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โจทก์
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พ.ร.บ.กำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ.2534 มำตรำ 3, 58, 60
โจทก์จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งเป็นเช็ค แต่ผู้รับตรำส่งไม่สำมำรถนำเช็คไปเรียก
เก็บเงินได้จึงจัดส่งคืนโจทก์ จำกนั้นผู้รับตรำส่งตกลงให้ผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับค่ำสินไหมทดแทนผู้รับตรำส่ง
และโจทก์จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยซึ่ งเป็นตัวแทนของผู้รับตรำส่งแล้ว เท่ำกับโจทก์ได้ใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งแล้ว โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิจำกผู้รับตรำส่งซึ่งมีต่อผู้ขนส่ง โจทก์จึงมีอำนำจ
ฟ้อง
ตำม พ.ร.บ.กำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ.2534 มำตรำ 3 บัญญัตินิยำมคำว่ำ “ภำชนะขนส่ง”
หมำยควำมว่ำ ตู้สินค้ำ ไม้รองสินค้ำ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้
รวมหน่วยกำรขนส่งของหลำยหน่วยเข้ำด้วยกันเพื่อประโยชน์ในกำรขนส่งทำงทะเล และ “หน่วยกำรขนส่ง”
หมำยควำมว่ำ หน่วยแห่งของที่ขนส่งทำงทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอำจทำกำรขนส่งไปตำมลำพังได้
เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเมื่อข้อเท็จจริงตำมทำงพิจำรณำ
ได้ควำมว่ำกำรขนส่งสินค้ำครั้งนี้ สินค้ำมี 880 ชุด บรรจุอยู่ในลังหรือกล่องกระดำษรวม 22 ลัง และวำงบนไม้
รองสินค้ำ 2 ไม้รองสินค้ำดังนี้ แม้สินค้ำมี 880 ชุด แต่ชุดของสินค้ำดังกล่ำวไม่ใช่หน่วยกำรขนส่งตำมคำนิยำม
ข้ำงต้น ส่วนไม้รองสินค้ำตำมคำนิยำมก็เป็นเพียงภำชนะขนส่ง เมื่อสินค้ำที่ขนส่งมี 22 ลัง แต่ละลังที่บรรจุ
สินค้ำอำจทำกำรขนส่งไปตำมลำพังได้ จึงถือว่ำแต่ละลังที่บรรจุสินค้ำเป็นหนึ่ งหน่วยกำรขนส่ง เมื่อสินค้ำ
ทั้งหมดมี 22 ลัง ใน 1 ลังบรรจุสินค้ำรวม 40 ชุด แต่สินค้ำได้รับควำมเสียหำยรวม 660 ชุด เท่ำกับ 17 ลัง
หรือ 17 หน่วยกำรขนส่ง ดังนี้ จำเลยและจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดเป็นเงิน 170,000 บำท และเมื่อโจทก์เข้ำรับ
ช่วงสิทธิของผู้รับตรำส่งซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ และผู้รับตรำส่งมีสิทธิเท่ำกับผู้ส่ง เมื่อผู้ขนส่งมีสิทธินำกำรจำกัด
ควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำม มำตรำ 58 มำใช้บังคับได้ ผู้ขนส่งจึงยกกำรจำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งดังกล่ำว
มำใช้อ้ำงต่อโจทก์ได้ด้วย
________________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 830,378.42 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อละ
7.5 ต่อปีของเงินต้น 793,528.28 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จ
จำเลยให้กำรว่ำ ขอให้ยกฟ้อง
ระหว่ำงพิจำรณำ จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทแอโร-มำรีน ทรำนสเวิลด์ จำกัด เข้ำมำ
เป็นจำเลยร่วม ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงอนุญำต
จำเลยร่วมให้กำร ขอให้ยกฟ้อง

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำให้จำเลยและจำเลยร่วม
ร่วมกันชำระเงิน 529,018.85 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 21 พฤษภำคม
2547) จนกว่ำจะชำระเสร็จกับให้จำเลยและจำเลยร่วมใช้ค่ำฤชำธรรมเนียม โดยกำหนดค่ำทนำยควำม
25,000 บำท
จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎี ก ำแผนกคดี ท รั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศกลำงวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ “...
ข้อเท็จจริงที่โจทก์ จำเลยและจำเลยร่วมไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่ำบริษัททำคำคอม (ประเทศไทย)
จำกัด ได้ขำยสินค้ำจำพวกรีโมทคอนโทรล จำนวน 880 ชุด ให้แก่บริษัทอูเอดะ เจแปน เรดิโอ จำกัด ผู้ซื้อที่
ประเทศญี่ปุ่น ในรำคำ 3,275,360 เยน ตำมสำเนำใบกำกับสินค้ำ โดยผู้ขำยได้ทำสัญญำประกันภัยสินค้ำใน
ระหว่ำงกำรขนส่งไว้กับโจทก์ในทุนประกันภัย 1,297,042 บำท ตำมสำเนำกรมธรรม์ประกันภัยทำงทะเล
ผู้ขำยได้ติดต่อว่ำจ้ำงจำเลยขนส่งสินค้ำจำกประเทศไทยไปส่งให้ผู้ซื้อเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภำยใต้เงื่อนไข
กำรขนส่งแบบซีเอฟเอส/ซีเอฟเอส ตำมสำเนำใบตรำส่งแล้วจำเลยได้มอบหมำยให้จำเลยร่วมทำกำรขนส่งสินค้ำ
นั้นตำมใบตรำส่งจำเลยร่วมได้รับมอบสินค้ำในสภำพเรียบร้อย ต่อมำวันที่ 21 พฤษภำคม 2546 เรือขนส่ง
สินค้ำถึงเมืองโตเกียว จำเลยได้เปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วนำสินค้ำไปเก็ บในคลังสินค้ำ วันที่ 29 เดือนเดียวกัน
ผู้รับตรำส่งไปขอรับสินค้ำตำมสำเนำใบส่งปล่อยสินค้ำ ปรำกฏว่ำกล่องบรรจุสินค้ำฉีกขำดและมีรอยแตก ต่อมำ
ได้สำรวจตรวจสอบปรำกฏว่ำสินค้ำได้รับควำมเสียหำย ผู้รับตรำส่งจึงเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกโจทก์
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยและจำเลยร่วมประกำรแรกมีว่ำ โจทก์มีอำนำจฟ้อง
หรือไม่ โดยจำเลยและจำเลยร่วมอ้ำงว่ำโจทก์ไม่ได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ย่อมไม่ได้เข้ำรับช่วงสิทธิของผู้รับตรำส่ง โจทก์จึงไม่มีอำนำจฟ้อง ในข้อนี้โจทก์
มีนำงสำวนภำภรณ์ เจ้ำหน้ำที่สินไหมทดแทนของโจทก์เป็นพยำนยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ควำมเห็นและเบิกควำมประกอบว่ำผู้รับตรำส่งในฐำนะผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยได้เรียกร้อง
มำยังโจทก์ให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่ง ต่อมำโจทก์ได้ ใช้ค่ำสินไหมทดแทนเป็นเงิน 793,529.28
บำท ให้แล้วโดยจ่ำยให้ผู้เอำประกันภัยแทนเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2546 ตำมใบรับค่ำสินไหมทดแทนและใบรับ
ช่วงสิทธิ เหตุที่จ่ำยให้ผู้เอำประกันภัยแทนเนื่องจำกผู้รับตรำส่งไม่สำมำรถนำเช็คที่โจทก์จ่ำยให้ไปเรียกเก็บเงิน
ได้ จึงจัดส่งเช็คกลับคืนมำยังโจทก์ตำมหลักฐำนกำรคืนเงินของธนำคำรและใบเสร็จรับเงิน ยังได้ควำมตำมคำ
เบิกควำมของนำงสำวนภำภรณ์ตอบทนำยโจทก์ถำมติงว่ำ ได้มีกำรตกลงระหว่ำงโจทก์กับผู้รับตรำส่งว่ำให้
โจทก์จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เอำประกันภัย โดยผู้รับตรำส่งยินยอมให้ผู้เอำประกันภัย เป็นผู้รับค่ำ
สินไหมทดแทน และโจทก์ยังมีนำยสุรสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยรับประกันภัยของโจทก์เป็นพยำนเบิกควำม
สนับสนุนว่ำ โจทก์พิจำรณำจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำโดยสั่งจ่ำยเป็นเช็คส่งผ่ำนให้ตัวแทนโจทก์ที่
ประเทศญี่ปุ่น แต่ยังจ่ำยให้ผู้ซื้อสินค้ำไม่ได้ เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยนเงินจึงส่งดรำฟต์คืนมำให้
โจทก์ ผู้ซื้อสินค้ำจึงแจ้งให้โจทก์ให้จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เอำประกันภัยหรือผู้ขำย เมื่อผู้ขำยรับเงินแล้ว
จึงได้ทำเอกสำรใบรับค่ำสินไหมทดแทนและใบรับช่วงสิทธิ และโจทก์ทรำบว่ำผู้ขำยได้จ่ำยเงินค่ ำสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับตรำส่งที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว รำยละเอียดตำมสำเนำโทรสำรซึ่งผู้รับตรำส่งแจ้งเรียก
เก็บเงินมำ ในข้อนี้จำเลยและจำเลยร่วมมีแต่นำยปฐมพล เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของจำเลยให้ถ้อยคำเพียงว่ำไม่
ปรำกฏหลักฐำนพอเชื่อได้ว่ำโจทก์ได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งหรือผู้รับตรำส่งมอบหมำยให้ใครรับ
แทนเท่ำนั้น เห็นว่ำ โจทก์มีพยำน 2 ปำก ให้ถ้อยคำและเบิกควำมยืนยันประกอบเอกสำรดังกล่ำวมีน้ำหนัก
น่ำเชื่อถือ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำโจทก์ได้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งโดยจ่ำยเป็นเช็ค แต่ผู้รับตรำส่ง
ไม่สำมำรถนำเช็คไปเรียกเก็บเงินได้จึงจัดส่งคืนโจทก์ จำกนั้นผู้รับตรำส่งตกลงให้ผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับค่ำ
สินไหมทดแทนแทนผู้รับตรำส่งและโจทก์ได้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับ

ตรำส่งแล้ว เช่นนี้ เท่ำกับโจทก์ได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตรำส่งแล้ว โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิจำกผู้รับตรำ
ส่งซึ่งมีต่อผู้ขนส่ง โจทก์จึงมีอำนำจฟ้องคดีนี้
ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยและจำเลยร่วมประกำรต่อไปมีว่ำ จำเลยและ
จำเลยร่วมต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด โดยจำเลยและจำเลยร่วมอ้ำงว่ำจำเลยรับขนสินค้ำจำกท่ำต้นทำง
กรุงเทพถึงท่ำปลำยทำงเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เหตุแห่งกำรเสียหำยของสินค้ำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่ำงที่
สินค้ำดังกล่ำวอยู่ในควำมดูแลของตน แต่เกิดขึ้นหลังจำกผู้รับตรำส่งรับสินค้ำที่เมืองโตเกียวแล้ว เห็นว่ำ ในข้อ
นี้นำงสำวนภำภรณ์พยำนโจทก์ให้ถ้อยคำว่ำ เมื่อเรือขนส่งสินค้ำถึงท่ำปลำยทำงเมืองโตเกียว ผู้รับตรำส่งนำ
ใบสั่งปล่อยสินค้ำไปขอรับสินค้ำจำกคลังสินค้ำและพบว่ำสินค้ำได้รับควำมเสียหำย กล่องบรรจุสินค้ำเปียกน้ำ
ฉีกขำดและมีรอยแตกหัก ผู้รับตรำส่งจึงโต้แย้งไว้กับตัวแทนของจำเลยและคลังสินค้ำ ที่ท่ำปลำยทำงโดยมีกำร
บันทึกควำมเสียหำยตำมที่ผู้รับตรำส่งได้โต้แย้งไว้ในใบสั่งปล่อยสินค้ำดังกล่ำว ต่อมำผู้รับตรำส่งได้ติดต่อให้
บริษัทคอร์เนส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สำรวจตัวแทนของลอยด์ไปทำกำรสำรวจควำมเสียหำยของสินค้ำโดยละเอียด
พบว่ำสินค้ำทั้ง 2 ไม้รองสินค้ำได้รับควำมเสียหำยกล่ำวคือเปียกน้ำ แตกหัก ก่อนที่ผู้รับตรำส่งจะรับมอบสินค้ำ
เมื่อผู้รับตรำส่งเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกตัวแทนของจำเลย ตัวแทนของจำเลยก็มิได้ปฏิเสธว่ำสินค้ำมิได้รับ
ควำมเสียหำยและควำมเสียหำยไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่ง โดยผู้สำรวจได้จัดทำรำยงำนกำรสำรวจไว้
เห็นว่ำ นอกจำกมีหมำยเหตุไว้ในสำเนำใบสั่งปล่อยสินค้ำว่ำ สินค้ำ 2 ไม้รองสินค้ำ แตกหักบำงส่วนและบี้แบน
บำงส่วนแล้ว ตำมรำยงำนกำรสำรวจดังกล่ำวก็ระบุไว้ว่ำเมื่อตัวแทนของผู้รับสินค้ำมำรับสินค้ำที่สถำนีส่งมอบ
สินค้ำในวันที่ 29 พฤษภำคม 2546 ปรำกฏว่ำกล่องกระดำษที่อ ยู่บนไม้รองสินค้ำเปียกน้ำ บี้แบน และแตกหัก
ระดับต่ำงๆ กัน เมื่อรับมอบไม้รองสินค้ำดังกล่ำวในวันที่ 30 พฤษภำคม 2546 นั้น ผู้รับสินค้ำสังเกตพบว่ำ
กล่องกระดำษมีควำมเสียหำยจำกกำรเปียกน้ำ บี้แบนและแตกหักทั่วไป ทั้งมีกล่องกระดำษ 10 กล่อง ที่วำงไว้
ในสภำพไม่เรียบร้อยนั้นไม่ได้เป็นของเดิม บำงกล่องวำงกลับหัว แม้ตำมรำยงำนกำรสำรวจดังกล่ำวจะปรำกฏ
ว่ำได้ทำกำรสำรวจในวันที่ 3 มิถุนำยน 2546 ที่โรงงำนของผู้รับสินค้ำ เมืองยูอิดะ จังหวัดนำกำโน แต่กำร
สำรวจดังกล่ำวก็เป็นกำรส ำรวจโดยผู้ส ำรวจที่ผู้รับตรำส่งติดต่อมำให้สำรวจควำมเสียหำยของสินค้ำโดย
ละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลั งจำกผู้ รับตรำส่ งได้พบสภำพควำมเสียหำยของสินค้ำก่อนที่จะรับมอบสินค้ำแล้ ว
ดังกล่ำว ที่จำเลยและจำเลยร่วมอ้ำงว่ำผู้รับตรำส่งรับมอบสินค้ำที่เมืองโตเกียวในสภำพเรียบร้อยไม่ปรำกฏว่ำ
สินค้ำได้รับควำมเสียหำยนั้น จำเลยและจำเลยร่วมมีแต่นำยปฐมพล พยำนจำเลยให้ถ้อยคำว่ำ ขณะส่งมอบ
สินค้ำให้แก่ผู้รับตรำส่งที่เมืองโตเกียวพบว่ำสินค้ำ 2 ไม้รองสินค้ำบำงส่วนแตกหัก บำงส่วนบุบบี้เท่ำนั้น ไม่ได้มี
กำรตรวจสอบว่ำสินค้ำที่บรรจุภำยในกล่องเสียหำยหรือไม่อย่ำงไร และเพิ่งปรำกฏตำมรำยงำนกำรสำรวจว่ำ
สินค้ำเปียกน้ำด้วย น่ำเชื่อว่ำสินค้ำเปียกน้ำภำยหลังกำรรับมอบนั้น เห็นว่ำ ที่ใบสั่งปล่อยสินค้ำระบุเพียงว่ำ
สินค้ำ 2 ไม้รองสินค้ำแตกหักบำงส่วนและบี้แบนบำงส่วนนั้น เป็นเพียงกำรตรวจสอบพบควำมเสียหำยใน
เบื้องต้นและระบุถึงสภำพควำมเสียหำยของสินค้ำไว้คร่ำวๆ โดยยังไม่ได้ทำกำรตรวจสอบสิ นค้ำอย่ำงละเอียด
ตำมรำยงำนกำรสำรวจ ก็ระบุไว้ชัดว่ำเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2546 ผู้รับสินค้ำสังเกตพบว่ำกล่องกระดำษมี
ควำมเสียหำยจำกกำรเปียกน้ำ จำกกำรบี้แบนและแตกหักทั่วไป นำยปฐมพลก็เบิกควำมตอบทนำยโจทก์ถำม
ค้ำนว่ำที่ให้ถ้อยคำว่ำได้มีกำรสำรวจสินค้ำพิพำทเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2546 ที่โรงงำนของผู้รับตรำส่งนั้น ก่อน
หน้ำนั้นสินค้ำได้มีกำรตรวจพบว่ำเสียหำยตั้งแต่ท่ำเมืองโตเกียวแล้ว ทั้งนำยพัลลภ พยำนจำเลยร่วมก็เบิกควำม
ตอบทนำยโจทก์ถำมค้ำนว่ำ ควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่สินค้ำก่อนส่งมอบให้แก่ผู้รับตรำส่งเป็นควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ง พยำนหลักฐำนโจทก์มีน้ำหนักดีกว่ำพยำนหลักฐำนจำเลยและจำเลยร่วม เชื่อได้ว่ำ
เหตุแห่งกำรเสียหำยของสินค้ำนั้นเกิดขึ้นในระหว่ำงที่สินค้ำดังกล่ำวอยู่ในควำมดูแลของจำเลยและจำเลยร่วม
จำเลยผู้ขนส่งและจำเลยร่วมผู้ขนส่งอื่นย่อมต้องร่วมกันรับผิดเพื่อควำมเสียหำยของสินค้ำดังกล่ำว ปัญหำต่อไป
มีว่ำ จำเลยและจำเลยร่วมต้องรับผิดเพียงใด โดยจำเลยและจำเลยร่วมอ้ำงว่ำจำเลยและจำเลยร่วมนำข้อจำกัด

ควำมตำมมำตรำ 58 ของพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534 ซึ่งให้จำกัดควำมรับผิดของผู้
ขนส่งไว้เพียง 10,000 บำทต่อหนึ่งหน่ว ยกำรขนส่งมำใช้บังคับได้ เห็นว่ำ มำตรำ 60 ของพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวบัญญัติว่ำ “กำรจำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำมมำตรำ 58 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(1) กำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจำกกำรที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทน
หรือลูกจ้ำงของผู้ขนส่งกระทำหรืองดเว้นกระทำกำรโดยมีเจตนำที่จะให้เกิดกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบ
ชักช้ำ หรือโดยละเลยหรือไม่เอำใจใส่ ทั้งที่รู้ว่ำกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนั้นอำจเกิดขึ้นได้...” เมื่อ
ทำงนำสืบของโจทก์ได้ควำมเพียงว่ำเมื่อผู้รับตรำส่งไปรับสินค้ำที่ท่ำปลำยทำงพบว่ำสินค้ำได้รับควำมเสียหำยจึง
ได้โต้แย้งไว้เท่ำนั้น ฝ่ำยจำเลยและจำเลยร่วมก็ไม่ได้นำสืบถึงว่ำสินค้ำเกิดกำรเสียหำยขึ้นอย่ำงไร ตำมทำงนำสืบ
จึงไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกำรเสียหำยที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นอย่ำงไรและเกิดขึ้นเป็นผลจำกกำรที่จำเลย จำเลย
ร่วมหรือตัวแทนหรือลูกจ้ำงของจำเลยหรือจำเลยร่วมได้กระทำหรืองดเว้นกระทำประกำรใด เป็นกำรกระทำ
หรืองดเว้นกระทำโดยมีเจตนำที่จะทำให้เกิดกำรเสียหำย หรือโดยละเลยหรือไม่เอำใจใส่ ทั้งที่รู้ว่ำกำรเสียหำย
นั้นอำจเกิดขึ้นได้หรือไม่ ที่จะมิให้ใช้บังคับกำรจำกัดควำมรับผิดของผู้ ขนส่งตำมมำตรำ 60 (1) ดังกล่ำวข้ำงต้น
ดังนี้ จำเลยและจำเลยร่วมย่อมได้รับประโยชน์โดยผลของกฎหมำยในข้อจำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำม
มำตรำ 58 ดังกล่ำว กรณีดังกล่ำวจึงนำข้อจำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำม มำตรำ 58 ดังกล่ำวมำใช้บังคับได้
ส่วนที่จำเลยและจำเลยร่วมอ้ำงว่ำสินค้ำพิพำทมี 2 ไม้รองสินค้ำ เท่ำกับมี 2 หน่วยกำรขนส่ง จำเลยและจำเลย
ร่วมจึงรับผิดเพียง 20,000 บำท และโจทก์อ้ำงว่ำสินค้ำพิพำทมี 880 ชุด เท่ำกับมี 880 หน่วยกำรขนส่งนั้น
เห็นว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2538 มำตรำ 3 บัญญัตินิยำมคำว่ำ “ภำชนะขนส่ง”
หมำยควำมว่ำ ตู้สินค้ำ ไม้รองสินค้ำ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้
รวมหน่วยกำรขนส่งของหลำยหน่วยเข้ำด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในกำรขนส่งทำงทะเล และ “หน่วยกำรขนส่ง”
หมำยควำมว่ำหน่วยแห่งของที่ขนส่งทำงทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอำจทำกำรขนส่งไปตำมลำพังได้
เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้ วน ลัง ลู ก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เมื่อข้อเท็จจริงตำมทำง
พิจำรณำได้ควำมว่ำกำรขนส่งสินค้ำครั้งนี้ สินค้ำมี 880 ชุด บรรจุอยู่ในลังหรือกล่องกระดำษ รวม 22 ลังและ
วำงบนไม้รองสินค้ำ 2 ไม้รองสินค้ำ ดังนี้ เห็นว่ำ แม้สินค้ำมี 880 ชุด แต่ชุดของสินค้ำดังกล่ำวไม่ใช่หน่วยกำร
ขนส่งตำมคำนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น ส่วนไม้รองสินค้ำตำมคำนิยำมดังกล่ำวก็เป็นเพียงภำชนะขนส่ง เมื่อสินค้ำที่
ขนส่งมี 22 ลัง และแต่ละลังที่บรรจุสินค้ำอำจทำกำรขนส่งไปตำมลำพัง ได้ จึงถือว่ำแต่ละลังที่บรรจุสินค้ำเป็น
หนึ่งหน่วยกำรขนส่ง เมื่อได้ควำมตำมถ้อยคำของนำงสำวนภำภรณ์พยำนโจทก์ประกอบรำยงำนกำรสำรวจว่ำ
สินค้ำทั้งหมดมี 22 ลัง ใน 1 ลัง บรรจุสินค้ำรวม 40 ชุด แต่สินค้ำได้รับควำมเสียหำย รวม 660 ชุด ซึ่งเท่ำกับ
17 ลัง หรือ 17 หน่วยกำรขนส่ง ดังนี้จำเลยและจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดเป็นเงิน 170,000 บำท และเมื่อโจทก์
เข้ำรับช่วงสิทธิของผู้รับตรำส่งซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ และผู้รับตรำส่งมีสิทธิเท่ำกับผู้ส่ง เมื่อผู้ขนส่งมีสิทธินำกำร
จำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำมมำตรำ 58 มำใช้บังคับได้ ผู้ขนส่งจึงยกกำรจำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่ง
ดังกล่ำวมำใช้อ้ำงต่อโจทก์ได้ด้วย จำเลยและจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดต่อโจทก์เพียง 170,000 บำท ที่ศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิพำกษำมำนั้น ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำ
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศเห็นพ้องด้วยบำงส่วน อุทธรณ์ของจำเลยและจำเลยร่วมฟังขึ้นบำงส่วน
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินจำนวน 170,000 บำท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 21 พฤษภำคม 2547) เป็นต้นไป
จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง
( พินิจ บุญชัด - สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - ปัญญำรัตน์ วิระยะวำนิช )

