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 โจทกฟองวา โจทกเปนผูรับประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน ษข-๔๒๖๒ 

กรุงเทพมหานคร ไวจากนายนเรศ ธรรมโชติ คุมครองตามสัญญาประกันภัยมีกําหนด ๑ ป เริ่มวันที่ 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา

ประมาณ ๘ นาฬิกา บริเวณลานจอดรถของบริษัทไทรอัมพ มอรเตอรไซเคิล ไทยแลนด จํากัด ตําบล

บานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กอนเกิดเหตุนายนเรศ ธรรมโชติ ขับขี่รถยนตคันที่โจทกรับ

ประกันภัยไวมาจอดในลานจอดรถ ซึ่งเปนที่ทํางานของตนเอง โดยมีบุคคลผูมีช่ือไดกระทําการพน

สีอาคารขางเคียงในทางการที่จางของจําเลย ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล

ในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณและอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาได 

/ใชใหเพียงพอ.... 

 

 
คดหีมายเลขดําที ่     ม     ๕๙๖/๒๕๕๒       
คดหีมายเลขแดงที ่   ม ๒๑๑๔/๒๕๕๒ 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันที่    ๓๐    เดือน  พฤศจิกายน    พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

ความแพง 

บริษัท สินทรัพยประกันภัย  จํากัด   โจทก  

 

      
      
บริษัท ปนิพล  คอนสตรัคช่ัน จํากัด   

      
      
จําเลย        

 
เร่ือง                  ละเมิด  ประกันภัย  รับชวงสิทธิ 

(๓๑) 
คําพิพากษา 
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ใชใหเพียงพอไม กลาวคือ บุคคลผูมีช่ือไดทําการพนสีอาคารโดยมิไดจัดหาวัสดุมาเพื่อปดกั้น

บริเวณดังกลาว เพื่อมิใหละอองสีปลิวไปตกใสรถยนตผูอื่น ขณะนั้นในบริเวณใกลเคียงมีรถยนต

ของนายนเรศ ธรรมโชติ จอดอยูแลวตามปกติวิสัย ทําใหละอองสีปลิวไปถูกรถยนตของนายนเรศ 

ธรรมโชติ ไดรับความเสียหายรอบคัน โจทกในฐานะผูรับประกันภัย จึงไดดําเนินการจัดการ

ซอมแซมใหกับผูเอาประกันภัยเปนเงินจํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท โจทกจึงรับชวงสิทธิตามกฎหมาย 

จําเลยในฐานะนายจางหรือตัวการของบุคคลผูมีช่ือ มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายดังกลาวแก

โจทก เปนเงินจํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาว

นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก ขอบังคับใหจําเลยชําระคาเสียหายแก

โจทกเปนเงินจํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว 

นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 

 จําเลยใหการวา จําเลยไมไดทําละเมิดตอโจทก โดยขณะทํางานพนสีอาคารอยูนั้น 

เกิดลมพายุกรรโชกรุนแรงจนวัสดุที่ใชในการปองกันละอองสีเกิดความเสียหาย ทําใหฝุนสีที่เปน

ละอองฟุงกระจายลอยไปเกาะติดรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยไดรับความเสียหาย แตละอองสีที่

เกาะติดรถยนตดังกลาวนั้นสามารถลางและขัดสีออกได โดยจําเลยไดรับผิดชอบทําการลางขัดสี

ใหแกเจาของรถยนตที่ไดรับความเสียหายคันอื่นๆดวย สวนที่เจาของรถยนตคันที่เสียหายไปทําการ

ขัดสีเองและรถยนตที่มีการประกันภัย เจาของรถยนตและบริษัทประกันภัยทําการซอมขัดสีแลว 

จําเลยชดใชคาใชจายใหแกเจาของรถยนตและบริษัทประกันภัยสําหรับรถยนตทุกคันครบหมดสิ้น

แลวทุกคัน   โดยการซอมสีรถยนตดังกลาวเสียคาใชจายในการขัดสีเพียงคันละไมเกิน ๕๐๐ บาท  

/ซึ่งไมมีคันใด.... 
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ซึ่งไมมีคันใดที่เสียหายถึงกับตองเหมาทําสีรอบนอกทั้งคัน และฟองโจทกเคลือบคลุม เนื่องจาก

โจทกบรรยายฟองเพียงวา “สีปลิวไปถูกรถยนตของนายนเรศ ธรรมโชติ ไดรับความเสียหายรอบๆ

คัน ปรากฏตามใบรายงานอุบัติเหตุรถยนต บันทึกถอยคําผูขับขี่รถเอาประกันภัย บันทึกรายงาน

อุบัติเหตุ เอกสารทายฟองหมายเลข ๔” แตเอกสารดังกลาวมิไดมีหลักฐานประการใดที่จะทําให

จําเลยรับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตตามฟองไดเลย ขอใหยกฟอง 

 ระหวางพิจารณาจําเลยสละประเด็นขอตอสูเรื่องฟองเคลือบคลุม 

 ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา โจทกเปนผูรับประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน 

ษข-๔๒๖๒ กรุงเทพมหานคร ไวจากนายนเรศ ธรรมโชติ คุมครองตามสัญญาประกันภัย มีกําหนด 

๑ ป เริ่มวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ จําเลยรับเหมาชวงจาก

บริษัทช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด ใหทําการพนสีอาคารในสวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน 

ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะกง จํากัด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ชางสีของจําเลยไดพนสีอาคาร

สวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะกง จํากัด ในทางการที่จางของจําเลย ดวย

ความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ไดทําใหละอองสีที่ใชพนสีอาคารปลิวกระจายไปใน

อากาศและลอยไปเกาะติดรถยนตของนายนเรศที่จอดไวอยูที่ลานจอดรถบริษัทไทรอัมพ มอรเตอร

ไซเคิล ไทยแลนด จํากัด ไดรับความเสียหายรอบคัน นอกจากนี้ละอองสียังไดลอยไปเกาะติดและ

สรางความเสียหายใหกับรถยนตคันอื่นๆ อีกประมาณ ๔๕ คัน ที่จอดอยูที่ลานจอดรถดังกลาวดวย      

นายนเรศกับเจาของรถยนตคันอื่น  ๆ ที่ไดรับความเสียหายไดเขาไปเจรจากับจําเลย แตไมสามารถ

ตกลงกันได   นายนเรศกับพวกจึงไปแจงความที่สถานีตํารวจภูธรพานทอง ไวเปนหลักฐานเพื่อ 

/ดําเนิน... 
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ดําเนินการตอไป จากนั้นนายนเรศไดติดตอโจทกในฐานะผูรับประกันภัยดําเนินการซอมแซม

รถยนตที่รับประกันภัย โจทกไดตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจสภาพรถของนายนเรศแลว จึงแจง

ใหนายนเรศนํารถเขาไปซอมแซมได นายนเรศนํารถยนตที่โจทกรับประกันภัยดังกลาวเขาไปซอม

ทําสีใหมทั้งคันที่บริษัทพระรามเกา ฮอนดาคารส จํากัด เปนเงินจํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท โจทกใน

ฐานะผูรับประกันภัยไดชําระคาซอมแซมดังกลาวไปแลว จึงรับชวงสิทธิเรียกคาเสียหายจํานวน

ดังกลาวไดตามกฎหมาย จําเลยในฐานะนายจางหรือตัวการของบุคคลผูมีช่ือ มีหนาที่ตองรับผิด

ชดใชคาเสียหายดังกลาวแกโจทก เปนเงินจํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 

๗.๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก  

 จําเลยนําสืบวา จําเลยรับเหมาชวงจากบริษัทช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ใหทําการพนสีอาคารสวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะกง จํากัด  เมื่อวันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๕๑ ขณะที่ชางของจําเลยพนสีอาคารสวนที่ตอเติมอยูนั้น ไดเกิดลมพายุกรรโชกแรง 

จนทําใหวัสดุที่ใชในการปองกันละอองสีพัดปลิวเสียหาย และชางของจําเลยไมสามารถปดผาใบที่

ทําการปดพื้นที่ที่พนสีไดทัน ทําใหละอองสีที่ชางของจําเลยกําลังพนสีอยูฟุงกระจายไปในอากาศ

และลอยไปเกาะติดกับรถยนตของนายนเรศ ธรรมโชติ และรถคันอื่นๆ ที่จอดอยูบริเวณลานจอดรถ

ของบริษัทไทรอัมพ มอรเตอรไซเคิล ไทยแลนด จํากัด จําเลยไดรับผิดชอบทําการเช็ดลางขัดสีใหแก

เจาของรถยนตทุกคันที่ไดรับความเสียหายดังกลาว หลังจากเช็ดลางขัดสีแลว ปรากฏวา ละอองสีที่

เกาะติดรถยนตไดหายไป และสีของรถยนตกลับสูสภาพปกติดังเดิม ดังนั้น ที่นายนเรศ   ธรรมโชติ 

/นํารถยนต.... 
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นํารถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยไปซอมแซมโดยทําสีใหมทั้งคันนั้น     เปนการซอมแซมที่

เกินไปกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากจําเลยตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกโจทกในฐานะ

ผูรับชวงสิทธิมาจากนายนเรศ ก็เปนเงินเพียงจํานวน ๕๐๐ บาท  

 พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงที่คูความมิไดโตเถียง

รับฟงเปนยุติไดในเบื้องตนวา โจทกเปนผูรับประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน ษข-๔๒๖๒ 

กรุงเทพมหานคร ไวจากนายนเรศ ธรรมโชติ คุมครองตามสัญญาประกันภัย มีกําหนด ๑ ป เริ่มวันที่ 

๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๑   สิน้สุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ จําเลยรับเหมาชวงจากบริษัทช.การชาง-

โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด ใหทําการพนสีอาคารในสวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน ทาคาโอกา

ฟาวนดรี บางปะกง จํากัด คดีมีปญหาที่ตองวินิจฉัยประการแรกวา ลูกจางของจําเลยประมาท

เลินเลอทําใหรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามฟองหรือไม ไดความวาวัน

เกิดเหตุลูกจางของจําเลยไดพนสีอาคารสวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะ

กง จํากัด ทําใหละอองสีกระจายไปในอากาศและลอยไปเกาะติดรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัย

และรถยนตคันอื่นๆ อีกประมาณ ๔๕ คัน ที่จอดอยูที่ลานจอดรถของบริษัทไทรอัมพ มอรเตอร

ไซเคิล ไทยแลนด จํากัด ซึ่งอยูใกลเคียงกันไดรับความเสียหาย ที่จําเลยนําสืบตอสูวา ขณะที่ชางสี

ของจําเลยทําการพนสีอาคารสวนที่ตอเติมของบริษัทไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะกง จํากัด ได

เกิดลมพายุกรรโชกอยางรุนแรง จนทําใหวัสดุที่ใชในการปองกันละอองสีพัดปลิวเสียหาย และชาง

ของจําเลยไมสามารถปดผาใบที่ทําการปดพื้นที่พนสีไดทัน ทําใหละอองสีฟุงกระจายไปในอากาศ

และลอยไปเกาะติดกับรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยและรถยนตคันอื่นๆไดรับความเสียหายนั้น  

/เห็นวา.... 
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เห็นวา เมื่อมีลมพายุพัดกรรโชกรุนแรง ลูกจางจําเลยควรตองหยุดทําการพนสีทันทีเพื่อปองกัน

ไมใหละอองสีลอยไปเกาะติดกับรถยนตของผูอื่นซึ่งจอดอยูใกลกัน แตเมื่อพิจารณาความเสียหาย

ของรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัย ปรากฏวามีละอองสีเกาะติดรอบตัวรถและรถยนตคันอื่นๆอีก

ประมาณ ๔๕ คันก็ไดรับความเสียหายในลักษณะเชนเดียวกัน ตามพฤติการณนาเช่ือวา ลูกจางของ

จําเลยไมไดหยุดทําการพนสีในขณะที่มีลมพายุพัดกรรโชกรุนแรงและยังคงทําการพนสีตอไปจน

เปนเหตุทําใหละอองสีลอยไปเกาะติดกับรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยและรถยนตคันอื่นๆไดรับ

ความเสียหาย ขอตอสูของจําเลยจึงไมมีน้ําหนักใหนาเช่ือถือ คดีฟงไดวา ลูกจางของจําเลยประมาท

เลินเลอทําใหรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยไดรับความเสียหายจริงตามฟอง จําเลยซึ่งเปนนายจาง

จึงตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ลูกจางกระทําไปในทางการที่จาง ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา ๔๒๕ 

 คดีมีปญหาที่ตองวินิจฉัยประการตอไปวา จําเลยตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก

โจทกเพียงใด โจทกนําสืบวา ละอองสีที่มาเกาะติดตัวรถไมสามารถลางออกไปไดโดยการขัดสี จึง

ตองทําสีรอบนอกทั้งคันและเปลี่ยนอะไหลในสวนอุปกรณของรถ เชน เทปปดขอบประตู คิ้วรีดน้ํา

ประตู พลาสติกกระจกหูขาง คิ้วรีดน้ําบนหลังคา โดยมีนายนเรศ ธรรมโชติ เปนพยานเบิกความ

ประกอบรายการความเสียหาย ตามรายการอุบัติเหตุรถยนต เอกสารหมาย จ.๓ สภาพความเสียหาย

ของรถ ตามภาพถายหมาย จ.๔  และมีนายเอกภพ โพธ์ินิมิต เจาหนาที่ประเมินราคาของบริษัท

พระรามเกาฮอนดาคารส จํากัด เบิกความประกอบใบประเมินราคาพรอมใบเสร็จรับเงิน เอกสาร

หมาย จ.๕  เห็นวา ตามสภาพความเสียหายของรถที่ปรากฏตามภาพถายไดรับความเสียหาย โดยมี 

/ละออง... 
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ละอองสีขาวมาเกาะติดรถเปนเหตุใหสีของรถผิดเพี้ยนเสียหายไป แตทางพิจารณาไดความจากนาย

นเรศที่เบิกความตอบทนายจําเลยถามคานวา เจาหนาที่สินไหมของบริษัทโจทกไดทําการตรวจสอบ

ความเสียหายรถยนตของนายนเรศที่โจทกรับประกันภัยแลว ปรากฏวาเจาหนาที่สินไหมใหนํารถ

ไปขัดสีรอบคัน ตามที่ระบุในรายงานอุบัติเหตุรถยนต เอกสารหมาย จ.๓  แมนายเอกภพซึ่งเปน

เจาหนาที่ประเมินราคาไดประเมินราคาและดําเนินการซอมแซมไปตามมาตรฐานของบริษัทฮอนดา 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด แตเมื่อพิจารณาสภาพความเสียหาย และการที่จําเลยเยียวยาความ

เสียหายใหแกเจาของรถคันอื่นที่ไดรับความเสียหายในลักษณะเดียวกันแลว ปรากฏวา จําเลยได

ชดใชความเสียหายโดยใหเจาของรถนํารถเขาไปรับบริการขัดสีตามรานที่จําเลยไดจัดหาไว โดย

ยินยอมเสียคาใชจายในการลางขัดสี เปนเงินคันละ ๕๐๐ บาท ทุกคัน สวนรถยนตคันที่เสียหายที่ได

ทําประกันภัยไว หลังจากที่เจาของรถไดนํารถเขาไปซอมแซมขัดสีตามที่บริษัทประกันแจงแลว ทาง

บริษัทประกันภัยไดเขามาเรียกรองคาใชจายกับจําเลย จําเลยก็ชดใชคาเสียหายเปนเงินคันละ ๕๐๐ 

บาทเชนกัน ตามใบเสร็จรับเงินหลายฉบับ เอกสารหมาย ล.๑ จึงเช่ือวา ละอองสีขาวที่เกาะติดรถ

ตามภาพถายหมาย จ.๔ นั้น สามารถทําใหหมดไปไดดวยการขัดสี  การที่รถที่โจทกรับประกันภัย

ไดรับการทําสีรอบนอกทั้งคันและเปลี่ยนอะไหล โดยเสียคาทําสี คาแรงและคาอะไหล เปนเงิน

จํานวน ๒๖,๐๓๙ บาท ตามใบประเมินราคาและใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมาย จ.๕ จึงไมเหมาะสม

กับสภาพความเสียหายของรถ โดยรถที่โจทกรับประกันภัยตามฟองนั้นเปนรถใชมาแลวต้ังแตป 

๒๕๔๖ การทําสีใหมทั้งคันและเปลี่ยนอะไหลรถยอมทําใหสวนที่ไดรับการทําสีใหมและเปลี่ยน

อะไหลมีสภาพดูเหมือนใหมทั้งๆที่รถไดผานการใชงานมาแลว ๕ ป ยอมเสื่อมตามสภาพ ประกอบ 

/กับไดความ.... 



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๘ - 
 

กับไดความจากคําเบิกความของนายนเรศตอบทนายโจทกถามวา นายนเรศปฏิเสธที่จะนํารถเขารับ

การซอมแซมที่รานที่ทางบริษัทไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดรี บางปะกง จํากัด ติดตอไว โดยแจงวา

ตองการที่จะนํารถเขาไปซอมแซมที่ศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน โดยไดตรวจสอบราคาประเมินการ

ซอมแซมรถคันที่เสียหายแลว เปนเงินประมาณ ๔,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ บาท การซอมรถที่โจทกรับ

ประกันภัยโดยเปลี่ยนอะไหลและทําสีรถใหมทั้งคัน จึงถือเปนประโยชนที่เกินความเสียหาย และ

เมื่อพิจารณาใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัทโตโยตาฉะเชิงเทรา ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เอกสาร

หมาย ล.๑ แลวปรากฏวา มีคาใชจายในการขัดสีรถทั้งคันกอนหักภาษีเปนเงินจํานวน ๒,๒๒๗.๕๐ 

บาท ประกอบกับเมื่อรถคันที่โจทกรับประกันภัยไดนําเขาไปรับบริการซอมแซมที่ศูนยบริการรถ

ฮอนดาซึ่งเปนศูนยบริการมาตรฐานตามที่นายนเรศตองการแลว เห็นวา ศูนยบริการรถโตโยตา

และฮอนดามีมาตรฐานในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหโจทกเปนเงินจํานวน 

๒,๒๐๐ บาท และดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ

แกโจทก  

 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน ๒,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ 

ตอปของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เปนตนไป

จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก และใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคา

ทนายความ ๓,๐๐๐ บาท./  

 

นายจิรพนธ วีระชาญชัย 

ศรีรัตน /พิมพ 



หมายเหต ุ
 

 ศาลวางหลักวินิจฉัยใหฝายจําเลยรับผิดตามทฤษฎีรับภัยที่สรางขึ้น ซ่ึง
กําหนดหลักเกณฑความรับผิดการละเมิดไวโดยไมจําเปนที่ผูทําละเมิดจะตองมี
ความผิด   หากมีความเสียหายเกิดขึ้นและรูวาผูใดเปนผูทําหรือผูกอแลวก็ถือวา
ผูน้ันเปนผูละเมิดไมวาการกระทําที่กอความเสียหายน้ันจะผิดหรือถูก   และการ
เกิดลมพายุพัดกรรโชกรุนแรงน้ันก็ไมใชขอที่จะอางวาเปนเหตุสุดวิสัยเพราะ
ลูกจางจําเลยสามารถใชความระมัดระวังเพ่ือปองกันผลเสียหายจากการกระทํา
ของตนได ดังที่ศาลใหเหตุผลวาลูกจางจําเลยควรตองหยุดทําการพนสีทันทีเพ่ือ
ปองกันไมใหละอองสีลอยไปเกาะติดกับรถยนตผูอื่น  สวนคาสินไหมทดแทน
น้ันศาลไดวินิจฉัยกําหนดใหโดยมุงเนนไปที่ตัวทรัพยที่ถูกละเมิดเปนสําคัญ จึง
ไมมีประเด็นความเสียหายทางจิตใจประกอบการวินิจฉัยดวย 
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