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๑

 
 โจทกทั้งสามฟองวา  โจทกที่   ๑  เปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของ 

นายสุวัฒนชัย  พรสันเทียะ  โจทกที่   ๒  เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายสุวัฒนชัย   

พรสันเทียะ  โจทกที่  ๓ เปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสุวัฒนชัย พรสันเทียะ จําเลยที่  ๒  

เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพื่อบริการทดสอบรถยนตและแขงรถยนตทุกประเภท  เมื่อวันที่  ๒๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๒๒  นาฬิกา  จําเลยที่  ๑  ไดขับขี่รถยนตหมายเลขทะเบียน  

ฉก-๕๕๙  กรุงเทพมหานคร  โดยเปนลูกจางหรือตัวแทนจําเลยที่  ๒  ไดเขารวมแขงขันรถยนตโดย

ไมไดรับอนุญาตในสนามแขงขันประลองความเร็วของจําเลยที่  ๒  ดวยความประมาทเลินเลอของ 

             /จําเลย 

 

 
คดหีมายเลขดําที ่     พ๓๓๘/๒๕๕๒ 
คดหีมายเลขแดงที ่   พ๙๑๓/๒๕๕๒ 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

                                                                            ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันที่    ๒    เดือน  ธันวาคม    พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

ความแพง 

 
 

นางทิพยวารี  พรสันเทียะ  ที่  ๑ โจทก 
เด็กหญิงศรัณยพร  พรสันเทียะ  ที่  ๒ 
นางทุย  พรสันเทียะ  ที่  ๓ 
นายทศพล  เปยมใย  ที่  ๑ 
บริษัทบางกอก แดรก อเวนิว จํากัด  ที่  ๒ 

      
      
 
จําเลย        

 
เร่ือง                  ละเมิด  เรียกคาอุปการะเลี้ยงด ู

(๓๑) 
คําพิพากษา 

 
 
ระหวาง 
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จําเลยทั้งสองเปนเหตุใหจําเลยที่ ๑  ขับรถยนตเฉ่ียวชนนายสุวัฒนชัย  พรสันเทียะ  ผูเขาชมถึง 

แกความตาย  ขอใหจําเลยทั้งสองชําระคาเสียหายเปนเงิน  ๓,๔๖๑,๗๗๐  บาท  พรอมดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของตนเงิน  ๓,๔๔๕,๓๐๐  บาท  นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา

ชําระเสร็จแกโจทกที่ ๑ และที่ ๒  ใหจําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงินจํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  พรอม

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของตนเงินดังกลาว  นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะ

ชําระเสร็จแกโจทกที่  ๓   

 จําเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคําใหการ  

 ทางพิจารณาโจทกนําสืบขอเท็จจริงฟงไดวา  โจทกทั้งสามมอบอํานาจให 

นางกนิษฐา  แพไพสงค  ฟองและดําเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารหมาย จ.๑  โจทก 

ที่  ๑  เปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสุวัฒนชัย  พรสันเทียะ  ตามสําเนาใบสําคัญการ

สมรสเอกสารหมาย จ.๒  โจทกที่  ๒  เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายสุวัฒนชัย  ขณะ 

เกิดเหตุอายุ  ๕  เดือนตามสําเนาสูติบัตรเอกสารหมาย จ.๓  โจทกที่  ๓  เปนมารดาโดยชอบดวย

กฎหมายของนายสุวัฒนชัย  ขณะเกิดเหตุอายุ  ๖๘  ปตามสําเนาบัตรประจําตัวเอกสารหมาย  จ.๕  

จําเลยที่  ๒  เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  ประกอบกิจการสนามแขงขันประลองความเร็ว

รถยนตใหบริการทดสอบรถยนตทุกประเภทและแขงรถยนตทุกประเภท  ตามสําเนาหนังสือรับรอง

เอกสารหมาย จ.๖  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๒๒  นาฬิกาจําเลยที่ ๑ เปน 

ผูครอบครองและขับขี่รถยนตหมายเลขทะเบียน ฉก-๕๕๙  กรุงเทพมหานคร  เขารวมลงสนามแขง 

             /รถยนต 
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รถยนตเพื่อประลองความเร็วในสนามแขงรถของจําเลยที่  ๒  ซึ่งจําเลยที่  ๑  มีอาชีพเปนนักแขง

รถยนตมีหนาที่ตองใชความระมัดระวังดูแลเครื่องยนตและตรวจดูสภาพรถยนตที่ใชลงแขงขันให

อยูในสภาพที่เรียบรอยและปลอดภัยแกประชาชนที่เขามาชมการแขงขันในสนามแขงขัน  และ

จําเลยที่  ๒  ซึ่งเปนเจาของหรือครอบครองหรือจัดการแขงขันโดยเก็บคาเขาชม  แตจําเลยที่ ๑ และ

ที่  ๒  ไมไดใชความระมัดระวังโดยจําเลยที่ ๑ ไดใชความเร็วรถยนตสูงเกินสมควร  จนไมสามารถ

หยุดรถหรือชะลอความเร็วหรือไมสามารถบังคับใหรถยนตแลนไปในเสนทางเดินรถที่จําเลยที่  ๑  

ขับไดเปนเหตุใหรถยนตเสียหลักพุงออกนอกเสนทางซายมือแลวเฉ่ียวชนนายสุวัฒนชัยซึ่งยืนชม

การแขงขันและนายสุวัฒนชัยไดรับบาดเจ็บสาหัสมีผูอื่นไดรับบาดเจ็บสาหัสและทรัพยสินเสียหาย  

ปรากฏตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุเอกสารหมาย จ.๗  หลังเกิดเหตุมีผูนํานายสุวัฒนชัยไปรักษาที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติและถึงแกความตาย  ทําใหโจทกทั้งสามไดรับความ

เสียหายเปนคาปลงศพจํานวน  ๔๔๕,๓๐๐  บาท  ตามบัญชีคาใชจายเอกสารหมาย จ.๑๐  คาขาดไร

อุปการะเลี้ยงดูของโจทกที่ ๑ และที่  ๒  ซึ่งขณะเกิดเหตุนายสุวัฒนชัยทํางานเปนผูจัดการทั่วไป

บริษัทแพรกษาอะไหลยนต จํากัด  มีรายไดเดือนละ  ๓๖,๐๐๐ บาท มีอายุ ๓๐ ป  มีโอกาสทํางานอีก  

๓๐  ป   คิดเปนเงิน  ๑๐,๘๐๐,๐๐๐  บาท   แตโจทกที่  ๑ และที่  ๒  ขดคิดคาเสียหายเพียง  

๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารหมาย จ.๑๑  และทําใหโจทกที่  ๓  ขาดไร

อุปการะเลี้ยงดูปละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  โจทกที่  ๓  ขอ  ๓  ป  เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  รวมเปนเงิน   

            /๓,๗๔๕,๓๐๐   
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๓,๗๔๕,๓๐๐  บาท  พรอมดอกเบี้ยนับแตวันทําละเมิดถึงวันฟองเปนเวลา  ๑๘๐  วัน  รวมเปนเงิน  

๓,๗๖๑,๗๗๐  บาท 

 พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกทั้งสามแลว  เห็นวา  จําเลยที่  ๑  ขับรถยนต

ประลองความเร็วในการแขงขันในสนามแขงขันของจําเลยที่  ๒  ซึ่งจัดขึ้นโดยเก็บคารวมเขาชม  

โดยจําเลยที่  ๑  ใชความเร็วสูงจนไมสามารถบังคับรถยนตไดและดวยความเร็วและแรงของรถยนต

ทําใหรถยนตเสียหลักพุงเขาชนนายสุวัฒนชัย  ผูเขาชมจนถึงแกความตาย  แมจะเปนการขับรถยนต

ในสนามแขงขัน  แตก็ไมปรากฏวาจําเลยทั้งสองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหมีการ

แขงขันหรือไมและในการจัดการแขงขันนั้นไดมีมาตรการในการปองกันมิใหผูชมไดรับอันตราย

จากอุบัติเหตุของรถยนตหรือไม  ซึ่งจําเลยทั้งสองตองใชความระมัดระวังมิใหเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชน

ผูเขาชมหรือหากเกิดอุบัติเหตุของรถยนตก็ตองไมเปนเหตุใหผูเขาชมไดรับอันตราย  นับวาเปน

ความประมาทเลินเลอของจําเลยทั้งสอง  จําเลยทั้งสองตองรวมกันรับผิดตอโจทกทั้งสาม  สวน

คาเสียหายที่โจทกทั้งสามเรียกรองเปนคาปลงศพตามรายการคาใชจายเอกสารหมาย จ.๑๐  นั้นเห็น

วา  การจัดงานปลงศพตองจัดตามจําเปนและเหมาะสมกับฐานานุรูปของผูตาย  เมื่อพิจารณาถึง

คาใชจายในสวนของคาอาคาร เครื่องดื่ม เลี้ยงแขกซึ่งมากถึงวันละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  คานิมนตพระ

สวดซึ่งมากถึง  ๗๔  รูป  คามอบเงินทําบุญอุทิศสวนบุญใหผูตายกับหนวยงานตาง ๆ รวม ๘ แหง  

คาเชารถยนตตูเพื่อรับ-สงแขกในงานศพ จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เปนคาใชจายเกินสมควรแก

ฐานานุรูป  จึงเห็นสมควรกําหนดคาเสียหายเปนคาปลงศพรวมจํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  สวนที่ 

             /โจทกทั้ง 
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โจ ทกทั้ งสาม อ างว า ผู ตา ยทํ าง านเ ปน ผู จั ดก าร บริ ษัทอ ะไหลร ถ ย น ตมี ร าย ได เ ดือ น ล ะ  

๓๐,๐๐๐  บาทนั้น  ไมปรากฏหลักฐานแสดงรายไดอื่น  นอกจากใบรับรองเงินเดือนของนายจาง  

ผูตายจะมีรายไดเชนนี้ทุกเดือนหรือไม  ยังไมแนชัดและจะมีรายไดจํานวนดังกลาวแนนอนตลอด 

อายุเปนเวลา  ๓๐  ปหรือไม  จึงเห็นสมควรกําหนดคาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูสําหรับโจทกที่ ๑  

และที่  ๒  เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  และสําหรับโจทกที่๓  เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  นับแตวันทํา

ละเมิดเปนตนไป 

 พิพากษาใหจําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงินแกโจทกที่ ๑ และที่  ๒  เปนเงิน  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   และแกโจทกที่  ๓  เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  

๗.๕  ตอป  ของตนเงินดังกลาว  นับต้ังแตวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ซึ่งเปนวันทําละเมิดเปน

ตนไปจนกวาชําระเสร็จแกโจทกทั้งสาม  กับใหจําเลยทั้งสองใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก   

โดยกําหนดคาทนายความ  ๕,๐๐๐  บาท  คําขอนอกจากนี้ใหยก./ 

 

นายศุกรพิชัย  รัตนนันท 

นายสาโรจน  จิตตศิริ 

 

 

กรกช  พิมพ/ทาน 



หมายเหต ุ
 

 ศาลพิพากษาใหจําเลยที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาของสนามแขงรถรวมรับผิดโดย
วินิจฉัยวา จําเลยที่ ๒ ตองใชความระมัดระวังมิใหเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนผูเขาชม 
ดวยเหตุเพราะโจทกทั้งสามกลาวอางยืนยันตามคําฟองวา จําเลยที่ ๑ เปน
ลูกจางหรือตัวแทนจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตางขาดนัดยื่นคําใหการ แต
หากกรณีมิไดเปนเชนที่กลาวแลว การวินิจฉัยความรับผิดของจําเลยที่ ๑ ที่ ๒  
ยอมมีเหตุผลแหงการวินิจฉัยแตกตางกัน กลาวคือ จําเลยที่ ๒ คงรับผิดเฉพาะ
แตกรณีความเสียหายเกิดจากความชํารุดบกพรองหรือการไมไดมาตรฐานของ
สนามเทาน้ัน  สวนการที่ผูตายสมัครใจเขาชมการแขงขันน้ันยอมเปนการยอม
เสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น อันเปนพฤติการณหน่ึงในการกําหนดคาสินไหมทดแทน 
แตไมใชถึงขนาดที่จะฟงเปนความยินยอมที่ไมเปนละเมิด 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                           19 กุมภาพันธ 2553   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


