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โจทก์ฟ้องว่า จาเลยได้รับมอบหมายสินค้าพิพาทไว้เพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง แต่
ระหว่างการขนส่งสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายเพราะมีแมลงเข้าไปในสินค้าพิพาท จาเลยจึงต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายของสินค้าพิพาท จาเลยให้การปฏิเสธว่า การที่ แมลงเข้าไปในสินค้าพิพาทมิได้เกิดจากการ
ขนส่งของจาเลย เนื่องจากผู้ส่งเป็นผู้บรรจุและหีบห่อสินค้าพิพาท เมื่อขนส่งสินค้าพิพาทไปถึงด่านสินค้าขาเข้า
ของประเทศมาเลเซียมีการพบแมลงอยู่บริเวณหีบห่อส่วนที่เป็นพลาสติก การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางตั้งประเด็นว่า สินค้าพิพาทเสียหายในระหว่างอยู่ในความดูแลของจาเลย และ
จาเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ ย่อมครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงว่า การที่มีแมลงเข้าไปในสินค้าพิพาทมิได้เกิดจาก
การกระทาหน้าที่ขนส่งของจาเลย แต่ถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียที่ให้เก็บสินค้ าพิพาทไว้ใน
โกดังสินค้าของจาเลย ห้ามเคลื่อนย้ายในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าความเสียหายของสินค้าพิพาทเกิดจากเหตุสุดวิสัยมิได้เกิดจากการ
กระทาของจาเลยจึงเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงที่จาเลยกล่าวอ้างไว้ในคาให้การ มิได้เป็นการพิพากษานอก
ประเด็น
ความเสียหายของสินค้าพิพาทเกิดจากมีแมลงเข้าไปปะปนอยู่ในถุงสินค้าพิพาท ขณะสินค้า
พิพาทถูกขนออกจากตู้คอนเทนเนอร์เก็บไว้ที่โกดังสินค้าของจาเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซีย
ตรวจสอบ ขณะนาไปตรวจสอบไม่ปรากฏตัวแมลงปะปนอยู่ในสินค้าพิพาท แสดงว่าแมลงได้เข้าไปปะปนใน
สินค้าพิพาทในช่วงเวลาที่สินค้าพิพาทถูกเก็บไว้ในโกดังสินค้าของจาเลยก่อนผู้ซื้อจะได้รับมอบสินค้าพิพาทแม้
การเก็บสินค้าพิพาทไว้ในโกดังสินค้าของจาเลยจะถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซีย แต่จาเลยก็มี
หน้าที่นาสินค้าผ่านเข้าประเทศมาเลเซียด้วย ดังนั้น การดูแลรักษาสินค้าพิพาทยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ
จาเลย จาเลยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการขนส่งสินค้าย่อมมีหน้าที่ดูแลสินค้าพิพาทในช่วงเวลาขนส่งมิให้เกิด
ความเสียหายสูญหาย การมี แมลงเข้าไปตอมสินค้าพิพาทโดยแทรกสิ่ง ห่อหุ้มสินค้าพิพาทเข้าไปย่อมเป็น
เหตุการณ์ที่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ พยานจาเลยเบิกความตอบคาถามค้านว่า สินค้าพิพาทมีการหีบห่อ
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้มีการคลุมสินค้าพิพาทอีกชั้นหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า การป้องกันมิให้แมลงเข้าไปที่สินค้า
พิพาทสามารถป้องกันได้โดยใช้ผ้าใบหรือสิ่งห่อหุ้มคลุมสินค้าพิพาทไว้อีกชั้นหนึ่ง เพียงแต่จาเลยมิได้คาดคิด
หรือคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น การมีแมลงเข้าไปที่สินค้าพิพาทเกิดความเสียหายจึงไม่ได้เกิดขึ้น
จากเหตุสุดวิสัย เมื่อสินค้าพิพาทเกิดความเสียหายขณะที่สินค้าพิพาทอยู่ในความดูแลของจาเลยผู้ขนส่ง จาเลย
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สัญญาประกันภัยมีการตกลงราคาประกันภัยโดยคิดตามราคาสินค้าบวกด้วยร้อยละ 10 แม้
คู่สัญญาประกันภัยสามารถตกลงกันได้เพราะผู้เอาประกันภัยอาจได้รับความเสียหายมากกว่ ามูลค่าสินค้าที่เอา
ประกันภัยโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องเสียไป เช่น ค่าหีบห่อและค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย ซึ่ง
ถือเป็นความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยได้ก็ตาม แต่การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยสินค้าได้จ่ายค่า
สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู้ เ อาประกั น ซึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยตามเงื่ อ นไขแห่ ง สั ญ ญาประกั น ภั ย แล้ ว รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ จ ากผู้ เ อา
ประกันภัยมาเรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องในความเสียหายได้

เพียงที่ผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิด คือ จานวนตามสัญญารับขน ซึ่งได้แ ก่ค่าเสียหายเท่าที่ผู้
เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงเท่านั้น และต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานที่โจทก์นาสืบมา มิใช่จะ
ถือเอาว่าความเสียหายที่แท้จริงจะต้องเป็นราคาสินค้าที่เสียหายบวกร้อยละ 10 ตามสัญญาประกันภัยซึ่ง
จาเลยไม่ได้เป็นคู่สัญญาที่จะต้องผูกพันด้วยแต่อย่ างใด และตามพยานหลักฐานของโจทก์ก็ปรากฏว่า ผู้ซื้อ
สินค้ามีหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นค่าสินค้าที่เสียหายที่ยังไม่บวกร้อยละ 10 แต่ส่วนเพิ่มที่เป็นภาษีมี
เพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของราคาสินค้าแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าค่าเสียหายที่แท้จริงมีเพียงจานวนดังกล่าวเท่านั้น
________________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยชาระเงิน 402,411.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 385,917.73 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จให้แก่โจทก์
จาเลยให้การและแก้ไขคาให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง แต่ให้โจทก์ใช้ค่า
ฤชาธรรมเนียมแทนจาเลย โดยกาหนดค่าทนายความ 10,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่า งประเทศวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้อง
วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกมีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วินิจฉัยว่า ความเสียหายของสินค้าเกิดจากเหตุสุดวิสัย จาเลยจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้านั้น
เป็นการพิพากษานอกประเด็นข้อพิพาทหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบรรยายสภาพและข้ออ้างที่อาศัยเป็น
หลักแห่งข้อหาว่า จาเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไว้เพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง แต่ระหว่างการขนส่ง
สินค้าพิพาทได้รับความเสียหายเพราะมีแมลงเข้าไปในสินค้าพิพาท จาเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ของสินค้าพิพาท จาเลยให้การปฏิเสธความรับผิดว่า การที่แมลงเข้าไปในสินค้าพิพาทมิได้เกิดจากการขนส่ง
ของจาเลย เนื่องจากผู้ส่งเป็นผู้บรรจุและหีบห่อสินค้าพิพาท เมื่อขนส่งสินค้าพิพาทไปถึงด่านสินค้าขาเข้าของ
ประเทศมาเลเซียถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียบังคับให้เก็บสินค้าไว้ ที่คลังสินค้าของจาเลยที่ประเทศ
มาเลเซียเพื่อตรวจ มีการพบแมลงอยู่บริเวณหีบห่อส่วนที่เป็นพลาสติก ดังนี้ประเด็นข้อพิพาทย่อมเป็นไปตาม
ข้ออ้างและข้อเถียงตามคาฟ้องและคาให้การนั้นว่ามีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ยังโต้แย้งกันและเกี่ยวเนื่อง
กับประเด็น การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาคาฟ้องและคาให้การแล้ว
ตั้งประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายของสินค้าไว้ว่า สินค้าพิพาทเสียหายในระหว่างอยู่ใน
ความดูแลของจาเลย และจาเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงข้อเท็จ จริง
ว่า การที่มีแมลงเข้าไปในสินค้าพิพาทมิได้เกิดจากการกระทาหน้าที่ขนส่งของจาเลย แต่ถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่
ของประเทศมาเลเซียที่ให้เก็บสินค้าพิพาทไว้ในโกดังสินค้าของจาเลย ห้ามเคลื่อนย้ายในระหว่างการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่า งประเทศกลางวินิจฉัยว่า ความเสียหายของสินค้า
พิพาทเกิดจากเหตุสุดวิสัย การที่มีแมลงเข้าไปในถุงสินค้าพิพาททาให้สินค้าพิพาทเสียหายมิได้เกิดจากการ
กระทาของจาเลย หรือจาเลยทาการขนส่งโดยไม่ใช้ความระมัดระวัง ถือว่าข้อเท็จจริงที่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาและการค้า ระหว่ างประเทศกลางหยิ บยกขึ้ นวิ นิจ ฉัย เป็ นข้ อเท็จ จริ งที่ จาเลยยกขึ้ นกล่า วอ้ างไว้ ใ น
คาให้การ จึงมิได้เป็นการพิพากษานอกประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีว่า ความเสียหายของสินค้าพิพาทเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ได้ให้ความหมายของเหตุสุดวิสัย
ไว้ว่า หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้อง

ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวัง ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลใน
ฐานะและภาวะเช่นนั้น ความเสียหายของสินค้าพิพาทเกิดจากการที่มีแมลงเข้าไปปะปนอยู่ในถุงสินค้าพิพาท
ขณะที่สินค้าพิพาทถูกขนออกจากตู้คอนเทนเนอร์เก็บไว้ที่โกดังสินค้าของจาเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารของประเทศมาเลเซียตรวจสอบ ขณะนาไปตรวจสอบไม่ปรากฏตัวแมลงปะปนอยู่ในสินค้า
พิพาทหรือแทรกอยู่บริเวณหีบห่อของสินค้าพิพาทแต่อย่างใด แสดงว่าแมลงได้เข้าไปปะปนในสินค้าพิพาทใน
ช่ ว งเวลาที่ สิ น ค้ า พิ พ าทถู ก เก็ บ ไว้ ใ นโกดั ง สิ น ค้ า ของจ าเลยตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2549 ถึ ง วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2549 ก่อนที่บริษัทเคอรี่ อินกรีเดียนท์ (มาเลเซีย) จากัด ผู้ซื้อจะได้รับมอบสินค้าพิพาท แม้การเก็บ
สินค้าพิพาทไว้ในโกดังสินค้าของจาเลยจะถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซีย แต่จาเลยก็มีหน้าที่นา
สินค้าผ่านเข้าประเทศมาเลเซียด้วย ดังนั้น การดูแลรักษาสินค้าพิพาทยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของจาเลยอยู่
จาเลยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการขนส่งสินค้าย่อมมีหน้าที่ดูแลสินค้าพิพาทในช่วงเวลาขนส่งมิให้เกิดความ
เสียหายสูญหาย การมีแมลงเข้าไปตอมสินค้าพิพาทโดยแทรกสิ่งห่อหุ้มสินค้าพิพาทเข้าไป ย่อมเป็นเหตุการณ์ที่
สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ นางสุมาลี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของจาเลย พยานจาเลยเบิกความตอบคาถาม
ค้านของทนายโจทก์ว่า สินค้าพิพาทมีการหีบห่อเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้มีการคลุมสินค้าพิพาทอีกชั้นหนึ่ง แสดง
ให้เห็นว่า การป้องกันมิให้แมลงเข้าไปที่สินค้าพิพาทสามารถป้องกันได้โดยใช้ผ้าใบหรือสิ่งห่อหุ้ มคลุมสินค้า
พิพาทไว้อีกชั้นหนึ่ง เพียงแต่จาเลยมิได้คาดคิดหรือคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เหตุที่สินค้าพิพาท
มีแมลงเข้าไปที่สินค้าพิพาทเกิดความเสียหายจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เมื่อสินค้าพิพาทเกิดความเสียหาย
ขณะที่สินค้าพิพาทอยู่ในความดูแลของจาเลยผู้ขนส่ง จาเลยจึงต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้าพิพาท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น
มี ปั ญ หาต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ไปว่ า ความเสี ย หายของสิ น ค้ า พิ พ าทมี เ พี ย งใด ปั ญ หาข้ อ นี้ ศ าล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังมิได้วินิจฉัย แต่เห็นว่าคู่ความได้นาพยานหลักฐานเข้า
สืบถึงปัญหาข้อนี้ครบถ้วนแล้ว เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ไปเสียเลย โดยไม่ย้อนสานวนไปให้ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเสียก่อน ข้อเท็จจริงได้ความตามพยานหลักฐานที่
โจทก์นาสืบว่า เมื่อบริษัทเคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (มาเลเซีย) จากัด ผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้าโซเดียม คาร์ซิเนต เอ็นเอ
เอ็ชวี จานวน 39 ถุง และผงเครื่องเทศปาปริกา จานวน 8 ถุง โดยอ้างว่าสินค้าได้รับความเสียหาย โจทก์ได้
ว่าจ้างบริษัทครอฟอร์ด แอนด์ คอมพานี แอดจัสเตอร์ส (มาเลเซีย) จากัด เข้าสารวจและประเมินความเสียหาย
ผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าพิพาทดังกล่าวมีแมลงเข้าไปในสินค้า ทาให้สินค้าพิพาทเสียหายทั้งหมดเพราะ
ปนเปื้อนเชื้อโรค ไข่แมลง และซากแมลง ไม่สามารถนาไปผลิตเป็นอาหารมนุษย์ได้และต้องทาลายทิ้งเพราะไม่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งจาเลยไม่มีพยานหลักฐานมาสืบหักล้างหรือโต้แย้งเป็นอย่างอื่น
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสินค้าพิพาทดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นราคาสินค้าที่เสียหาย 9,254.40
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ตามสัญญาประกันภัยมีการตกลงราคาประกันภัยโดยคิดตามราคาสินค้าบวกด้วยร้อยละ 10
รวมเป็นเงิน 10,179.84 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้คู่สัญญาประกันภัยสามารถตกลงกันได้เพราะผู้เอาประกันภัยอาจ
ได้รับความเสียหายมากกว่ามูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องเสียไป เช่น
ค่าหีบห่อและค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยได้ก็ตาม แต่การ
ที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยสินค้าได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันซึ่งต้องจ่ายตามเงื่อนไขแห่งสั ญญา
ประกันภัยแล้วรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยนั้น โจทก์ย่อม
มีสิทธิเรียกร้องในความเสียหายได้เพียงเท่าที่ผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิด คือ จานวนตาม
สัญญารับขน ซึ่งได้แก่ค่าเสียหายเท่าที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงเท่านั้น และต้องพิจารณาตาม
พยานหลักฐานที่โจทก์นาสืบมา มิใช่จะถือเอาว่าความเสียหายที่แท้จริงจะต้องเป็นราคาสินค้าที่เสียหายบวก

ร้ อ ยละ 10 ตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ซึ่ ง จ าเลยไม่ ไ ด้ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาที่ จ ะต้ อ งผู ก พั น ด้ ว ยแต่ อ ย่ า งใด และตาม
พยานหลักฐานของโจทก์ก็ปรากฏว่าบริษัทเคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (มาเลเซีย) จากัด ผู้ซื้อสินค้าได้มีหนังสือ
เรียกร้องความเสียหาย เป็นค่าสินค้าที่เสียหาย 34,175.57 ริงกิต หรือ 9,254.40 ดอลลาร์สหรัฐ รวมกับค่า
ภาษีด้วยแล้วรวมเป็นเงิน 35,961.59 ริงกิต เท่านั้น ซึ่งเฉพาะราคาสินค้าเป็นจานวนเดียวกับราคาสินค้าที่ยังไม่
บวกร้อยละ 10 ตามที่โจทก์นาสืบมา แต่ส่วนเพิ่มที่เป็นภาษีมีเพียง 1,786.02 ริงกิต ไม่ถึงร้อยละ 10 ของราคา
สินค้า 34,175.57 ริงกิต แต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าค่าเสียหายที่แท้จริงมีเพียง 35,961.59 ริงกิต เท่านั้น โดยคิด
เป็นเงินไทยได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินริงกิต เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 3.6929
ริงกิต แล้วเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐที่คิดได้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่โจทก์ใช้คิดคานวณเพื่อการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 37.91 บาท ซึ่งคานวนได้เป็นเงิน 369,168.91 บาท ที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน
พิพากษากลับ ให้จาเลยชาระเงิน 369,168.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2549 จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน
16,494.02 บาท ให้จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ 20,000 บาท
(สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย - อร่าม เสนามนตรี - ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

