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 โจทกฟองวา    โจทกเปนผูครอบครองรถยนตหมายเลขทะเบียน พศ-๖๔๖๖  

กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐  โจทกใหนายทศพล  เขียวขํา นํารถยนตคันดังกลาว

ไปซอมแอรที่อูของจําเลย แตการซอมแซมไมเสร็จในเวลาทําการ จึงตองทิ้งรถยนตไวที่อูของจําเลย 

ตอมาเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา รถยนตของโจทกถูกเพลิงไหม ไดรับความเสียหาย ขอใหบังคับจําเลย

ชําระเงิน ๑๙๑,๘๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕  ตอป นับแตวันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จ  

 จําเลยใหการวา โจทกไมไดเปนผูครอบครองรถยนตคันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน 

พค (ที่ถูก พศ) -๖๔๖๖ กรุงเทพมหานคร โจทกจึงไมใชผูเสียหาย        โจทกไมไดลงลายมือช่ือมอบ 

 / อํานาจให... 
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อํานาจใหนางสาวฐิติมา เขียวขํา หนังสือมอบอํานาจไมถูกตอง โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง รถยนตคัน

เกิดเหตุเกิดเพลิงไหมเนื่องจากระบบไฟฟาที่ตอเติมดัดแปลงไมเรียบรอย และไมถูกตองภายในรถ

ของโจทก จําเลยจึงไมตองรับผิดใชคาเสียหาย ๔๑,๘๕๐ บาท และนางสาวฐิติมา ไมมีสวนไดเสีย

หรือเปนผูครอบครองรถยนตคันเกิดเหตุ จึงไมมีสิทธิเรียกคาจางรถยนตรับจางสาธารณะ ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท  ขอใหยกฟอง  

 ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา โจทกมอบอํานาจใหนางสาวฐิติมา  เขียวขํา  ฟองคดี

นี้แทนตามหนังสือมอบอํานาจหมาย  จ.๑         โจทกเชาซื้อรถยนตคันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน 

พศ-๖๔๖๖ กรุงเทพมหานคร มาจากบริษัทจีอี แคปปตอล ออโตลีส จํากัด (มหาชน) ตามรายการจด

ทะเบียนหมาย จ.๒  โจทกขายสิทธิตามสัญญาเชาซื้อใหกับนางสาวฐิติมา แตยังไมไดมีการโอนช่ือ

ทางทะเบียน และมอบรถยนตใหนางสาวฐิติมาไป ต้ังแตปลายป ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันซื้อขาย  วันที่ 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ นายทศพลหรือรัชพล  เขียวขํา บิดาของนางสาวฐิติมา นํารถคันดังกลาวไป

ซอมแอรที่อูของจําเลย หลังจากที่นําแอรไปซอมครั้งแรก เมื่อนํากลับมาแลวแอรไมเย็น นายทศพล

จึงเอารถกลับไปทําใหม เวลา ๑๗ นาฬิกา นายทศพลไปรับรถ แตชางบอกวาไมเสร็จ นายทศพลจึง

บอกวาจะมารับตอนเชา  วันรุงขึ้น เวลา ๒๒ นาฬิกา ชางขับรถไปบอกนายทศพลที่บานวา รถยนต

คันเกิดเหตุเกิดไฟไหมที่คอนโซลดานใน กระจกแตก คอนโซล พวงมาลัย ประตูขวาไหม  ฝาเพดาน

ไหมทั้งหมด ระบบไฟฟาเสียหายทั้งหมด ตามบิลเงินสดหมาย จ.๔ รถคันเกิดเหตุเคยติดแกสมากอน  

แตเมื่อถอดแกสออกแลว สามารถใชงานดวยน้ํามันไดตามปกติ  

/ ทางพิจารณา... 
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 ทางพิจารณาจําเลยนําสืบวากอนเกิดเหตุ ๖ วัน นายทศพล  เขียวขํา ซื้อคอมเพลส-

เซอรแอรมาใหจําเลยเปลี่ยน ตอมาวันเกิดเหตุเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  นายทศพลและบุตรชายนํารถคัน

เกิดเหตุมาใหจําเลยตรวจเช็คตูแอรวารั่วหรือไม  เนื่องจากแอรไมเย็น  จุดที่จําเลยตรวจซอมอยูทาง

ฝงซายมือตรงที่นั่งผูโดยสารตามภาพถายทายรายงานการตรวจพิสูจนหมาย ล.๑ ภาพที่ ๑๔   การ

ซอมแซมตูแอร จะถอดตูแอรออกมา และไมเกี่ยวกับระบบไฟฟาซึ่งอยูดานคนขับ  จําเลยตรวจสอบ

แลวพบวาตูแอรรั่ว  เวลา ๑๔ นาฬิกา นายทศพลมาที่ราน จําเลยจึงแจงใหนายทศพลทราบวาตูแอร

รั่วตองเปลี่ยนใหม แตนายทศพลบอกวาไมตองเปลี่ยนใหประกอบตูแอรกลับเขาไป แลวเติมน้ํายา

แอร เนื่องจากอีก ๒-๓ วัน นายทศพล จะขายรถคันเกิดเหตุ  จําเลยบอกนายทศพลวา  การประกอบ

ตูแอรกลับเขาไปแลวเติมน้ํายาใชเวลาไมเกิน ๒ ช่ัวโมง ใหมารับรถในตอนเย็น และรอนายทศพล

อยูจนถึงเวลา ๒๐ นาฬิกา แตนายทศพล ไมมา จําเลยจึงกลับเขาบาน เวลา ๒๑ นาฬิกา มีควันลอย

ออกมาจากรถคันเกิดเหตุ จําเลยจึงเอากุญแจรถไปไขและเปดฝากระโปรง แลวถอดขั้วแบตเตอรี่ออก 

พบวาเพลิงไหมที่คอนโซลติดกับพวงมาลัยดานคนขับ บริเวณดังกลาวเปนที่ต้ังกลองฟวส จําเลยใช

เวลาดับไฟ ๕-๑๐  นาที จากนั้นจึงใหเด็กที่รานไปแจงนายทศพลที่บาน รุงเชาเจาพนักงานตํารวจมา

ตรวจรถคันเกิดเหตุพบวา มีสายไฟซึ่งโจทกไดตอไวเพิ่มเติมจากแบตเตอรี่เขากลองฟวสซึ่งไมเกี่ยว 

กับการซอมแอรของจําเลย  นอกจากนี้ศูนยฮอนดาไดรวมตรวจสอบดวย และใหความเห็นวา เหตุที่

เกิดเพลิงไหม นาจะเกิดจากไฟฟาลัดวงจร เนื่องจากรถมีการตอเติมเปลี่ยนแปลง         นางสาวฐิติมา 

ไมสามารถฟองใหจําเลยรับผิดได เนื่องจากไมใชผูเสียหาย เพราะรถคันเกิดเหตุเปนของโจทก 

/ พิเคราะห... 
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 พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว    ขอเท็จจริงฟงไดวา วันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๐  นายทศพลหรือรัชพล  เขียวขํา  นํารถยนตหมายเลขทะเบียน พศ-๖๔๖๖  

กรุงเทพมหานคร ไปใหจําเลยซอมแอร ระหวางที่รอใหนายทศพลหรือรัชพลไปรับรถ ไดเกิดเพลิง

ไหมรถคันเกิดเหตุ ปญหาที่จะตองวินิจฉัยประการแรกมีวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม โจทกอาง

ตนเองเบิกความยืนยันวา ไดมอบอํานาจใหนางสาวฐิติมาฟองคดีนี้แทน  ตามหนังสือมอบอํานาจ

หมาย จ.๑  จําเลยไมนําสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอื่น จึงฟงขอเท็จจริงไดวา โจทกมอบอํานาจให

นางสาวฐิติมา ฟองคดีแทนจริง   สวนที่จําเลยใหการวาโจทกไมไดเปนผูครอบครองรถคันเกิดเหตุ 

จําเลยก็เบิกความรับวา รถคันเกิดเหตุเปนของโจทกคดีนี้ เมื่อจําเลยเบิกความรับวาโจทกเปนเจาของ 

จึงฟงไดวา โจทกเปนผูมีสวนไดเสียในรถคันเกิดเหตุ  โจทกจึงมีอํานาจฟอง  

 ปญหาตอไปมีวา รถคันเกิดเหตุเกิดเพลิงไหมเพราะการซอมตูแอรรถยนตของ

จําเลยหรือไม นายทศพลหรือรัชพล  เขียวขํา เบิกความเปนพยานโจทกวา พยานนํารถคันเกิดเหตุไป

ซอมแอรทีอู่ของจําเลย เมื่อซอมครั้งแรกแลวนํารถกลับมาใชปรากฏวาแอรไมเย็น   พยานจึงเอา

กลับไปซอมใหม เวลา ๑๗ นาฬิกา พยานไปรับรถแตชางบอกวายังซอมไมเสร็จ ใหมารับรถตอนเชา

วันรุงขึ้นเวลา ๒๒ นาฬิกา ชางขับรถไปบอกพยานที่บานวา รถคันเกิดเหตุเกิดไฟไหมที่คอนโซล

ดานใน กระจกแตก คอนโซล พวงมาลัย ประตูดานขวาไหม  ฝาเพดานไหมทั้งหมด ระบบไฟฟา

เสียหายทั้งหมด  เห็นวา พยานโจทกอาศัยเพียงความเขาใจของตนเองวา เมื่อพยานนํารถไปใหจําเลย

ซอมตูแอรแลวเกิดเพลิงไหมรถคันเกิดเหตุในขณะที่รถอยูที่อูซอมของจําเลย  สาเหตุตองเกิดจากการ 

/ ซอมตูแอร... 
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ซอมตูแอร โดยไมมีพยานผูเช่ียวชาญซึ่งมีความรูความสามารถดานเครื่องยนตมาเบิกความสนับ 

สนุนใหเห็นวา จําเลยซอมแซมแอรไมถูกตองตามหลักวิชาการ และเกิดขอผิดพลาดขึ้นอยางไร จึง

เปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม พยานหลักฐานเทาที่โจทกนําสืบมายังฟงไมไดวา ความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกิดจากการกระทําของจําเลย  สวนจําเลยอางตนเองเปนพยานเบิกความวา จําเลยจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางยนต ประกอบอาชีพรับจางซอมแอรรถยนตต้ังแตป ๒๕๔๔ จนถึง

ปจจุบัน  การซอมตูแอรนั้นจะถอดตูแอรออกมาตรวจสอบวาเกิดปญหาอะไร การซอมไมเกี่ยวกับ

ระบบควบคุมไฟฟา เนื่องจากระบบไฟฟาอยูดานคนขับ แลวตอบทนายโจทกถามคานวา ที่ตูแอรจะ

ไมมีระบบไฟฟาแตจะมีอยูที่สวิทซพัดลม  พันตํารวจเอกดิเรก  ธนานนทนิวาส เบิกความวา พยาน

ไดตรวจเหตุเพลิงไหมที่รถคันเกิดเหตุ พบวามีสายไฟฟาไปผูกติดกับสายไฟฟาที่กลองฟวส จึงเช่ือ

วาทําใหเกิดการอาคและสปาค กับตอบทนายจําเลยถามติงวา เหตุที่เปนเชนนั้นเนื่องจากเปนจุดที่

เกิดเพลิงไหมขึ้นกอน เห็นวา พยานเปนนักวิทยาศาสตรของกองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ซึ่งไดตรวจพิสูจนรถคันเกิดเหตุดวยตนเอง และไดใหความเห็นไวโดยอาศัยหลักทาง

วิทยาศาสตร ในรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม หมาย ล.๑    พยานก็ระบุไวชัดเจนวา 

พยานตรวจสภาพภายในรถ พบวาเกิดเหตุเพลิงไหมใตคอนโซลดานหนาขางขวา และพบวาจุดที่นา

เช่ือวาเกิดเพลิงไหมขึ้นกอน คอืบริเวณที่ต้ังกลองฟวสควบคุมระบบไฟฟาของรถยนต  ทําใหเกิด

เพลิงไหมขึ้นที่คอนโซลดานหนาขางขวาลามขึ้นไปที่กระจกบังลมดานบน และตรวจพบสายไฟฟา

ที่ตอจากแบตเตอรี่เขาไปที่กลองฟวสถูกเพลิงไหม โดยพบวามีสายไฟฟาอีก ๑ เสน ตอเขาสายไฟฟา 

/ ที่มาจาก... 
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ที่มาจากแบตเตอรี่  จากผลการตรวจพบดังกลาว พยานเช่ือวา เหตุเพลิงไหมเกิดจากมีการอาคหรือ 

สปาคที่กลองฟวสของรถยนต จึงทําใหเกิดเพลิงไหม นอกจากนี้จําเลยยังมีสรุปผลการตรวจสอบ

และแกไขหมาย ล.๓ ซึ่งสํานักงานใหญของบริษัทซึ่งจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา ไดตรวจสอบแลว

ใหความเห็นสอดคลองกับความเห็นของพยานวาเหตุเพลิงไหมเกิดจากการลัดวงจรหรือระบบไฟฟา 

ภายในรถยนต พยานหลักฐานที่จําเลยนําสืบมาจึงมีเหตุและผลใหนารับฟง มีน้ําหนักดีกวาพยาน 

หลักฐานโจทก ขอเท็จจริงฟงไมไดวา จําเลยซอมแอรรถยนตแลวเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม  จําเลยจึง

ไมจําตองรับผิดตอโจทก ประเด็นอื่นไมจําตองวินิจฉัย  

 พิพากษายกฟอง     ใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย โดยกําหนดคา

ทนายความ ๓,๐๐๐ บาท./ 
 

นางสาวอําพรรัตน พงษพรม 

 

 

 

 

 

ศิริรัตน /พิมพ 



หมายเหต ุ
 

 ศาลใหนํ้าหนักกับพยานหลักฐานของจําเลยเพราะมีผูเช่ียวชาญมาเบิก
ความเปนความเห็นถึงสาเหตุเพลิงไหมวานาจะเกิดจากระบบไฟฟาของรถยนต
ไมเกี่ยวกับการที่จําเลยซอมแอร    แตขอเท็จจริงไมปรากฏในทางคดีวาการ
ซอมแอร น้ันมีสวนทําใหเกิดการลัดวงจรไดงายขึ้นหรือไม   อยางไร หา
ไมเชนน้ันแลวจําเลยนาตองรับผิดเพียงแตโจทกมีสวนกอใหเกิดความเสียหาย
ดวยตามป.พ.พ.มาตรา 223 เพราะรถยนตมีการตอเติมเปล่ียนแปลงกอนนํามา
ใหจําเลยซอม 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทกัษ 
                           4 กุมภาพันธ 2553   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


