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คดีนี้มีมูลเหตุจำกกำรที่บริษัท ย. ในประเทศไทย สั่งซื้อเครื่อ งอัดฉีดพลำสติกจำกประเทศ
ญี่ปุ่น สินค้ำถูกขนส่งทำงทะเลจำกท่ำเรือเมืองโยโกฮำม่ำถึงท่ำเรือกรุงเทพ และผู้ซื้อได้เอำประกันภัยควำม
เสียหำยหรือสูญหำยของสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนของผู้ขำยจนถึงโรงงำนของผู้ซื้อไว้กับโจทก์ เมื่อ
สินค้ำเดินทำงมำถึงท่ำเรือกรุงเทพ ผู้ ซื้อว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 ให้ขนส่งสินค้ำดังกล่ำวจำกท่ำเรือกรุงเทพไปยัง
โรงงำนของผู้ซื้อรวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรดังกล่ำว กระบวนกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือกรุงเทพไปยังโรงงำนของผู้
ซื้อจึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ จำเลยที่ 1 ให้กำรต่อสู้ว่ำโจทก์ไม่มีสิท ธิประกอบกิจกำร
ประกันภัยในรำชอำณำจักรไทย จึงมีประเด็นข้อพิพำทที่ต้องวินิจฉัยว่ำโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยทำงทะเลโดย
รับประกันภัยสินค้ำตลอดเส้นทำงกำรขนส่งตั้งแต่โรงงำนของผู้ขำยที่ประเทศญี่ปุ่นจนกว่ำสินค้ำจะถึงโรงงำน
ของผู้ซื้อในประเทศไทยหรือไม่ เมื่อควำมเสียหำยของสินค้ำเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งทำงบกก่อนสินค้ำจะถูก
ส่งถึงมือผู้ซื้อ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสินค้ำดังกล่ำวตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
หรือไม่ และโจทก์ได้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยของสินค้ำให้แก่ผู้เอำประกันภัยไป โจทก์จะเข้ำรับช่วง
สิทธิเรียกร้องเอำเงินจำนวนดังกล่ำวคืนจำกผู้ที่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำวได้หรือไม่ ดังนั้น กำรที่โจทก์
ใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องจำเลยทั้งสองในฐำนะร่วมกันขนส่งสินค้ำแล้วทำให้สินค้ำเสียหำยเป็นคดีนี้ จึงไม่มีข้อสงสัย
ว่ำคดีนี้อยู่ในอำนำจศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงรับพิจำรณำพิพำกษำคดีชอบแล้ว
จำเลยที่ 1 ทำสัญญำรับจ้ำงจำกผู้เอำประกันภัยจัดกำรนำสินค้ำออกจำกท่ำเรือกรุงเทพ ผ่ำน
พิธี ศุ ล กำกรและขนส่ ง สิ น ค้ ำ จำกท่ ำ เรื อ กรุ ง เทพไปยั ง โรงงำนของผู้ เ อำประกั น ภั ย รวมทั้ งกำรเคลื่ อ นย้ ำ ย
เครื่องจักรดังกล่ำวไปติดตั้งในโรงงำนของผู้เอำประกันภัยโดยจำเลยที่ 1 เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้เอำประกันภัย
กำรที่จำเลยที่ 1 ไปติดต่อเช่ำรถฟอร์คลิฟท์จำกจำเลยที่ 2 มำดำเนินกำรในส่วนของกำรเคลื่อนย้ำยและติดตั้ง
เครื่องจักร จำเลยที่ 2 มิได้ทำกำรขนส่งเครื่องจักรแม้เพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงไม่อำจถือได้ว่ำจำเลยที่ 2 เป็นผู้
ขนส่งอื่น แต่ถือว่ำจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในกำรดำเนินกำรขนย้ำยและติดตั้งเครื่องจักร จำเลย
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โจทก์ฟ้ องขอให้บัง คับ จำเลยทั้ง สองร่ว มกัน ชำระเงิน จำนวน 2,364,802.41 บำท พร้อ ม
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,241,373.37 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ 1 ให้กำรขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2 ขำดนัดยื่นคำให้กำร
ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงพิจำรณำแล้ว พิพำกษำให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,218,585.63 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน

ดังกล่ำวนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2547 เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่ำ
ฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 15,000 บำท
จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีท รัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำข้อเท็จจริง
เบื้องต้นฟังได้ว่ำ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2547 โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้ำของบริษัทยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด ผู้เอำ
ประกั น ภั ย ที่ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ เครื่ อ งอั ด ฉี ด พลำสติ ก จำกบริ ษั ท ในประเทศญี่ ปุ่ น จ ำนวน 3 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น
17,745,000 เยน โจทก์ได้รับประกันภัยในภัยพิบัติทั้งปวงของสินค้ำจำกประเทศญี่ปุ่นถึงโรงงำนของผู้เอำ
ประกันภัยในวงเงิน 19,520,000 เยน ตำมกรมธรรม์ สินค้ำบริษัทยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด ที่โจทก์รับประกันภัยได้
ขนส่งทำงทะเลโดยเรือซัสสุกิ จำกเมืองโยโกฮำม่ำ ประเทศญี่ปุ่น ถึงท่ำเรือกรุงเทพในสภำพเรียบร้อย บริษัทยู
เนี่ยน นิฟโก้ จำกัด ผู้เอำประกันภัยได้ว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 เป็นผู้ ขนส่งสินค้ำของผู้เอำประกันภัยจำกท่ำเรือ
กรุงเทพไปยังโรงงำนของผู้เอำประกันภัยรวมทั้งกำรยกสินค้ำเครื่องอัดฉีดพลำสติกเข้ำติดตั้งในโรงงำน วันที่ 18
สิงหำคม 2547 จำเลยที่ 1 ได้ทำกำรขนสินค้ำที่โจทก์รับประกันภัยไว้จำกท่ำเรือกรุงเทพถึงโรงงำนของผู้เอำ
ประกันภัย และในกำรยกสินค้ำจำกรถยนต์บรรทุกเข้ำติดตั้งในโรงงำน จำเลยที่ 1 ได้ตกลงเช่ำรถยนต์ฟอร์
คลิฟท์ของจำเลยที่ 2 พร้อมพนักงำนขับรถ และขณะกำลังยกสินค้ำลงจำกรถยนต์บรรทุกเพื่อยกเข้ำติดตั้งใน
โรงงำนด้วยควำมประมำทของพนักงำนขับรถของจำเลยที่ 2 ผู้ขับรถฟอร์คลิฟท์ทำให้สินค้ำตกลงสู่ พื้นได้รับ
ควำมเสียหำยจำนวน 1 เครื่อง ผู้เอำประกันภัยได้แจ้งให้โจทก์ทรำบ โจทก์ได้ให้บริษัทเทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์
เซอร์เวย์ จำกัด เข้ำทำกำรสำรวจควำมเสียหำยของสินค้ำทั้งหมด ต่อมำบริษัทเทคนิคัล อินดิเนเด้นท์ เซอร์เวย์
จำกัด ได้รำยงำนว่ำสินค้ำได้รับกำรกระแทกอย่ำงรุนแรง ทำให้อุปกรณ์ภำยในและภำยนอกได้รับควำมเสียหำย
และไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ ถือว่ำสินค้ำเสียหำยทั้งหมด วันที่ 16 พฤศจิกำยน2547 โจทก์จึงได้จ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนควำมเสียหำยของสินค้ำแก่ผู้เอำประกันภัยเป็นเงิน 2,531,093 บำท หลังจำกนั้น โจทก์ได้นำซำกสินค้ำ
ที่เสียหำยออกประมูลขำย ได้เงินสุทธิ 289,719.63 บำท
มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ในข้อแรกว่ำคดีนี้อยู่ในอำนำจศำลทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศหรือไม่ เห็นว่ำ คดีนี้มีมูลเหตุมำจำกกำรที่บริษัทยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
ประเทศไทย สั่งซื้อเครื่องอัดฉีดพลำสติกจำกประเทศญี่ปุ่น สินค้ำถูกขนส่งทำงทะเลโดยเรือซัสสุกิจำกท่ำเรือ
เมืองโยโกฮำม่ำถึงท่ำเรือกรุงเทพ และผู้ซื้อได้เอำประกันภัยเป็นสัญญำเดียวครอบคลุมควำมเสียหำยหรือสูญ
หำยของสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนของผู้ขำยจนถึงโรงงำนของผู้ซื้อไว้กับ โจทก์ เมื่อสินค้ำเดินทำง
มำถึงท่ำเรือกรุงเทพผู้ซื้อได้ว่ำจ้ำงจำเลยที่ 1 ให้ขนส่งสินค้ำดังกล่ำวจำกท่ำเรือกรุงเทพไปยังโรงงำนของผู้ซื้อ
รวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรดังกล่ำว กระบวนกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือกรุงเทพไปยังโรงงำนของผู้ซื้อจึงเป็นส่วน
หนึ่งของกำรขนส่งระหว่ำ งประเทศ จำเลยที่ 1 ให้กำรต่อสู้ว่ำโจทก์ไม่มีสิทธิประกอบกิจกำรประกันภัยใน
รำชอำณำจักรไทย จึงมีประเด็นข้อพิพำทที่ต้องวินิจฉัยว่ำโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยทำงทะเลโดยรับประกันภัย
สินค้ำตลอดเส้นทำงกำรขนส่งตั้งแต่โรงงำนของผู้ขำยที่ประเทศญี่ปุ่นจนกว่ำสินค้ำจะถูกส่งถึ งมือผู้ซื้อที่โรงงำน
ของผู้ซื้อในประเทศไทย หรือไม่ เมื่อควำมเสียหำยของสินค้ำเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งทำงบกก่อนสินค้ำจะ
ถูกส่งถึงมือผู้ซื้อ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสินค้ำดังกล่ำวตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
หรือไม่ และโจทก์ได้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยของสินค้ำให้แก่ผู้เอำประกันภัยไป โจทก์จะเข้ำรับช่วง
สิทธิเรียกร้องเอำเงินจำนวนดังกล่ำวคืนจำกผู้ที่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำวได้หรือไม่ ดังนั้นกำรที่โจทก์
ใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องจำเลยทั้งสองในฐำนะร่วมกันขนส่งสินค้ำแล้วทำให้สินค้ำเสียหำยเป็นคดีนี้ จึงไม่มีข้อสงสัย
ว่ำคดีนี้อยู่ในอำนำจศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงรับพิจำรณำพิพำกษำคดีนี้มำนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ในข้อต่อไปว่ำ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดในควำม
เสียหำยของสินค้ำหรือไม่ โดยในส่วนของจำเลยที่ 2 ซึ่งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลำงวินิจฉัยว่ำสินค้ำเสียหำยจำกกำรกระทำด้วยควำมประมำทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิด
จำเลยที่ 2 ไม่อุทธรณ์ คดีในส่วนของจำเลยที่ 2 จึงเป็นอันยุติไปตำมคำพิพำกษำดังกล่ำว ส่วนควำมรับผิดของ
จำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่ำ จำเลยที่ 1 ว่ำจ้ำงบริษัทรถเครนและจำเลยที่ 2 เพื่อเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
จำกตู้คอนเทนเนอร์เข้ำไปติดตั้งในโรงงำนของผู้เอำประกันภัย แต่บริษัทรถเครนและจำเลยที่ 2 เดินทำงไปถึง
จุดที่ตั้งของสิ นค้ำก่อนกำหนดที่ นัดหมำยไว้กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ยังเดินทำงไปไม่ถึง จำเลยที่ 2
ดำเนินกำรใช้รถฟอร์คลิฟท์ ยกสินค้ำออกจำกตู้คอนเทนเนอร์โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รู้เห็น กำรกระทำของจำเลย
ที่ 2 เป็นกำรกระทำโดยพลกำรนอกเหนื อจำกกำรว่ำจ้ำงของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับ
จำเลยที่ 2 ด้วยนั้น เห็นว่ำ จำเลยที่ 1 ทำสัญญำรับจ้ำงจำกผู้เอำประกันภัยจัดกำรนำสินค้ำออกจำกท่ำเรือ
กรุงเทพ ผ่ำนพิธีศุลกำกรและขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือกรุงเทพไปยังโรงงำนของผู้เอำประกันภัยรวมทั้งกำร
เคลื่อนย้ำยเครื่องจักรดังกล่ำวไปติดตั้งในโรงงำนของผู้เอำประกันภัย โดยจำเลยที่ 1 เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้
เอำประกันภัยจำนวน 53,594.50 บำท ตำมใบแจ้งหนี้ แม้ใบแจ้งหนี้ดังกล่ำวจะระบุรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำย
แต่ละรำยกำรว่ำมีจำนวนเท่ำใด เช่น ค่ำขนส่ง 5,000 บำท ค่ำดำเนินพิธีศุลกำกร 7,000 บำท ค่ำรถฟอร์คลิฟท์
8,000 บำท ค่ำรถเครน 8,000 บำท ค่ำบริกำร 1,000 บำท เป็นต้น ก็เป็นเรื่องของจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้ำงแสดงให้
ผู้ว่ำจ้ำงทรำบว่ำจำนวนเงินค่ำว่ำจ้ำงที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บจำกผู้ว่ำจ้ำงมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับงำนที่ว่ำ
จ้ำง ซึ่งจำเลยที่ 1 รับผิดชอบดำเนินกำรให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำว่ำจ้ำง กำรที่จำเลยที่ 1 ไปติดต่อเช่ำ
รถฟอร์คลิฟท์จำกจำเลยที่ 2 มำดำเนินกำรในส่วนของกำรเคลื่อนย้ำยและติดตั้งเครื่องจักร จำเลยที่ 2 มิได้ทำ
กำรขนส่งเครื่องจักรแม้เพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงไม่อำจถือได้ว่ ำจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่นดังที่ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญ ญำและกำรค้ำ ระหว่ำ งประเทศกลำงวินิ จฉัย แต่ถื อว่ ำจำเลยที่ 2 เป็น ตัว แทนของจ ำเลยที่ 1 ในกำร
ดำเนินกำรขนย้ำยและติดตั้งเครื่องจักร เมื่อจำเลยที่ 2 กระทำกำรดังกล่ำวด้วยควำมประมำท เป็นเหตุให้
เครื่องจักร 1 เครื่อง ตกกระแทกพื้นได้รับควำมเสียหำย จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 2 ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 616 ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ในข้อสุดท้ำยว่ำ
ควำมเสียหำยของสินค้ำมีเพียงใด โจทก์มีนำยขจร ผู้สำรวจควำมเสียหำยของบริษัทเทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์
เซอร์เวย์ จำกัด เป็นพยำนเบิกควำมประกอบรำยงำนกำรสำรวจควำมเสียหำยของสินค้ำเครื่องอัดฉีดพลำสติก
ว่ำ พยำนและทีมงำนได้ตรวจสอบสินค้ำที่เสียหำยจำกกำรตกกระแทกต่อหน้ำตัวแทนของจำเลยที่ 1 และ
เจ้ำหน้ำที่สำรวจภัยของบริษัทพีแอนด์เอ แอดจัสเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษั ทสำรวจภัยของจำเลยที่ 1 พร้อม
วิศวกรของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร และตัวแทนของผู้เอำประกันภัย พบว่ำลังบรรจุเครื่องจักรมีรอยถูกกระแทก
อย่ำงหนัก โครงลังซึ่งเป็นเหล็กโปร่งเสียรูปทรงและบุบมำก ฝำเหล็กด้ำนข้ำงฉีกขำดมีรอยครูด เป็นรอยย่น บุบ
งอ แผ่นพลำสติกและแผ่นฟอยล์คลุมเครื่องจักรฉีกขำด เฮ้ำซิ่งบุบ บิดเบี้ยว บำงแห่งแตก รำงสำยพำนโซ่บิดงอ
หลุดออกจำกตำแหน่ง ฝำชุดควบคุมบิดงอ แตกบุบ หลอดไฟและเลนส์ ชุดควบคุมแตก ปุ่มควบคุมยุบตัว แตก
จอภำพบนแผงควบคุมแตกร้ำว ได้มีกำรปรึกษำกับบริษัทผู้ผลิตแล้ว เห็นว่ำ เครื่องอัดฉีดพลำสติกนี้มีค วำม
ละเอียดมำก หำกส่งเครื่องกลับไปซ่อมที่บริษัทผู้ผลิตต้องเสียค่ำใช้จ่ำยมำก และบริษัทผู้ผลิตไม่รับรองว่ำเมื่อ
ซ่อมแล้วจะใช้กำรได้ดีเหมือนเครื่องจักรใหม่ ทุกฝ่ำยจึงมีควำมเห็นว่ำ ต้องถือว่ำสินค้ำเสียหำยทั้งหมด และ
นำยสำโรจน์ เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อของผู้เอำประกันภัย เป็นพยำนโจทก์เบิกควำมว่ำ หลังจำกที่บริษัทเทคนิคัล อินดิ
เพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จำกัด ตรวจสอบควำมเสียหำยแล้ว ผู้เอำประกันภัยยังแจ้งไปยังบริษัทฟำนัค จำกัด ซึ่งเป็น
ตัวแทนที่ขำยสินค้ำให้แก่ผู้เอำประกันภัยให้มำตรวจสอบสินค้ำนี้ด้วย ซึ่งบริษัทฟำนัค จำกัด ได้ส่งวิศวกรมำทำ
กำรตรวจสอบเครื่องจักร และรำยงำนไว้ว่ำ เครื่องอัดฉีดพลำสติกที่เสียหำยเป็นเครื่องจักรที่มีมำตรฐำนสูง และ
ควำมเที่ยงตรง แม่นยำสูง เครื่องจักรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงมำกในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญส่วนใหญ่

ของเครื่องจักร เนื่องจำกกำรตกกระแทกพื้นกะทันหัน จึงไม่มีทำงซ่อมเครื่องจักรให้ควำมเที่ยงตรง ถูกต้อง
แม่นยำ กลับคืนเหมือนเดิมได้แม้จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหำยก็ตำมเนื่องจำกโครงสร้ำงของระบบและเครื่อง
กลไก ต่อมำบริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จำกัด ได้รับมอบหมำยจำกโจทก์ให้เป็นผู้ขำยซำก
เครื่องจักรที่เสียหำยโดยวิธีกำรประมูล ปรำกฏว่ำมีผู้ให้รำคำสูงสุด 310,000 บำท หักภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วเหลือ
เงินสุทธิ 289,719.63 บำท เมื่อนำเงินจำนวนดังกล่ำวหักออกจำกรำคำเครื่องจักรที่เสียหำยแล้วคงเหลือ
ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 2,218,585.63 บำท ส่วนจำเลยที่ 1 โต้แย้งว่ำค่ำเสียหำยสู งเกินไป กำรประมูลขำยซำก
สินค้ำได้รำคำต่ำเกินไปโดยไม่มีพยำนหลักฐำนมำสืบหักล้ำงหรือโต้แย้งพยำนหลักฐำนของโจทก์ ทั้งกำรประมูล
ดังกล่ำวได้แจ้งวันประมูลให้จำเลยที่ 1 ทรำบแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ก็มิได้ไปเข้ำร่วมกำรประมูลแต่อย่ำงใด ที่ศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ ำงประเทศกลำงฟังว่ำ สินค้ำหลังจำกหักค่ำซำกแล้วคงเสียหำยเป็นเงิน
2,218,585.63 บำท และโจทก์ชดใช้เงินจำนวนดังกล่ำวให้แก่ผู้เอำประกันภัยไปแล้วให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับ
ผิดต่อโจทก์พร้อมดอกเบี้ยนั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น
พิพำกษำยืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่ำทนำยควำม 10,000 บำท แทนโจทก์
(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - อร่ำม เสนำมนตรี - สมศักดิ์ เนตรมัย)

