คำพิพำกษำที่มีผลกระทบ
ต่อกำรทำงำนของ FREIGHT FORWARDER
Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA)

หัวข้อพิจำรณำ
ขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ
1. Freight Forwarder เป็ นเพียงตัวแทนเจ้ำของสิ นค้ำ ไม่ใช่เป็ นผูข้ นส่ งหรื อไม่

2. กรณี Freight Forwarder ถูกฟ้ องร่ วมกับสำยกำรบิน ควำมรับผิดต่อเจ้ำของสิ นค้ำเป็ นอย่ำงไร
3. กรณี Freight Forwarder ถูกฟ้ องร่ วมกับสำยกำรบิน DMC มีผลในกำรพิจำรณำควำมรับผิดอย่ำงไร

4. Freight Forwarder ในฐำนะ MTO จะไล่เบี้ยสำยกำรบินอย่ำงไร
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
1. Freight Forwarder เป็ นเพียงตัวแทนเจ้ำของสิ นค้ำ ไม่ใช่เป็ นผูข้ นส่ งหรื อไม่
2. Freight Forwarder จะจำกัดควำมรับผิดได้อย่ำงไร

หัวข้อพิจำรณำ
ขนส่ งทำงถนนระหว่ำงประเทศ
1. แม้ไม่มีขอ้ เท็จจริ งว่ำรถขนส่ งเกิดอุบตั ิเหตุ แต่กอ็ ำจรับผิดในควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำได้

2. บทสันนิษฐำนเกี่ยวกับกำรรับสิ นค้ำในสภำพดี
3. กำรกำหนดข้อควำมใดๆ ในใบรับสิ นค้ำให้เจ้ำของสิ นค้ำมีภำระมำกเกินกว่ำกฎหมำยกำหนด

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
ข้ อเท็จจริง

•

ผูซ้ ้ือสิ นค้ำในประเทศไทย (EX-WORK) ว่ำจ้ำง Freight-ปลำยทำง จัดกำรขนส่ งสิ นค้ำจำกโรงงำนผูข้ ำย
ใน USA มำส่ งมอบในประเทศไทย

•

Freight-ปลำยทำง ออกใบเสนอรำคำ (Quotation) ค่ำขนส่ งให้ผซู ้ ้ือสิ นค้ำพิจำรณำ

•

Freight-ปลำยทำง จึงติดต่อ Freight-ต้นทำง ซึ่งเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจใน USA ให้ขนสิ นค้ำจำกโรงงำน
ผูข้ ำยพร้อมขนส่ งทำงอำกำศ

•

ช่วงกำรขนส่ งทำงอำกำศFreight-ต้นทำงติดต่อสำยกำรบินให้ทำกำรขนส่ งทำงอำกำศจำกUSAมำประเทศไทย

•

Freight-ต้นทำง ออก House Air Waybill มีชื่อผูข้ ำยและผูซ้ ้ือเป็ น Shipper และ Consignee ตำมลำดับ

•

สำยกำรบิน ออก Master Air Waybill มีชื่อ Freight-ต้นทำง และ Freight-ปลำยทำง เป็ น Shipper และ
Consignee ตำมลำดับ

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
ข้ อเท็จจริง
•

สิ นค้ำมำถึงประเทศไทย ผูซ้ ้ือสิ นค้ำว่ำจ้ำง บริ ษทั A ทำกำรดำเนินพิธีกำรศุลกำกรและรับสิ นค้ำแทนตน

•

Freight-ปลำยทำง แจ้งให้ผซู ้ ้ือมำรับสิ นค้ำเมื่อสิ นค้ำมำถึง และให้มำรับ D/O

•

คลังสิ นค้ำทำงอำกำศออก DMC แสดงว่ำสิ นค้ำเสี ยหำยก่อนผูซ้ ้ือรับสิ นค้ำ

•

โจทก์เป็ นผูร้ ับประกันภัยสิ นค้ำของผูซ้ ้ือ ฟ้ อง Freight-ปลำยทำง Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ให้รับผิด

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
คำฟ้องโจทก์
•

Freight-ปลำยทำงFreight-ต้นทำงและสำยกำรบิน ต้องร่ วมรับผิดในฐำนะผูข้ นส่ งสิ นค้ำจำกUSAมำยังประเทศไทย

•

Freight-ปลำยทำง Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ต้องร่ วมรับผิดในฐำนละเมิดด้วย

Freight-ปลำยทำง ต่อสู ้วำ่
•

Freight-ปลำยทำง เป็ นแค่ตวั แทนของผูซ้ ้ือ ไม่ใช่ผขู ้ นส่ ง จึงไม่ตอ้ งรับผิด

Freight-ต้ นทำง ขำดนัดยืน่ คำให้กำร ไม่ได้เข้ำมำต่อสู ้คดี
สำยกำรบิน ต่อสู ้วำ่
•

มีขอ้ จำกัดของผูข้ นส่ งเพียง 19 SDR ต่อกิโลกรัม

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
USA THAILAND
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คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ปลำยทำง
Freight-ปลำยทำง ไม่ใช่เป็ นเพียงตัวแทน แต่เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ (MTO)

•

Freight-ปลำยทำงเรี ยกเก็บค่ำระวำงขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศ (Air Freight) ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันเชื้อเพลิง
(Fuel Surcharges) ค่ำธรรมเนียมควำมเสี่ ยง (Crisis Surcharges) ค่ำบริ กำร EXW เพื่อแลก D/O ในนำม
ของตนเอง

•

Freight-ปลำยทำงไม่ได้เรี ยกค่ำบำเหน็จตัวแทน

•

Freight-ปลำยทำงแม้ไม่ได้เป็ นผูข้ นส่ งสิ นค้ำด้วยตนเอง ไม่ได้เป็ นผูอ้ อกใบตรำส่ ง แต่สญ
ั ญำระหว่ำงผู ้
ซื้อกับ Freight-ปลำยทำง (Quotation) เป็ นสัญญำขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบได้

•

Freight-ปลำยทำงจึงต้องรับผิดในฐำนะผูป้ ระกอบกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ (MTO)

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ปลำยทำง
Freight-ปลำยทำงไม่ตอ้ งรับผิดฐำนละเมิด เนื่องจำกเมื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ (MTO)
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ พ.ศ.2548 แล้ว ควำมรับผิดของFreight-ปลำยทำง จะ
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ พ.ศ.2548 เท่ำนั้น
•

จำกัดควำมรับผิดของ Freight-ปลำยทำงไว้ที่ 666.67 SDR ต่อหน่วยกำรขนส่ ง หรื อ 2 SDR ต่อกิโลกรัม

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ต้ นทำง และสำยกำรบิน
Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ไม่ตอ้ งรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมร่ วมกับ Freight-ปลำยทำง ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ พ.ศ.2548
หำกจะฟ้ อง Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ต้องฟ้ องฐำนละเมิด แต่กรณี น้ ี Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ไม่ตอ้ ง
รั บผิดฐำนละเมิด เพรำะโจทก์ไม่สำมำรถนำสื บได้ว่ำ ควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำเกิ ดจำกกำรจงใจหรื อประมำท
เลินเล่อของ Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ในทำงละเมิดอย่ำงไร
•

แม้มี DMC แต่กไ็ ม่ได้เป็ นเอกสำรพิสูจน์วำ่ ควำมเสี ยหำยเกิดจำกกำรจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของ
Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
สรุป
•

แม้ Freight Forwarder ไม่ได้เป็ นผูข้ นส่ งสิ นค้ำด้วยตนเอง ไม่ได้เป็ นผูอ้ อกใบตรำส่ ง แต่ Quotation เป็ น
สัญญำขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบได้ และ Freight Forwarder เป็ น MTO ได้

•

ภำยใต้กำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ Freight Forwarder ในฐำนะ MTO ต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหำย โดย
จำกัดควำมรับผิดได้

•

บุคคลอื่นรวมถึงสำยกำรบินที่ร่วมขนส่ งในกระบวนกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรู ปแบบ ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิด
กับ Freight Forwarder ซึ่งเป็ น MTO

•

แต่หำกจะให้บุคคลอื่นรวมถึงสำยกำรบินรับผิดร่ วมด้วย ต้องพิสูจน์วำ่ ควำมเสี ยหำยเกิดจำกกำรกระทำ
โดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของบุคคลนั้นๆ หรื อของสำยกำรบิน

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
ผลกระทบ
•

หน้ำที่และควำมรับผิดของ Freight Forwarder ที่ไม่ใช่เป็ นแค่ตวั แทนเจ้ำของสิ นค้ำ

•

DMC เป็ นหลักฐำนว่ำสิ นค้ำเสี ยหำยในระหว่ำงควำมดูแลของ Freight Forwarder ในฐำนะ MTO ได้

•

DMC ไม่เพียงพอต่อกำรพิสูจน์กำรกระทำโดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของบุคคลที่ Freight Forwarder
ใช้บริ กำร

•

ควำมรับผิดระหว่ำงกันของ Freight Forwarder กับบุคคลที่ตนใช้บริ กำร

•

เมื่อไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม จึงต้องพิจำรณำไล่เบี้ยตำมสัญญำที่ Freight Forwarder มีกบั บุคคลที่ตนใช้บริ กำร

คำพิพำกษำฎีกำที่ 6917/2561
USA THAILAND
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Multimodal Transportation Contract under a Quotation
Freight - ปลำยทำง

หำกกำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำยไม่เห็นประจักษ์
ต้องโต้แย้งเป็ นหนังสื อภำยใน 6 วัน นับแต่วนั ได้รับของ
หำกไม่โต้แย้ง ให้สันนิษฐำนว่ำ MTO ได้ส่งมอบของถูกต้อง
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เจ้ำของสิ นค้ำไม่แจ้งควำมเสี ยหำยต่อ Freight Forwarder ใน
ฐำนะ MTO ส่ งผลเพียงเจ้ำของสิ นค้ำมีหน้ำที่พิสูจน์วำ่ สิ นค้ำ
เสี ยหำยในระหว่ำงควำมดูแลของ Freight Forwarder

USA THAILAND

Shipper
Inland Carriage Contract
Freight-ต้นทำง

Airport

Airport

Warehouse

Warehouse

สำยกำรบิน

Master Air Waybill

International Air Carriage Contract

ตัวกำร-ตัวแทน

Freight - ปลำยทำง

เมื่อ Freight Forwarder ในฐำนะ Consignee ไปไล่เบี้ยสำยกำร
บินตำม Master Air Waybill จึงไม่ได้มีกำรทักท้วงเป็ นหนังสื อ
ภำยใน 14 วัน ทำให้สิ้นสิ ทธิฟ้องคดีสำยกำรบินผูเ้ ป็ นผูข้ นส่ ง
ทำงอำกำศ
ในกรณี ที่มีควำมเสี ยหำยแก่ของ
ผูม้ ีสิทธิรับของต้องทักท้วงเป็ นหนังสื อ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับมอบของ
มิฉะนั้น จะฟ้ องผูข้ นส่ งมิได้
Consignee

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.227/2561
ข้ อเท็จจริง
•

ผูซ้ ้ือสิ นค้ำในประเทศไทย (FOB) ว่ำจ้ำง บริ ษทั A ให้จดั หำผูข้ นส่ งสิ นค้ำจำกท่ำอำกำศยำนเซี่ยงไฮ้ มำ
ส่ งที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

•

บริ ษทั A จึงว่ำจ้ำง Freight-ปลำยทำง ให้ทำกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศ โดย Freight-ปลำยทำง เก็บค่ำระวำง

•

Freight-ปลำยทำง มอบหมำยให้ Freight-ต้นทำง ทำกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศ โดยกำรขนส่ งทำง
อำกำศ Freight-ต้นทำง ติดต่อสำยกำรบินให้ทำกำรขนส่ ง

•

Freight-ต้นทำง ออก House Air Waybill มีชื่อผูข้ ำยและผูซ้ ้ือเป็ น Shipper และ Consignee ตำมลำดับ

•

สำยกำรบิน ออก Master Air Waybill มีชื่อ Freight-ต้นทำง และ Freight-ปลำยทำง เป็ น Shipper และ
Consignee ตำมลำดับ

•

โจทก์เป็ นผูร้ ับประกันภัยสิ นค้ำของผูซ้ ้ือ ฟ้ อง Freight-ปลำยทำง Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ให้รับผิด

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.227/2561
คำฟ้องโจทก์
•

Freight-ปลำยทำง Freight-ต้นทำง และสำยกำรบิน ต้องร่ วมรับผิดในฐำนะผูข้ นส่ งสิ นค้ำจำกท่ำอำกำศยำนเซี่ยงไฮ้
มำยังท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

Freight-ปลำยทำง ต่อสู ้วำ่
•

Freight-ปลำยทำง เป็ นแค่ผปู ้ ระสำนงำนขนส่ ง ไม่ได้ทำสัญญำขนส่ งกับผูซ้ ้ือ ไม่ใช่ผขู ้ นส่ ง จึงไม่ตอ้ งรับผิด

Freight-ต้ นทำง ขำดนัดยืน่ คำให้กำร ไม่ได้เข้ำมำต่อสู ้คดี
สำยกำรบิน ต่อสู ้วำ่
•

ควำมเสี ยหำยไม่ได้เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ งทำงอำกำศ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.227/2561
พิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ เนื่องจำก พรบ.รับขนของทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศยังไม่มีผลบังคับขณะพิพำท

Shipper

USA THAILAND
Inland Carriage Contract

Airport

Airport

Warehouse

Warehouse

Consignee
บริ ษทั A

International Air Carriage Contract
Freight-ต้นทำง

ขนส่ งทำงอำกำศ

สำยกำรบิน

Master Air Waybill

Freight-ต้นทำง

House Air Waybill

ดำเนินพิธีกำร
รับสิ นค้ำ
ส่ งสิ นค้ำปลำยทำง

ว่ำจ้ำงให้ขนส่ งทำงอำกำศ
และเก็บค่ำระวำง
Freight - ปลำยทำง

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.227/2561
เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ปลำยทำง
Freight-ปลำยทำง ไม่ใช่เป็ นเพียงผูป้ ระสำนงำนขนส่ ง แต่เป็ นคู่สญ
ั ญำขนส่ งกับผูซ้ ้ือ

•

Freight-ปลำยทำงเรี ยกเก็บค่ำระวำงขนส่ งสิ นค้ำทำงอำกำศ และเป็ นผูอ้ อกใบแจ้งหนี้

•

Freight-ปลำยทำงไม่ได้พิสูจน์วำ่ ตนเป็ นเพียงตัวแทนโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกค่ำระวำง

•

Freight-ปลำยทำงจึงต้องร่ วมรับผิดกับ Freight-ต้นทำงและสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นผูข้ นส่ งอื่นที่ตนมอบหมำย

เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ต้ นทำง และสำยกำรบิน
Freight-ต้นทำง ร่ วมรับผิดกับ Freight-ปลำยทำง ในฐำนะผูข้ นส่ งที่ทำสัญญำกับผูข้ ำย และสำยกำรบิน ร่ วมรับผิด
กับ Freight-ปลำยทำง ในฐำนะผูข้ นส่ งทอดอื่นแม้ไม่มีสญ
ั ญำโดยตรงกับผูข้ ำยและผูซ้ ้ือ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.227/2561
สรุป
•

พิจำรณำภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ แม้ Freight Forwarder ไม่ได้เป็ นผูข้ นส่ งสิ นค้ำด้วย
ตนเอง ไม่ได้เป็ นผูอ้ อกใบตรำส่ ง แต่เป็ นผูเ้ ก็บค่ำระวำงโดยไม่ได้พิสูจน์วำ่ ตนไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำก
ค่ำระวำง ก็ถือเป็ นผูข้ นส่ งที่เข้ำทำสัญญำขนส่ งได้

ผลกระทบ

•

หน้ำที่และควำมรับผิดของ Freight Forwarder ภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ที่ไม่ใช่เป็ นแค่
ตัวแทนเจ้ำของสิ นค้ำ

•

จัดทำข้อยกเว้นควำมรับผิด และข้อจำกัดควำมรับผิดไว้ในสัญญำ หรื อเอกสำรใดๆ ที่เสนอบริ กำรกำร
ขนส่ ง

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
ข้ อเท็จจริง
•

ผูซ้ ้ือสิ นค้ำในประเทศไทย (EX-WORK) ว่ำจ้ำง บริ ษทั A ขนส่ งสิ นค้ำจำกโรงงำนของผูข้ ำยในประเทศ
มำเลเซีย มำส่ งที่ประเทศไทย โดยขนส่ งทำงถนน และ บริ ษทั A ออกใบตรำส่ งให้แก่ผซู ้ ้ือ

•

บริ ษทั A จึงว่ำจ้ำง บริ ษทั B ให้ทำกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงถนนช่วงจำกโรงงำนของผูข้ ำยในประเทศมำเลเซีย
มำยังชำยแดนประเทศไทย

•

บริ ษทั A จ้ำง บริ ษทั C ให้ทำกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงถนนช่วงจำกด่ำนนอกประเทศไทย ข้ำมแดนมำยังประเทศ
ไทย ไปถึงสถำนที่ส่งสิ นค้ำในประเทศ

•

บริ ษทั B รับมอบสิ นค้ำบรรจุในลังไม้จำกผูข้ ำย ณ โรงงำน โดยไม่ได้บนั ทึกหมำยเหตุใดๆ เกี่ยวกับควำม
เสี ยหำยของสิ นค้ำ มำเก็บไว้ ณ โกดังของบริ ษทั B ใกล้ชำยแดนไทย

•

บริ ษทั C รับสิ นค้ำ ณ โกดังของบริ ษทั B แล้วนำสิ นค้ำบรรจุในลังไม้บรรจุเข้ำตูส้ ิ นค้ำแล้วลำกด้วยหัวลำก
มำส่ งมอบยังสถำนที่ส่งสิ นค้ำในประเทศ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
ข้ อเท็จจริง
•

บริ ษทั C ส่ งมอบสิ นค้ำให้แก่ผซู ้ ้ือ โดยไม่มีกำรระบุในใบส่ งของว่ำสิ นค้ำเสี ยหำย เพียงแต่ระบุวำ่ รอกำร
ตรวจสอบ

•

โจทก์เป็ นผูร้ ับประกันภัยสิ นค้ำของผูซ้ ้ือ ฟ้ อง บริ ษทั A บริ ษทั B และบริ ษทั C ให้รับผิด

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
คำฟ้องโจทก์
•

บริ ษทั A บริ ษทั B และบริ ษทั C ต้องร่ วมรับผิดในฐำนะผูข้ นส่ งสิ นค้ำทำงถนนระหว่ำงประเทศ

บริษัท A ต่อสู ้วำ่
•

สิ นค้ำไม่ได้เสี ยหำยในระหว่ำงกำรขนส่ ง

•

มีขอ้ จำกัดควำมรับผิดตำม พรบ.กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ

บริษัท B โจทก์ทิ้งฟ้ องในส่ วนบริ ษทั B
บริษัท C ต่อสู ้วำ่
•

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรนำสิ นค้ำบรรจุเข้ำตู ้

•

มีขอ้ จำกัดควำมรับผิดตำม พรบ.กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
MALAYSIA THAILAND
International Carriage by Road Contract

Warehouse

Shipper

Consignee

Inland Carriage Contract

International Carriage by Road Contract

บริ ษทั B

บริ ษทั C
ใบตรำส่ ง

ขนสิ นค้ำบรรจุลงั ไม้จำกโรงงำนผูข้ ำย
มำยังโกดังของตนใกล้ชำยแดนไทย

ขนสิ นค้ำบรรจุเข้ำตูส้ ิ นค้ำจำกโกดังของบริ ษทั B
ข้ำมแดนไปส่ ง ณ สถำนที่ส่งมอบในไทย
บริ ษทั A

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
เหตุผลตำมคำพิพำกษำต่ อ Freight-ปลำยทำง
บริ ษทั A และบริ ษทั C ร่ วมกันรับผิดต่อโจทก์

•

เชื่อว่ำควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในระหว่ำงกำรขนส่ ง

•

จำกัดควำมรับผิดได้ 8.33 SDR ต่อกิโลกรัม

ควำมเห็นเพิม่ เติม

•

ประเด็นบริ ษทั B รับมอบสิ นค้ำบรรจุในลังไม้จำกผูข้ ำย ณ โรงงำน โดยไม่ได้บนั ทึกหมำยเหตุใดๆ เกี่ยวกับ
ควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำ

•

ประเด็นบริ ษทั C ส่ งมอบสิ นค้ำให้แก่ผซู ้ ้ือ โดยไม่มีกำรระบุในใบส่ งของว่ำสิ นค้ำเสี ยหำย เพียงแต่ระบุวำ่
รอกำรตรวจสอบ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
ควำมเห็นเพิม่ เติม
•

ประเด็นบริ ษทั A และบริ ษทั C สู ้วำ่ ไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ ง

•

ประเด็นบริ ษทั C ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรนำสิ นค้ำบรรจุเข้ำตู ้

•

ประเด็นบริ ษทั C สู ้วำ่ ในใบรับสิ นค้ำโดยผูซ้ ้ือมีขอ้ ควำมระบุวำ่ ถ้ำสิ นค้ำเสี ยหำยต้องแจ้งพนักงำนขับรถ
โดยทันทีในวันรับสิ นค้ำ มิฉะนั้น บริ ษทั C จะพ้นควำมรับผิดชอบ

คำพิพำกษำศำลทรัพย์สินฯ เลขคดีแดงที่ กค.126/2561
ผลกระทบ
•

ควำมรับผิดร่ วมกันของผูร้ ่ วมขนส่ งทำงถนนระหว่ำงประเทศ

•

ตรวจสอบสิ นค้ำระหว่ำงผูข้ นส่ งก่อนกำรรับมอบระหว่ำงกัน

•

ข้อควำมที่เป็ นภำระต่อเจ้ำของสิ นค้ำมำกกว่ำที่กฎหมำยกำหนด

Q&A

