้นพบภายหลังในเวลาประมาณ 40 วัน ซึ่งถือว่าเป็น
กรณีส่งได้ชักช้าเท่านั้น ไม่ถึงกับถือว่าเป็นการสูญหาย จึงไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยระหว่าง
โจทก์กับจาเลยที่ 3 ดังนี้ จาเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชาระเงินค่าเสียหายรวมกับดอกเบี้ย
คิ ด ถึ ง วั น ฟ้ อ งเป็ น เงิ น 946,520.53 บาท และช าระดอกเบี้ ย อั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จ านวน
887,266.53 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
จาเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรม
เนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกั นในชั้นนี้รับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษัทจากัด โจทก์มอบอานาจให้นางสาววิมล ดาเนินคดีนี้แทนโจทก์ บริษัทโนวาการ์ด อินฟอร์

เมชั่นซิสเต็มส์ จีเอ็มบีเอช ในประเทศเยอรมนีสั่งซื้อสินค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 กล่องจากโจทก์ใน
ราคาดีดีพี (DDP-Delivered Duty Paid) เป็นเงินรวม 99,590.56 ยูโรซึ่งโจทก์มีหน้าที่ขนส่ง ทาพิธีการ
ศุลกากร ณ ท่าส่งออกและท่าปลายทาง และต้องเสี่ยงภัยสาหรับความสูญหายหรือเสียหายจนกว่าสินค้าจะส่ง
ถึงผู้ซื้อ โจทก์ได้เอาประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งดังกล่าวไว้กับจาเลยที่ 3 โจทก์ได้ว่าจ้างจาเลยที่ 1 ให้
ดาเนินการจัดส่งสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อที่ประเทศเยอรมนี โดยจาเลยที่ 1 ได้ออกใบรับขนของทางอากาศ
(House Air Waybill) ให้แก่โจทก์ และจาเลยที่ 1ได้มอบหมายให้จาเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งทางอากาศโดยจาเลย
ที่ 2 ได้ออกใบรับขนของทางอากาศ (Master Air Waybill) ให้ไว้แก่จาเลยที่ 1 และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2550 จาเลยที่ 2 ได้ขนส่งสินค้าจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานเบรเมน ประเทศเยอรมนีแล้ว
แต่ปรากฏว่าขณะนั้นสินค้าดังกล่าวสูญหายไป 1 กล่อง ซึ่งมีสินค้าจานวน 40,633 ชิ้น โจทก์ได้แจ้งให้จาเลยที่
1ติดตามสินค้าที่สูญหาย ต่อมาโจทก์ได้ผลิตสินค้าอย่างเดียวกันขึ้นทดแทนแล้วจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ แต่หลังจากนั้น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 จาเลยที่ 1 แจ้งโจทก์ว่าจาเลยที่ 2 พบสินค้าที่สูญหายไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550
โจทก์เรียกร้องให้จาเลยทั้งสามรับผิดต่อโจทก์แล้ว แต่จาเลยทั้งสามเพิกเฉย
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จาเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดตามสัญญา
ขนส่งต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่ ปัญหานี้ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ยุติว่า จาเลยที่ 1 รับสินค้าจากโจทก์ไว้เพื่อ
ดาเนินการขนส่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ตามใบรับขนของทางอากาศ ครั้นเมื่อมีการขนส่งสินค้าไปส่ง
มอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ปรากฏในขณะนั้นว่าสินค้าสูญหายไป 1 กล่อง แต่ได้ความต่อมาว่าจาเลยที่ 2 พบสินค้าที่คิด
ว่าสูญหายดังกล่าวที่ท่าอากาศยานเบรเมน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ดังนี้ย่อมไม่มีเหตุอันจะถือได้ว่าสินค้า 1
กล่องนี้สูญหายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงกาหนดเวลาในการขนส่งสินค้าให้
จาเลยที่ 1ต้องขนส่งไปมอบแก่ผู้ซื้อไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่ตามปกติในการขนส่งทางอากาศย่อมเป็นที่เข้าใจ
และคาดหมายกันได้ระหว่างโจทก์ผู้ส่งกับจาเลยที่ 1 ผู้ขนส่งว่าควรขนส่งไปส่งมอบแก่ผู้ซื้อได้โดยคู่สัญญามี
เจตนาให้ขนส่งไปส่งมอบได้ภายในกาหนดเวลาเท่าที่พึงคาดหมายว่าการขนส่งทางอากาศในระยะทางเช่นนี้
ควรส่งมอบแก่ผู้ซื้อได้ ประกอบกับนางสาววิมลผู้รับมอบอานาจจากโจทก์เบิกความทานองว่า พยานได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 แสดงว่ามีการส่งสินค้าไปมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว
เพียงแต่ส่งมอบได้ไม่ครบถ้วนเท่านั้น จึงเชื่อได้ว่าการขนส่งครั้งนี้มีกาหนดเวลาอันคาดหมายได้ว่าควรส่งสินค้า
ถึงผู้ซื้อได้ไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 แต่เมื่อขณะนั้นสินค้าขาดหายไป 1 กล่อง และค้นพบวันที่ 27
มีนาคม 2550 ย่อมเป็นกรณีที่หากส่งมอบสินค้า 1 กล่อง นี้ได้ก็เป็นการส่งมอบชักช้ากว่าเวลาอันควรส่งมอบ
ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาและการค้นพบสินค้าดังกล่าวปรากฏในคาฟ้องและคาให้การจาเลยทั้งสามอยู่
แล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลปรับบทกฎหมายว่าเป็นกรณีสูญหายหรือส่งมอบชักช้า และแม้ฟังได้ว่าเป็นกรณีส่งมอบ
ชักช้าก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่จาเลยที่ 1 ผู้ขนส่งและจาเลยที่ 2 ผู้ขนส่งคนอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการส่งมอบชักช้าดังกล่าว ส่วนปัญหาว่าโจทก์เสียหายจากการ
ที่ถือได้ว่าจาเลยที่ 1 กับที่ 2 ส่งมอบสินค้าชักช้านั้น โจทก์มีนางสาววิมลยื่นบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงและ
เบิกความประกอบว่า เมื่อทราบว่าสินค้าสูญหายไป 1 กล่อง โจทก์ได้สอบถามจาเลยที่ 1 และต่อมาจาเลยที่ 2
มีหนังสือแจ้งว่าโจทก์ควรเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยก่อน หลังจากนั้นผู้รับประกันภัยจึงจะเรียกร้องต่อจาเลย
ที่ 2 ต่อไป ตามหนังสือของจาเลยที่ 2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 โจทก์จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ขึ้นทดแทนและส่ง
ให้แก่ผู้ซื้อใหม่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามใบอินวอยซ์แ ละใบรับขนของทางอากาศ
โดยรายละเอียดของสินค้าและราคาสินค้ามตามใบอินวอยซ์ ที่ส่งไปทดแทนก็ตรงกับสินค้าที่หาไม่พบแต่แรก
ตามใบอินวอยซ์สินค้า 1 กล่องดังกล่าว จานวนสินค้าที่ส่งไปใหม่หักด้วยสินค้าผู้ซื้อไม่รับมาแต่เดิมแล้วจานวน
40,213 ชิ้น ก็ใกล้เคียงกับจานวนสินค้า 1 กล่อง ที่หาไม่พบแต่แรกที่โจทก์มีหนังสือเรียกร้องไปยังจาเลยที่ 1
ตาม จานวน 40,200 ชิ้น ส่วนฝ่ายจาเลยที่ 3 อ้างเพียงว่า การส่งสินค้าของโจทก์ใหม่ตามใบรับขนของทาง

อากาศ ระบุเป็นสินค้า 11 กล่อง มากกว่าสินค้าที่หายไปแต่แรก จึงเป็นการขายและส่งสินค้าใหม่ต่างหาก
มากกว่า ในข้อนี้เมื่อพิจารณาคาเบิกความนางสาววิมลที่อ้างว่าการส่งสินค้าตามใบรับขนของทางอากาศฉบับนี้
เป็นการส่งสินค้าทดแทนรวมไปกับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อเพิ่มประกอบกับใบรับขนของทางอากาศ ซึ่งมีรายละเอียด
สินค้าที่ขนส่งตามใบอินวอยซ์ 3 ฉบับ เป็นสินค้าที่มีรายละเอี ยดแตกต่างกัน 3 ประเภท แต่เป็นประเภท
เดียวกับสินค้าที่หาไม่พบแต่แรก 1 ประเภท ตามใบอินวอยซ์เลขที่ SMC 2- 02410 ซึ่งตรงกับเลขที่อินวอยซ์
ดังกล่าวแล้ว และเมื่อโจทก์เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อที่ต้องผูกพันในการส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อ ย่อมมีเหตุผลให้โจทก์ต้อง
ผลิตและส่งสินค้าทดแทนดังกล่าว พยานหลักฐานของโจทก์ย่อมมีน้าหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจาเลยทั้ง
สาม เชื่อได้ว่าโจทก์ต้องผลิตสินค้าใหม่ขึ้นและส่งให้ผู้ซื้อทดแทนโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 16,085.20 ยูโร ตาม
ใบอินวอยซ์จริง
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในประเด็นต่อไปว่า จาเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพียงใดหรือไม่ เห็นว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัย มีข้อความแสดงถึงกรณีที่สัญญา
ประกันภัยไม่คุ้มครองไว้ในข้อ 2.6 ว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองในกรณีการสูญหายเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากความล่าช้าโดยเฉพาะ ซึ่งย่อมเข้าใจได้ชัดเจนว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายในกรณี
การส่งมอบชักช้าและเมื่อกรณีสินค้า 1 กล่อง ตามฟ้องที่หายไปโดยหาไม่พบแต่แรก แต่ต่อมาก็ค้นพบภายหลัง
ในเวลาประมาณ 40 วัน ซึ่งถือว่าเป็นกรณีส่งได้ชักช้าเท่านั้น ไม่ถึงกับจะถือได้ ว่าเป็นการสูญหาย จึงไม่อยู่ใน
ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ 3 ดังนี้ จาเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามฟ้อง
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จาเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์จานวน 4,180 ดอลลาร์
สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่12 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
แก่โจทก์ หากจะชาระเป็นเงินไทยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด หากไม่มีประกาศดังกล่าว ให้ใช้อัตราขายถั วเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใน
กรุงเทพมหานครในวันใช้เงิน หากไม่มีอัตราในวันดังกล่าวให้ใช้อัตราที่มีก่อนวันใช้เงิน และให้ยกฟ้องโจทก์
สาหรับจาเลยที่ 3 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ
(ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร - อร่าม เสนามนตรี - อนันต์ วงษ์ประภารัตน์)

