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คําพิพากษา

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลแขวงธนบุรี
วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ความแพง

เรื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

โจทก

นายพรสวัสดิ์

จําเลย

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ
โจทกฟองและแกไขฟองวา โจทกเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน

ฎว ๖๐๐ กรุงเทพมหานคร ไวจากนางรัชนี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา
นายนภดล ขั บ รถยนต คั น ดั ง กล า วมาตามถนนในซอยวั ด ยายร ม แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ขณะนั้นจําเลยซึ่งเปนผูขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บธ ๒๗๕๔ รอยเอ็ดจอดรถ
บริเวณริมขอบทางถนนดวยความประมาทจําเลยเปดประตูรถโดยไมดูใหดีเสียกอนวามีรถกําลังแลน
ตามมา ทําใหนายนพดลซึ่งขับรถมาทางดานหลังเฉี่ยวชนกับประตูรถของจําเลยไดรับความเสียหาย โจทกใน
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ฐานะผูรับประกันภัยไดชําระคาซอมแซมรถยนตที่เอาประกันภัยไว จึงเขารับชวงสิทธิตามกฎหมายจากผู
เอาประกันภัย ขอใหจําเลยชําระเงินแกโจทกจํานวน ๑๖๐,๑๔๐.๒๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑๕๑,๑๐๔.๙๗ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการและฟองแยงวา จําเลยจอดรถยนตกระบะ คันหมายเลขทะเบียน บธ ๒๗๕๔
รอยเอ็ด ไวที่หนาบานพี่ชายของจําเลยบริเวณทางเทา ตอมามีรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ฎว ๖๐๐
กรุงเทพมหานคร ที่โจทกรับประกันภัยไวแลนมาทางดานหลังโดยประมาทดวยความเร็วไดวิ่งขึ้นขอบทางเทา
มาที่รถของจําเลย กระจกมองขางของรถคันดังกลาวเกี่ยวขางประตูรถของจําเลยเปดออกไปตามแรงดึงดูด
ของลมที่เกิดจากความเร็วของรถคันดังกลาวจนทําใหประตูรถจําเลยดานคนขับเปดพับออกไป เหตุละเมิด
จึงเกิดจากรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัย จําเลยจึงไมตองรับผิดตอโจทก คนขับรถคันหมายเลขทะเบียน
ฎว ๖๐๐ กรุงเทพมหานคร ไมใชนายณัฐพล จําเลยลงชื่อในบันทึกยอมรับผิดเพราะพนักงานของโจทก
หลอกลวงจําเลย คาเสียหายที่โจทกเรียกมาสูงเกินกวาความเปนจริง การกระทําของผูขับขี่รถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ฎว ๖๐๐ กรุงเทพมหานคร เปนการกระทําละเมิดตอจําเลยทําใหไดรับความเสียหาย
ทั้ง สิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท ขอใหย กฟอ งโจทกแ ละใหโจทกชํา ระเงิน คา เสีย หายเปน เงิน ๔๑,๖๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองแยงเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกจําเลย
โจทกใหการแกฟองแยงวา ฟองแยงเคลือบคลุม นายนพดล ไมไดขับรถดวยความเร็ว
เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดและไมไดขับรถแลนขึ้นขอบทางเทาจนถึงที่จอดรถของจําเลยจนทําให
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กระจกมองขางเกี่ยวขางประตูรถของจําเลย เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของจําเลย คาเสียหายตาม
ฟองแยงสูงกวาความจริง จําเลยกลาวอางลอยๆ โดยไมมีหลักฐานมาแสดง ขอใหยกฟองแยง
พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงที่คูความทั้งสองฝายไมโตแยงกัน
รับฟงเปนยุติในเบื้องตนวา โจทกเปนบริษัทมหาชนจํากัด ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย โจทกรับ
ประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ฎว ๖๐๐ กรุงเทพมหานคร ไวจากนางรัชนี ผูเอาประกันภัย
ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามคูฉบับกรมธรรมประกันภัยเอกสารหมาย
จ.๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา จําเลยไดจอดรถยนตก ระบะ ยี่หอ
มิต ซูบิชิ คัน หมายเลขทะเบีย น บธ ๒๗๕๔ รอ ยเอ็ด ไวริม ถนนบริเ วณซอยวัด ยายรม แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร นายนพดล ขับรถยนตคันที่โจทกรับประกันภัยมาตามถนนแลว เกิด
เหตุเ ฉี่ย วชนกับ ประตูร ถของจํ า เลยทํ า ใหร ถยนตค ัน ที ่โ จทกรับ ประกัน ภัย ไวไ ดรับ ความเสี ย หาย
ดานซายของตัวรถ สวนรถของจําเลยไดรับความเสียหายดานประตูคนขับ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตาม
ฟองและฟองแยงวา นายนพดล หรือจําเลยเปนฝายประมาท โจทกมีนายราเชนทร ลูกจางโจทกเปน
พยานเบิกความวา วันเกิดเหตุ เวลา ๒๓ นาฬิกา พยานไปที่เกิดเหตุพบรถที่เอาประกันภัยไวกับโจทก
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล คันหมายเลขทะเบียน บธ ๒๗๕๔ รอยเอ็ด พยานสอบถามเหตุการณที่
เกิดขึ้นจากนายณัฐพล ซึ่งเปนบุตรของนายนพดล ทราบวานายนพดลขับรถที่โจทกเอาประกันภัยมาตาม
ถนนในซอยวัดยายรม จําเลยจอดรถริมขอบทางถนนในซอยดังกลาว แตจําเลยเปดประตูรถโดยประมาทไม
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ดูใหดีกอนวามีรถแลนมาทางดานหลัง ทําใหนายนพดลซึ่งขับมาทางดานหลังไมทันเห็นประตูรถที่จําเลย
กําลังเปดจึงเฉี่ยวชนกับประตูรถของจําเลย พยานเห็นวารถที่โจทกรับประกันภัยไวไมไดแลนเลยขึ้นไปบน
ขอบทางเทา จึงแจงใหจําเลยทราบวาถาไมยอมความใหไปที่สถานีตํารวจเพื่อใหพนักงานสอบสวนให
ความเห็นวาฝายใดประมาท ตอมาจําเลยยอมรับวาเหตุเกิดจากความประมาทของตนและจําเลยลงลายมือ
ชื่อในบันทึกยอมรับผิด พยานเรียกรองคาเสียหายเบื้องตน จําเลยตกลงชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๕๐๐
บาท ตามใบรายงานผลการเรียกรองประกอบบันทึกยอมรับผิดและสําเนาบันทึกการรับเงินคาเสียหาย
จากคูกรณี เอกสารหมาย จ.๘ และ จ.๙ สวนจําเลยมีตัวจําเลยเบิกความเปนพยานวา พยานขับรถยนต
กระบะคั น หมายเลขทะเบี ย น บธ ๒๗๕๔ รอ ยเอ็ ด มาจอดที่ บ ริเวณหน าบ านของพี่ ช ายตั้ งแต เวลา
ประมาณ ๑๘ นาฬิกา โดยมีรถแลนผานไปมาหลายคัน จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา มีรถยนต
คันหมายเลขทะเบียน ฎว ๖๐๐ กรุงเทพมหานคร แลนมาดวยความเร็วสูง พยานไดยินเสียงลอของ
รถยนตดันดังกลาวเหยียบฝาทอรองระบายน้ําริมฟุตบาท เมื่อมาถึงที่พยานจอดรถ รถยนตดังกลาวแลน
ขึ้นมาบนทางเทาเฉี่ยวชนประตูรถยนตกระบะของพยานซึ่งแงมไวเล็กนอย ทําใหเกิดแรงดูดของลมดึงเอา
ประตูรถของพยานเปดออกตามแรงเกี่ยวของกระจกมองขางดานซายของรถดังกลาว เปนเหตุใหรถของ
พยานไดรับความเสียหาย นายนภดล คนขับรถยนตดังกลาวมีทาทางเมาสุราไดกลาวขอโทษและแจงวา
รถยนตของตนมีประกันภัยชั้นที่ ๑ จะรับผิดชอบคาเสียหายให นายนพดลโทรศัพทเรียกญาติมาที่เกิดเหตุ
แลวนายนพดลก็ขึ้นรถยนตอีกคันหนึ่งออกไป เมื่อนายราเชนทร พนักงานตรวจสถานที่ของโจทกมายังที่
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เกิดเหตุบอกพยานวาสามารถชวยดําเนินการทางเอกสารทางคดีใหรวดเร็วได ไมตองเสียเวลาไปที่โรงพัก
พยานจึ งหลงเชื่ อ ลงชื่ อ ในเอกสารที่ ยั งไม ได ก รอกข อ ความและมอบเงิน จํ านวน ๕๐๐ บาท ให น าย
ราเชนทรไป เห็นวา เมื่อพิจารณาภาพถายหมาย จ. ๕ ซึ่งจําเลยยอมรับวาถายจากที่เกิดเหตุ และหมาย
ล. ๗ แลว เห็นไดวารถคันที่โจทกเอาประกันอยูในชองทางเดินรถในแนวตรง หากรถยนตคันที่โจทกเอา
ประกันแลนขึ้นมาบนทางเทาดังที่จําเลยอางก็ไมนาจะอยูในชองเดินรถตามที่ปรากฏในภาพไดประกอบกับ
ขอเท็จจริงไดความจากคําเบิกความของจําเลยเองวา จําเลยเปดประตูรถดานคนขับไวในลักษณะแงมไว
เล็กนอยบนถนนซึ่งมีลักษณะลาดเอียงสําหรับรถยนตขึ้นลงระหวางถนนกับหนาบาน สภาพของประตูรถ
ที่เปดแงมดังกลาวยอมมีโอกาสที่จะเปดกวางจนเลยเขาไปในเสนขาวทึบจนชนรถยนตที่แลนผานมาใน
เสนทางเดินรถได หากจําเลยมิไดเปดประตูรถแงมไว เหตุละเมิดยอมไมอาจเกิดขึ้นได เหตุเฉี่ยวชนจึงเปน
ผลโดยตรงมาจากการที่จําเลยเปดประตูรถแงมทิ้งในลักษณะที่จะลวงล้ําเขาไปในชองเดินรถได การที่ประตู
รถมิได เป ดกวางออกในทันทีจึงไมกระแทกกับรถยนตที่ แลนผานกอนหน านั้น หาใชเหตุผลที่ จะทํ าให การ
กระทําโดยประมาทของจําเลยกลับกลายเปนไมประมาทไปไดนอกจากนี้โจทกยังมีนายราเชนทรเปน
พยานเบิกความวา คืนเกิดเหตุจําเลยยอมรับวาเหตุเกิดจากความประมาทของจําเลย พยานโจทกเปน
เพียงลูกจางโจทก ไมมีเหตุที่จะกลาปนแตงเรื่องเปนเท็จหรือหลอกลวงโจทก คําเบิกความของจําเลยจึง
เจือสมกับทางนําสืบของโจทก ที่จําเลยนําสืบวา เหตุที่จายเงินจํานวน ๕๐๐ บาทใหกับนายราเชนทรไป
เพราะนายราเชนทรอางวาจะนําเงินดังกลาวไปวิ่งเตนเรื่องเอกสารใหกับหัวหนานั้น จําเลยเบิกความตอบ
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ทนายจําเลยถามติงวา พนักงานสํารวจอุบัติเหตุบอกจําเลยวา ถาลงชื่อในเอกสารหมาย จ. ๘ และ จ. ๙
โทษหนักจะเปนเบา จําเลยจึงลงลายมือชื่อในเอกสารดังกลาว ซึ่งหากจําเลยมิไดเปนฝายผิดก็ไมนาจะ
ตองลงชื่อในเอกสารและชดใชเงิน แมจะเปนเพียงเอกสารเปลาหรือเงินจํานวนเล็กนอยก็ตาม แตนาจะ
เปนฝายเรียกคาเสียหายจากคนขับรถที่โจทกเอาประกันแทน ซึ่งจําเลยก็หาไดทําเชนนั้นไม พฤติการณ
ของจําเลยจึงยิ่งเปนขอสนับสนุนใหพยานหลักฐานโจทกมีน้ําหนักนาเชื่อถือ การกระทําของจําเลยจึงเปน
การกระทําที่ประมาทเลินเลอแตเพียงฝายเดียว พยานหลักฐานโจทกมีน้ําหนักมากกวา คดีฟงไดวา
จําเลยกระทําละเมิดตอโจทกตามฟอง นายนพดลมิไดกระทําละเมิดตอจําเลยตามฟองแยง ปญหาวินิจฉัย
ตอไปมีวา จําเลยจะตองชดใชคาเสียหายแกโจทกเพียงใด ไดความจากนายณัฐศักดิ์ เจาหนาที่ประเมินราคา
ของโจทกเบิกความประกอบใบเสนอราคา เอกสารหมาย จ.๗ ปรากฏวารถยนตไดรับความเสียหายบริเวณ
กันชนหนา กันชนหลัง บังโคลนหนาซาย บังโคลนหลังซาย กระจกมองขางซาย ประตูหนาและหลัง ตอง
เปลี่ยนประตูรถทั้งบานเนื่องจากใชระบบอิเล็คโทรนิกส ซึ่งเมื่อนํารายการความเสียหายมาดูเปรียบเทียบ
กับภาพถายหมาย จ. ๕ แลว ก็สอดคลองกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงกําหนดคาสินไหมทดแทนตามที่
โจทกชําระคาซอมจํานวน ๑๕๑,๑๐๔.๙๗ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ. ๑๒ และโจทกชอบ
ที่จะเรียกดอกเบี้ยไดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่โจทกชําระเงินคาซอมแซมรถยนต คือวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
พิพากษาใหจําเลยชําระเงินแกโจทกจํานวน ๑๕๑,๑๐๔.๙๗ บาท พรอมดอกเบี้ยใน

-๗-

อัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๔เมษายน๒๕๕๙ เปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้โจทกครบถวน
กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ ๓,๐๐๐ บาท ใหยกฟองแยง
คาฤชาธรรมเนียมในสวนฟองแยงใหเปนพับ./

นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี

