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คําฟองคดีผูบริโภค 
 

 
คดีหมายเลขดําที่            / ๒๕๕๒ 
คดีหมายเลขแดงที่            / ๒๕   . 

 
 

ศาลแขวงดุสติ  
วันที ่  ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๒  

ความแพง 
 
   นายภัทรกิตติ ์ เนตินิยม      โจทก 
ระหวาง 

   บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด     จําเลย 
 
เรื่อง ขอใหชดใชคาเสียหายทดแทนซึ่งเปนผลโดยตรงจากการขนสงกระเปาสัมภาระลาชา         .  
จํานวนทุนทรัพย ๒,๗๐๗    บาท  ๘๕          สตางค 
  ขาพเจา  นายภัทรกิตติ์  เนตินิยม           โจทก 
เชื้อชาต ิ   ไทย  สัญชาต ิ     ไทย    อาชีพ    รับราชการ                            . อายุ ๓๖     ป    
เลขประจําตวัประชาชน  ๓    ๑  ๐  ๐  ๕    ๐  ๒  ๒  ๕  ๔    ๖  ๖    ๕    อยูบานเลขที ่ ๘/๓   

หมูที่    -  ถนน งามวงศวาน   ตรอก/ซอย   ทานผูหญิงพหล   ใกลเคียง -  

ตําบล/แขวง ลาดยาว  อําเภอ/เขต จตุจักร   จังหวัด       กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท ๐๘๑-๓๔๓-๖๐๙๓ โทรสาร ๐๒-๙๔๒-๘๑๐๓  จดหมายอิเล็กทรอนิกส fbuspan@ku.ac.th  

สถานที่ติดตอ ๘/๓   ถนน งามวงศวาน   ตรอก/ซอย   ทานผูหญิงพหล                                

ตําบล/แขวง ลาดยาว  อําเภอ/เขต จตุจักร   จังหวัด       กรุงเทพมหานคร   

โทรศัพท ๐๘๑-๓๔๓-๖๐๙๓ โทรสาร ๐๒-๙๔๒-๘๑๐๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกส fbuspan@ku.ac.th      
ขอยื่นฟอง บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด          จําเลย 

เชื้อชาติ       -  สัญชาติ -  อาชีพ   -   อายุ  -       ป     
อยูบานเลขที ่ ๔๑๔ หมูที่   -  ถนน พหลโยธิน   ตรอก/ซอย       -    

ใกลเคียง       -  ตําบล/แขวง   สามเสนใน   อําเภอ/เขต พญาไท   

จังหวัด     กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท ๐๒-๗๑๙-๔๕๐๐ โทรสาร  -   

จดหมายอิเล็กทรอนิกส          -   มีขอความตามที่จะกลาวตอไปน้ี 
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  ขอ ๑. จําเลยจดทะเบียนพาณิชยเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๖๑๑๓๖๘๔ มีเลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี ๓๐๓๑๐๗๐๔๕๕ และมีที่ตั้งปจจุบันอยูเลขที่ ๖๐/๑ ชั้น ๓ อาคารมนริริน ซอยสายลม ถนน
พหลโยธิน เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๔๐๐ โดยจําเลย
ประกอบกิจการหลักในการใหบริการขนสงผูโดยสารและสัมภาระทางอากาศภายใตเคร่ืองหมาย
การคาซ่ึงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ แอรเอเชีย โดยปจจุบันจําเลยใหบริการทั้งเสนทางการบินใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีศูนยกลางการใหบริการในประเทศไทยอยูที่สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑ ถึง ๓                           
                   ขอ ๒. โจทกประกอบอาชีพรับราชการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชา
การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ทั้งน้ีโจทกไดขออนุมัติตน
สังกัดเพ่ือไปปฏิบัติหนาที่เปนผูทรงคุณวุฒิในการใหคําแนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาน ๒๕๕๒ โดยในชวงระหวางวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๒ โจทกมีกําหนดการท่ีจะตองตรวจประเมิน ใหคําแนะนํา และสัมภาษณขาราชการ 
และเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ภาคใต ไดแก สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค ๑๔ (จังหวัดสุราษฎรธานี) สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค๑๕ 
(จังหวัดภูเก็ต) และสํานักงานส่ิงแวดลอมภาค๑๖ (จังหวัดสงขลา) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ทายคําฟองหมายเลข ๔                                                                                        . 
                   ขอ ๓ .  โจทกได กําหนดนัดหมายประชุมรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชวงเย็นของวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
สุราษฏรธานี เพ่ือกําหนดรูปแบบ วิธีการในการตรวจประเมินและใหคําแนะนําแกหนวยงานทั้งสาม 
ซ่ึงโจทกไดเตรียมตัวในการเดินทาง โดยเดินทางเท่ียวกรุงเทพฯ – สุราษฏรธานีดวยเที่ยวบิน 
FD3183 ของจําเลย ทั้งนี้โจทกไดดําเนินการจองและจายชําระคาบริการแกจําเลยผานทางเว็บไซต 
โดยไดรับหมายเลขยืนยัน คือ MHSTDQ โจทกจายชําระคาบริการดวยบัตรเครดิตของโจทกจํานวน 
๙๔๐ บาท (เการอยสี่สิบบาท) ประกอบดวยคาโดยสารจํานวน ๖๘๕.๐๕ บาท (หกรอยแปดสิบหา
บาทหาสตางค)  คาภาษีสนามบินจํานวน ๑๐๐ บาท (หน่ึงรอยบาท) คาภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน 
๕๔.๙๕ บาท (หาสิบสี่บาทเกาสิบหาสตางค) คาสัมภาระโดยสารน้ําหนักไมเกินสิบหากิโลกรัม
จํานวน ๔๖.๗๓ บาท (สี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค) และคาบริการสําหรับเลือกที่น่ังลวงหนา
จํานวน ๕๐ บาท (หาสิบบาท) ซ่ึงโจทกไดจายชําระใหจําเลยโดยสมบูรณครบถวน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๕ และ ๖                                                      .  

 ขอ ๔. วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ โจทกเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและได
ดําเนินการตามขั้นตอนการใหบริการของจําเลยเสร็จสิ้นเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ นาฬิกา ซ่ึงเปนเวลา
กอนกําหนดการเดินทางเที่ยวบิน FD3183 ของจําเลยเวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๗ และ ๘                                                                    . 
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ขอ ๕. เม่ือโจทก เดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดสุราษฎรธานีและไดไปรอรับกระเปา
สัมภาระซ่ึงจําเลยมีหนาที่ตองขนสงจากสนามบินสุวรณภูมิมายังสนามบินจังหวัดสุราษฏรธานี โจทก 
ไมพบสัมภาระของโจทก โจทกจึงไดไปติดตอยังสํานักงานของจําเลย ซ่ึงตั้งอยูที่ชั้นสองของอาคาร
ผูโดยสารสนามบินสุราษฎรธานี และไดยื่นคํารองตามขั้นตอนของจําเลย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๙ ซ่ึงสภาพการณของปญหาน้ี ทําใหโจทกไมสามารถเดินทางเขา
เมืองดวยรถโดยสารของบริษัท พันทิพย (๑๙๗๐) จํากัด ซ่ึงคิดคาบริการโดยสารจากสนามบิน       
สุราษฎรธานีไปยังเขตเมืองจํานวน ๑๐๐ บาท (หน่ึงรอยบาท) แตโจทกตองเหมารถแท็กซ่ีจาก
สนามบินสุราษฎรธานีเขาตัวเมืองสุราษฏรธานีในราคา ๕๐๐ บาท (หารอยบาท)                      . 
 ขอ ๖. เม่ือโจทก เดินทาง เขามาถึงในเขตอําเภอเมืองสุราษฏรธานีและเดินทางเขาที่
พัก ซ่ึงโจทกไดดําเนินการจองไวลวงหนาแลวคือโรงแรมเดอะวัน ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๘/๖๘ ถนนธาตุ
ทอง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายคําฟอง
หมายเลข ๑๐ และ ๑๑ โจทกไดดําเนินการติดตอไปยังจําเลยทางโทรศัพท หมายเลข ๐๒-๕๑๕-
๙๙๙๙ แตปรากฏวาเจาหนาที่ของจําเลยมิไดใหความชวยเหลือแตอยางใด แตกลับใหโจทกติดตอยัง
หมายเลขใหม คือ ๐๒-๑๓๔-๓๕๑๑ เม่ือโจทกติดตอไปยังหมายเลขดังกลาว พนักงานของจําเลยไม
อาจแจงใหชัดเจนวาสัมภาระของโจทกอยูที่ใดเชนเดียวกับระบบติดตามสัมภาระอัตโนมัติของจําเลย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๒  ทําใหโจทกไดรับความเครียด และกังวล
อยางมาก เน่ืองจากในกระเปาสัมภาระของโจทก มีคอมพิวเตอรพกพาซ่ึงมีความจําเปนในการ
ทํางาน เอกสารสําคัญ กลองถายรูปดิจิตอล ยาประจําตัวของโจทก ของใชสวนตัว และซึ่งจําเปน
ตางๆ ของโจทก ทั้งนี้โจทกไดติดตอกับจําเลยเพ่ือติดตามสัมภาระอีกคร้ังในวันพฤหัสบดีที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๒ รวมคาใชจายในการโทรศัพทติดตอจําเลยเพ่ือติดตามสัมภาระเปนจํานวน ๑๔.๘๕ 
บาท (สิบสี่บาทแปดสิบหาสตางค) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๓        .                       
 ขอ ๗. เม่ือไมปรากฏความชัดเจนถึงสัมภาระของโจทกวาอยูที่ใด โจทกจึงมีความ
จําเปนที่จะตองเดินทางไปจัดซ้ือเสื้อผาและของใชสวนตัว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี                     . 
 (๑) คาเสื้อผารวม ๓๐๒ บาท                                                        
 (๒) คาของใชสวนตัว ๒๕๓ บาท                               . 
 รายละเอียดสําเนาของใบเสร็จคาใชจายขางตนปรากฏตาม เอกสารทายคําฟอง
หมายเลข ๑๔ และ ๑๕                                    .   

                  นอกจากน้ัน จากการที่คอมพิวเตอรพกพาของโจทกอยูในกระเปาสัมภาระ ซ่ึงจําเลย
ทําสูญหายไปในขณะนั้น ทําใหโจทกไมสามารถที่จะประชุมมอบหมายและกําหนดขั้นตอนในการให
คําแนะนํา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานทั้งสามแหงได โจทกจึง
จําเปนตองแจงขอเลื่อนการประชุมติดตามจากเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา เปนเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา วันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๕๒                                                                                            . 
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ขอ ๘. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ โจทกไดติดตอเชารถจากอําเภอเมืองสุราษฏรธานี
เพ่ือเดินทางไปติดตอรับกระเปาสัมภาระของโจทก ณ สนามบินสุราษฎรธานี เน่ืองจากโจทก
จําเปนตองใชอุปกรณในสัมภาระเพ่ือการประชุมใหคําชี้แนะเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โจทกจายคาจาง
เหมาจากโรงแรมเดอะวันไปยังสนามบินสุราษฏรธานี และจากสนามบินสุราษฏรธานีไปยังสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๔ จํานวน ๘๐๐ บาท (แปดรอยบาท) ทั้งน้ีจําเลยไดสงมอบสัมภาระของโจทกให
เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ นาฬิกา โดยสิ่งของตางๆ ที่อยูภายในครบถวน ไมมีสิ่งใดเสียหาย             . 

 ขอ ๙. ในการยื่นฟองน้ีโจทกมีภาระตองเดินทางไปคัดสําเนาที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การคาโดยตองคัดทั้งบริษัทแอรเอเชีย เอวิเอชั่น และไทยแอรเอเชียจํากัด เน่ืองจากไมปรากฏขอมูล
วาบริษัทใดเปนผูรับคาบริการท่ีโจทกจาย เพราะจําเลยไมมีการออกใบเสร็จรับเงินใหกับโจทก รวม
คาใชจาย ๓๓๘ บาท (สามรอยสามสิบแปดบาทถวน) ปรากฏตาม เอกสารทายคําฟองหมายเลข ๑๖ 
จํานวน ๓ หนา                                                                                                . 

ขอ ๑๐. โจทกมีความเห็นวาจําเลยไดใหบริการ โดยขาดความระมัดระวังเกินสมควร 
ทําใหโจทกมีภาระคาเดินทางเพิ่มขึ้นจากปกติจํานวน ๑,๒๐๐ บาท (หน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 
คาใชจายเพ่ิมเติมในการจัดซ้ือเสื้อผาและของใชสวนตัวรวม ๕๕๕ (หารอยหาสิบหาบาทถวน)  คา
โทรศัพทในการติดตอกับจําเลยจํานวน ๑๔.๘๕ บาท (สิบสี่บาทแปดสิบหาสตางค) คาคัดสําเนาและ
ตรวจเอกสารประกอบการฟองของทั้งบริษัทแอรเอเชีย เอวิชั่น จํากัด และบริษัทไทยแอรเอเชียรวม
๓๓๘ บาท คาพาหนะเดินทางไปกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพ่ือขอคัดสําเนาไปกลับรวม ๖๐๐ บาท คิด
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๗๐๗.๘๕ บาท (สองพันเจ็ดรอยเจ็ดบาทแปดสิบหาสตางค)    
   การท่ีจําเลยใหบริการโดยขาดความระมัดระวังเกินสมควร ทําใหโจทก
ไดรับความเสียหาย ไดรับความทุกขทรมานจากความวิตกกังวล และตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น
อันเปนผลโดยตรงจากการใหบริการโดยปราศจากความระมัดระวังของจําเลย    
   โจทกไมมีทางอ่ืนใดจะบังคับจําเลยใหรับผิดชอบจากความเสียหายที่
เกิดขึ้น จึงตองนําความขึ้นประทานกราบเรียนตอศาลใหพิจารณา                            

                                                                               ควรมิควรแลวแตจะโปรด          .  

            
            
            
            
            
            
             



 
 

 

๕ 
 

คําขอทายฟองคดีผูบริโภค 

  ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจําเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจําเลยตามคําขอ
ตอไปน้ี 

๑. ใหจําเลยชําระเงินชดใชคาความเสียหายแกโจทกจํานวน ๒,๗๐๗.๘๕ บาท 
(สองพันเจ็ดรอยเจ็ดบาทแปดสิบหาสตางค)  พรอมดอกเบี้ยนับตั้งแตวันฟอง รวมถึงคาธรรมเนียม
อ่ืนใดที่ศาลกําหนด (ถามี)                            
 

๒. ใหจําเลยกระทําหรืองดเวนการกระทํา      
           
           
           
           
            

๓. ใหจําเลยสงมอบสิ่งของ       
           
           
           
            

๔. อ่ืนๆ          
           
           
           
            

ขาพเจายื่นสาํเนาคําฟอง โดยขอความถกูตองเปนอยางเดียวกันมาดวย  ๑   ฉบบั   
และรอฟงคําสัง่อยู  หากไมรอถือวาทราบแลว  
  

     โจทก 
                                                                       (นายภัทรกิตติ์  เนตินิยม)              

 ขาพเจา       เจาพนักงานคดี/ผูบันทึก 

       

ขาพเจา                                         ผูเรียง 

                                                                           (นายภัทรกิตติ์  เนตนิิยม)              


