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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7742/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 283/2550
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท อ.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอ
พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ฐร-738 กรุ ง เทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ทน-9683
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 เวลา
ประมาณ 16.50 นาฬิกา นาย พช. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนซอยวัชรพล มุงหนา
ถนนรามอินทราในชองทางซายสุด เมื่อถึงบริเวณหนาสวนพันโทของบริษัทวัชรพลหินออน ไดมีนาย อ. ขับรถยนต
หมายเลขทะเบียน ทน-9683 กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรับประกันภัยมาในทิศทางเดียวกันในชองทางที่ 2 จากซาย
ไดขับรถคูขนานและชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหายและมีผูโดยสารในรถคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลผูโดยสารไปแจงจํานวน 2,591 บาท จึงไล
เบี้ ย เรี ย กเอาคา รั ก ษาพยาบาล 50 เปอร เ ซ็ น ต เป น เงิน 1,295 บาท ที่ ผู เ สนอข อ พิพ าทได จ า ยเงิน ไปเมื่ อ วั น ที่ 6
กุมภาพันธ 2547 ไดทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีไมชดใชขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 1,295.50 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 จนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ในทางปฏิบัติมีการเอาประกันภัยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป ผูรับประกันภัยราย
แรกจะตองรับผิดกอน เมื่อคาเสียหายไมเกินจํานวนเงินคุมครอง คูกรณีไมตองรับผิด
ประเด็นขอพิพาทมีวา ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหไดหรือไม
ทางพิ จ ารณา คู ก รณี นํ า สื บ ว า คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ทน-9683
กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรมหมาย ค.1 โดยรับประกันภัยอันดับ 2 เริ่มคุมครองวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ตามขอมูล
ประกันภัยหมาย ค.2 ผูเสนอขอพิพาทตองเรียกเอาคาเสียหายจากบริษัท ส.ประกันภัย ใหชาดใชกอน หากไดไมพอแก
หนี้จึงจะเรียกใหคูกรณีชดใชตอไป เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดเรียกรองใหบริษัทที่รับประกันภัยรายแรกชดใชเลย
จึงจะเรียกใหคูกรณีชดใชไมได
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันคูกรณีรับประกันภัยมีประกันภัยหลายราย พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเปนกฎหมายเฉพาะไมนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 770 มาใชแกผูเสนอขอพิพาท
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ผูเสนอขอพิพาทจึงใชสิทธิเรียกรองเอาจากคูกรณีได
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อนุ ญ าโตตุ ล าการพิ เ คราะห แ ล ว ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ทน-9687
กรุงเทพมหานคร ไดทํา สัญญาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย 3 บริษัท เปน ลํา ดับกัน ไป ลํา ดับแรกบริษัท ค.
ประกั น ภั ย จํ า กั ด เริ่ ม คุ ม ครองวัน ที่ 29 สิ ง หาคม 2546 สิ้ น สุด วั น ที่ 29 สิ งหาคม 2547 ลํ า ดั บ ที่ 2 เปน บริ ษั ท ส.
ประกันภัย จํากัด รับประกันภัยเริ่มมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2547 และ
ลําดับที่ 3 คูกรณีเปนผูรับประกันภัยเริ่มมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2547
การประกันภัยทั้งสามรายเปนการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถทั้งสิ้น ตอมาวันที่ 4
มกราคม 2547 ปรากฏวานาย ด. ขับรถยนตคัน คูกรณีรับประกันภัยโดยประมาทเฉี่ยวชนรถผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกั น ภั ย เสี ย หายและผู โ ดยสารในรถคั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย บาดเจ็ บ ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ยค า
รักษาพยาบาลผูโดยสารไปแลวเปนเงิน 2,591 บาท จึงยื่นคําเสนอขอพิพาทใหคูกรณีชดใชคารักษาพยาบาลกึ่งหนึ่ง
1,295.50 บาท พรอมดอกเบี้ย
ปญหามีวา ผูเสนอขอพิพาทจะยื่นคําเสนอขอพิพาทใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมยื่นขอ
เรียกรองเอาจากผูรับประกันภัยรายแรกกอนจะไดหรือไม
พิเคราะหเห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไมมีบทบัญญัติถึงการ
บังคับชําระหนี้เอาจากผูทําสัญญาประกันภัยหลายรายการสืบเนื่องเปนลําดับกันวาใหบังคับเอาจากผูรับประกันภัยราย
ใดกอนหลังอยางไร ฉะนั้นจึงตองนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 20 หมวด 2 ประกัน
วินาศภัย มาตรา 870 ที่เปนกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาปรับใชมาตรา 870 วรรคสุดทายบัญญัติวา “ถาไดทํา
สัญญาประกันวินาศภัยเปนสองรายหรือกวานั้น สืบเนื่องเปนลําดับกันทานวาผูรับประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดเพื่อ
ความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชนั้นยังไมคุมจํานวนวินาศภัยไซร ผูรับประกันภัย
คนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตอๆ กันไปจนกวาจะคุมวินาศ” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดจาก
กฎหมายกําหนดใหผูตองรับผิดเปนผูรับประกันภัยคนแรกกอน หากยังไดเงินไมพอจึงใหไลเบี้ยเอาจากผูรับประกันภัย
รายที่สองและตอๆ ไปจนกวาจะคุมวินาศภัย เรื่องนี้คูกรณีเปนผูรับประกันภัยคนที่สาม กอนหนาคูกรณียังมีผูรับ
ประกันภัยอีกสองราย ไดแก บริษัท ค.ประกันภัย จํากัด รายแรก และบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด รายที่สอง ซึ่งผูเสนอ
ขอพิพาทมิไดฟองรองกอน การที่ผูเสนอขอพิพาทมาฟองรองคูกรณีผูรับประกันภัยรายที่สามเสียทีเดียว ยอมเปนการ
ขามขั้นตอนขัดตอกฎหมาย ที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวามาตรา 870 จะนํามาใชบังคับแกผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปน
บุคคลภายนอกไมไดนั้น เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถคันที่ถูกชนเสียหาย และมีผูโดยสารไดรับ
บาดเจ็บ เมื่อผูเสนอขอพิพาทชดใชคารักษาพยาบาลไปก็มีสิทธิไลเบี้ยใหผูรับประกันภัยรถหมายเลขทะเบียน ทน9683 กรุงเทพมหานคร คันที่ชนได ผูเสนอขอพิพาทจึงไมใชบุคคลภายนอกและอยูในบังคับของมาตรา 870 ดวย เมื่อ
ผูเสนอขอพิพาทไมฟองรองผูรับประกันภัยรายแรกกอน กลับมาฟองรองคูกรณีผูรับประกันภัยรายที่สาม เชนนี้ ผูเสนอ
ขอพิพาทจึงไมมีอํานาจฟองรอง
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทเสีย ใหผูเสนอขอพิพาทใช
คาธรรมเนียม 1,000 บาท แทนคูกรณีดวย ทั้งนี้ ใหชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4853/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 605/2550
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าท มี ใ จความว า เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2547 เวลา 22.00 นาฬิ ก า นาย วช. ได ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ขกค-698 ราชบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถไปตามถนนสายโคกสูง-หนองเปด เมื่อไปถึงทางโคง หมูที่ 8 ตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี ไดมีนาย ปม. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน บบ-1631 นครปฐม คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามหลังมา ไดขับดวยความประมาทโดยเกิดหลับในเนื่องจากไมไดพักผอน เปนเหตุใหรถ
คันที่ ปม.ขับไดเสียหลักพุงเขาชนทายรถจักรยานยนตคันที่นาย วช.ขับ เปนเหตุใหนาย วช.ถึงแกความตาย พนักงาน
สอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ปม. นาย ปม.รับสารภาพ พนักงานสอบสวนไดสง
สํานวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีเพื่อฟองนาย ปม. เปนจําเลยในคดีอาญาตอศาลจังหวัดราชบุรีแลว ทายาท
ของนาย วช.คือ นาง บส. แกวอยูดี ไดยื่นคํารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนเปนคาปลงศพนาย วช.จากผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาปลงศพนาย วช. 3,500 บาท ใหนาง บส.แลว จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณีและไดทวงถาม
แลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 35,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวาไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูประสบภัยไปเต็มจํานวนเงินคุมครองตาม
กรมธรรม จึงไมมีหนาที่จะตองชําระคาสินไหมทดแทนตามที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองอีก
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา คูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนใหผูประสบภัยไปจนเปนเหตุใหไมตอง
ชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาทแลวหรือไม ซึ่งคูกรณีมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายคูกรณีมีนางสาว รว. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานสวนผูเสนอขอพิพาทไมขอ
สืบพยาน
ขอเท็จจริงฟงไดวา เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 โดยนาย ปม. ผูขับขี่รถยนตคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวไดขับดวยความประมาทชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งนาย วช.
เปนผูขับขี่ เปนเหตุใหนาย วช. ถึงแกความตาย บริษัทคูกรณีไดทราบเหตุเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ตอมาเมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2547 นาง บส. มารดาของนาย วช. ไดไปติดตอขอรับเงินคาปลงศพนาย วช. โดยถือวาบริษัทคูกรณีเปน
ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่นาย ปม. ขับขี่ไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ คูกรณีไดจายเงินคาปลงศพนาย
วช.100,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ค.1 ซึ่งเปนการจายเต็มจํานวนที่กรมธรรมคุมครอง
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เอกสารหมาย ส.1 เปน รายงานการสอบสวนคดี จร.ที่ 41/2547 ของ สภ.อ.บ า นโปง ซึ่ งนาย ปม.ผู ขับ ขี่ร ถยนต
หมายเลขทะเบียน บบ-1631 นครปฐม คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนผูตองหา โดยกลาหาวาขับรถโดยประมาทเปน
เหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่นาย วช. เปนผูขับขี่ ทําใหนาย วช.ถึงแกความตายและรนถไดรับความเสียหาย
นาย ปม.รับสารภาพ พนักงานสอบสวนเสนอความเห็นไปยังพนักงานอัยการวาสมควรสั่งฟองนาย ปม. กอนที่คูกรณี
จะจายคาปลงศพใหนาง บส. นั้นเจาหนาที่ของคูกรณีจะไดสอบถามนาง บส.หรือไมวารถคันที่นาย วช. ขับขี่นั้นเอา
ประกันภัยไวกับบริษัทใดพยานของคูกรณีไมทราบ แตในแฟมเรื่องราวไมปรากฏเอกสารซึ่งแสดงวากอนที่จะจายเงิน
นั้นบริษัทคูกรณีไดสอบถามบริษัทผูเสนอขอพิพาทพิพาทเสียกอนวาไดจายเงินคาอะไรใหแกผูประสบภัยแลวหรือไม
เอกสารหมาย ส.2 เปน เอกสารแสดงการจา ยคา เสีย หายเบื้ อ งตน ซึ่ ง แสดงวา บริษั ทผู เสนอข อพิ พ าทซึ่ ง เป น ผูรั บ
ประกันภัย รถจักรยานยนตคันที่นาย วช.ขับขี่ไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนเอกสาแสดงการจาย
คาเสียหายเบื้องตนซึ่งแสดงวาบริษัทผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่นาย วช.ขับขี่ไวตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไดจายคาปลงศพนาย วช.ใหแกนาง บส. ไป 35,000 บาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547
ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายเรื่องนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา นาย วช. เปนผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่ผูเสนนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเสนอขอพิพาทจึงมีหนาที่จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง เมื่อคูกรณีจะจายคาปลงศพใหแกมารดาซึ่งเปน
ทายาทของนาย วช. ผู ป ระสบภั ย คู ก รณี จึ ง ต อ งสอบถามผู เ สนอข อ พิ พ าทเสี ย ก อ นว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยรายนี้ไปอยางใดบาง เมื่อเจาหนาที่ของคูกรณีจายคาปลงศพนาย วช.ไปโดยมิได
สอบถามเสียกอนแมกระทั่งวารถคันที่นาย วช.ขับขี่นั้นเอาประกันภัยตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไวกับ
บริษัทใด เมื่อเกิดการจายคาเสียหายเบื้องตนซ้ําซอนกันขึ้นเชนนี้คูกรณีจึงตองรับผิดชอบตอการจายซ้ําซอนนั้น สิทธิ
ของผูเสนอขอพิพาทในอันที่จะไลเบี้ยเอาแกคูกรณีนั้นมิไดระงับสิ้นไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเปนวันยื่น
คําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดย
ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 24/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 625/2550
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนต
หมายเลขทะเบียน ก-0360 ปราจีนบุรี ทั้งภาคสมัครใจตามกรมธรรมเลขที่ 1 ซี 4001-1147 ซี และตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถกรมธรรมเลขที่...............คูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตหมายเลขทะเบียน บ0840 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 เวลา ประมาณ 13.30 นาฬิกา นาย วน. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยโดยมีเด็กหญิง กว. นั่งโดยสารมาดวยไปตามถนนสุวรรณศร ในชองทางซายสุดชิดไหลถนน เมื่อถึงที่เกิด
เหตุกอนถึงแยกหนองชะอม นาย วน. ไดชะลอความเร็วของรถเพื่อดูความปลอดภัยบริเวณทางแยก ขณะนั้นมีนายพัน
โท ทห. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาในชองทางและทิศทางเดียวกันโดยใชความเร็วสูงและประมาท
ปราศจากความระมัดระวังไมสามารถบังคับรถไดเปนเหตุใหรถพุงชนทายรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยอยางแรง
ไดรับความเสียหาย นาย วน. และเด็กหญิง กว. ไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่ตามสัญญาประกันภัยนํา
เด็กหญิง กว.เขารักษาในโรงพยาบาลและไดจายคารักษาพยาบาลไปแลวเปนเงิน 62,618 บาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2548 ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามแลวคูกรณีไมชดใชขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 62,618 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 16 มิถุนายน 2548 จนกวาจะชําระเสร็จ
กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ก-0360
ปราจีนบุรี คูกรณีไมตองชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทเพราะเหตุมิไดเกิดจากความประมาทของผูขับรถคัน
คูกรณีรับประกันภัย นาง นต. ไมใชผูประสบภัยในเหตุครั้งนี้คูกรณีไมตองรับผิดชดใชสวนการจายคาสินไหมทดแทน
ของผูเสนอขอพิพาทของเด็กหญิง กว. เปนเงิน 62,618 บาทนั้น เปนการจายตามอําเภอใจเกินกวากฎหมายบังคับผู
เสนอขอพิพาทจึงใชสิทธิไลเบี้ยไมได
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ก-0360 ปราจีนบุรี ไวในขณะเกิดเหตุ
จริงหรือไม
2. เหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยหรือไม
3. คูกรณีตองจายคารักษาพยาบาลใหนาง นต. หรือไม

6

4. ผูเสนอขอพิพาทตองจายคาสินไหมทดแทนใหเด็กหญิง กว. หรือไมเพียงใด และจะใชสิทธิไล
เบี้ยเอาจากคูกรณีไดหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทไดทําสัญญารับประกันภัยรถยนตหมายเลข
ทะเบียน ก-0360 ปราจีนบุรี ตามกรมธรรมเลขที ....................หมาย ส.1 และภาคบังคับตามตารางกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเลขที่ .............................หมาย ส.2 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 เวลา 13.30 นาฬิกา นาย วน. ได
ขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมีเด็กหญิง กว. นั่งโดยสารไปดวยตามถนนสุวรรณศรจากทางนครนายก
ไปทางแยกหนองชะอม เมื่อถึงที่เกิดเหตุกอนถึงแยกหนองชะอมราว 500 เมตร นาย วน.ชะลอรถเพื่อดูความปลอดภัย
บริ เ วณทางแยกขณะนั้ น ได มีพั น โท ทห. ขั บ รถยนต คั น คูก รณ รั บ ประกัน ภั ย ตามหลั งในเส น ทางเดี ย วกั น มาด ว ย
ความเร็วและประมาทปราศจากความระมัดระวังไมสามารถควบคุมรถไดเปนเหตุใหพุงชนทายรถยาน วน.อยางแรง
ไดรับความเสียหายตามภาพถายหมาย ส.3 นาย วน.ไดรับบาดเจ็บและเด็กหญิง กว. ไดรับบาดเจ็บสาหัส พนักงาน
สอบสวนสอบสวนแลวเห็นวาพันโท ทห. ขับรถโดยประมาทไดสงฟองพันโท ทห.ตอศาลจังหวัดปราจีนบุรี พันโท ทห.
รับสารภาพคดีถึงที่สุดตามผลคดีที่แจงหมาย ส.5 สวนความบาดเจ็บของเด็กหญิง กวง ไดเสียคารักษาพยาบาล
เบื้องตนจากผูเสนอขอพิพาท เปนเงิน 15,000 บาท ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามกรมธรรม
หมาย ส.2 และตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.6 นอกจากนี้ผูเสนอขอพิพาทยังจายคารักษาพยาบาลของเด็กหญิง กว. อีก
47,618 บาท ตามกรมธรรมหมาย ส.1 ขอ 2 ดวยรวมผูเสนอขอพิพาทไดจายไป 62,618 บาท
คูกรณีนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลและเด็กหญิง กว. ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถเปนเงิน 15,000 บาท ซึ่งคูกรณียอมรับผิดในเงินจํานวนนี้ สวนคารักษาพยาบาลอีกจํานวน
หนึ่ง 47,618 บาท ที่ผูเสนอขอพิพาทจายตามตารางกรมธรรมหมาย ส.1 เปนการจายตาม 2) ความคุมครองตาม
เอกสารแนบทายนั้นไมใชเปนการจายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ คูกรณีไมตองรับผิดชดใชและ
ไม ใ ชเงินสํารองจา ย เพราะเปนการจายหลั งจากศาลมีคํา พิพากษาหมาย ค.1 แลว คูก รณีจา ยคา รั กษาพยาบาล
เด็กหญิง กว.ไปแลว 35,000 บาท ตามเอกสารหมาย ค.2 คงเหลือที่คูกรณีตองรับผิดชอบอีก 15,000 บาทเทานั้น
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นขอ 1 ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ก-0360 ปราจีนบุรี โดยขณะเกิดเหตุเรื่องนี้หรือไม ปญหานี้ผูเสนอขอพิพาทมีเอกสารการยื่นคํารอง
ขอรับคาเสียหายจากการประสบภัยของเด็กหญิง กว. ระบุวารถคันที่นาย วน. ขับไปเปนรถหมายเลขทะเบียน ก-0360
ปราจีนบุรี มีเลขตัวถัง ........................ที่ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยภาคสมัครใจตามกรมธรรมหมาย ส.1
นอกจากนี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทยั ง รั บ ประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ตามกรมธรรม คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถเลขที่
..............................................ที่ระบุเลขตัวถังวา..........................................ตรงกัน จึงเชื่อไดวาผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยรถคันเดียวกันไวตามกรมธรรมทั้งสองประเภท
สว นประเด็น ขอ 2 ที่ว า เหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผูขับรถคัน คูก รณีรั บ ประกัน ภัย
หรือไม ขอนี้ฟงไดวาคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน บ-0840 ปราจีนบุรี คันที่พันโท ทห. เปนผู
ขับตอนเกิดเหตุชนรถนาย วน.เสียหายและเด็กหญิง กว. บุตรนาย วน. ที่นั่งมาไดรับบาดเจ็บสาหัส พันโท ทห. ถูก
ฟองในขอหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินเสียหายและเด็กหญิง กว. ไดรับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งพันโท ทห. ให
การรับสารภาพ ศาลจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาแลวพิพากษาลงโทษจําคุก 6 เดือน ปรับ 2,500 บาท โทษจําคุยใหรอ
ไว 2 ป ปรากฏตามคําพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี หมาย ค.1 ขอเท็จจริงเชื่อวาพันโท ทห. ขับรถคันคูกรณีรับ
ประกันภัยโดยประมาทจริง
ประเด็นขอ 3 ที่วาคูกรณีจะตองจายคารักษาพยาบาลนาง นต. ดวยหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอพิพาท
มิไดระบุไวในคําเสนอขอพิพาทวา นาง นต. ซึ่งเปนมารดาเด็กหญิง กว.ไดนั่งโดยสารมาในรถและไดรับบาดเจ็บแต
อยางใด ทั้งไมไดเรียกรองเอาคารักษาพยาบาลนาง นต. คูกรณีจึงไมตองรับผิดชดใช
สําหรับประเด็นขอสุดทายที่วา ผูเสนอขอพิพาทตองจายคารักษาพยาบาลแกเด็กหญิง กว. หรือไม
และไดจายและไลเบี้ยจากคูกรณีไดหรือไม ปญหาขอแรกฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดรับประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต
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คันหมายเลขทะเบียน ก-0360 ปราจีนบุรี ตามกรมธรรมหมาย ส.1 ที่ระบุความคุมครองเปนคารักษาพยาบาล 50,000
บาท กับรับประกันภัยภาคบังคับตามกรมธรรมหมาย ส.2 ระบุจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท ซึ่งผูเสนอ
ขอพิพาทรับ ประกัน ภัย ไดทั้ งสองประเภทโดยไมมี ก ฎหมายห า มหรื อจํา กัด ไว เมื่ อรถหมายเลขทะเบี ยน ก-0360
ปราจีนบุรี ถูกรถที่พันโท ทห. ขับชนผูเสียหายผูเสนอขอพิพาทก็ตองจายคาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท เปนคา
รักษาพยาบาลเด็กหญิง กว. ตามที่กฎหมายบังคับ กับจายใหนาง นต. ตามกรมธรรมประกันภัยหมาย ส.2 เปนคา
รักษาพยาบาลเด็กหญิง กว. บุตรนาง นต.อีก 47,618 บาท ตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.6 รวมที่ผูเสนอขอพิพาทตอง
จายเงินไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามกรมธรรมเปนเงิน 62,618 บาท ซึ่งผูเสนอขอพิพาทยอมเขารับชวง
สิทธิของผูเอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880 ผูเสนอขเอพิพาทจึงมีอํานาจเรียกให
คูกรณีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนได
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 62,618 บาท
(หกหมื่นสองพันหกรองสิบแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท
คือ วันที่ 5 มกราคม 2549 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคะรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1588/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 754/2550
วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 นาย สช. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ลล6175 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนสุขุมวิท จากดานเมืองพัทยามุงหนาไปทาง
จังหวัดชลบุรี เมื่อไปถึงแยกอัสสัมชัญศรีราชา ไดจอดรถติดสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไดมีนาย บจ. ซึ่งขับรถยนต
บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3777 ชลบุรี คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปในทิศทางเดียวกับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไว ไดขับดวยความเร็วสูง เปนเหตุใหรถคันที่นาย บจ.ขับนั้นพุงเขาชนทายรถยนตคันอื่นรวม 16
คน โดยรถคันที่ 16 ไดพุงเขาชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอีกทอดหนึ่ง เกิดเหตุแลวทุกฝายไดพา
กันไปที่ สภ.อ.ศรีราชา พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของนาย บจ. ผูขับขี่รถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไว จึงไดเปรียบเทียบปรับแลว 1,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัย
แลวโดยเสียคาซอมไป 9,988 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดทวงถามใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว
คูกรณีไมชดใชให ขอใหช้ขี าดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 9,988 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดจายคาเสียหายใหแกคูกรณีรายอื่นๆ เต็มตามความคุมครองของ
กรมธรรม 1,000,000 บาทแลว จึงไมเหลือเงินที่จะรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทไดอีก
ประเด็นขอพิพาท จึงมีวา คูกรณีไดจายคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทรายอื่นไปจนเต็มจํานวนเงิน
ซึ่งเอาประกันภัยและไมตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทอีกหรือไม ซึ่งคูกรณีมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายคูกรณีมีนาย อ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัย
รถยนตบรรทุกสิบลอหมายเลขทะเบียน 80-3777 ชลบุรี ไวตามสําเนาหนาตารางกรมธรรมประกันภัยหมาย ค.1 ซึ่งรับ
ประกันภัยความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกเปนจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2547 เวลา ประมาณ 13.00 นาฬิกา นาย บ.ไดขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนรถอื่นซึ่งหยุดรถสัญญาณ
ไฟจราจรอยู ข า งหน า รวม 16 คั น ที่ แ ยกอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา รถยนต ก ระบะหมายเลขทะเบี ย น ลล-6175
กรุงเทพมหานคร คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้หยุดอยูเปนคันหนาสุด รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนทาย
รถคันที่ 16 ทําใหรถที่ถูกชนรถคันหนาตอๆ กัน ไปจนถึงรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
หลั ง จากเกิ ด เหตุ แ ล ว บริ ษั ท คู ก รณี ไ ด จ า ยค า สิ น ไหมทดแทนให ผู เ สี ย หายไปรวม 11 ราย ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
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1.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 จายคาจางรถยก 3,000 บาท และวันที่ 23 กันยายน 2548 จาย
คา ซอ มรถ 84,459.- บาท ใหแ กเจาของรถสําหรับรถยนตห มายเลขทะเบียน ปข-1421
กรุงเทพมหานคร ดังเอกสาร ค.2
2. วันที่ 22 กันยายน 2548 จายคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน จษ 1297 กรุงเทพมหานคร
ใหแกเจาของรถ 352,097 ดังเอกสาร ค.3
3. วันที่ 30 กันยายน 2548 จายคา ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน บย-7957 ชลบุรี ใหแ ก
เจาของรถ 4,495 บาท ดังเอกสาร ค.4
4. วันที่ 10 ตุลาคม 2548 จายคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กค-2770 ชลบุรี ใหแกเจาของ
รถ 66,584.- บาท ดังเอกสาร ค.5
5. วันที่ 15 ธันวาคม 2548 จายคารถยกและคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน ก-8110 ระยอง
ใหแกเจาของรถ 74,638.- บาท ดังแอกสาร ค.6
6. วันที่ 30 ธันวาคม 2548 จายคาซอมรถตูตราโล 19160 ใหแกบริษัทผูซอมรถ 170,000 บาท
ดังเอกสาร ค.7 รายนี้ไดจายใหโดยตอราคาลงจาก 215,587.- บาท
7. วันที่ 22 มกราคม 2549 จายคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1ท-0885 ชลบุรี ใหแกบริษัท
อู พ. จํากัด 3,000 บาท ดังเอกสาร ส ค.8
8. วันที่ 13 กันยายน 2549 จายคาซอมรถยนตหมายทะเบียน 3ณ-4163 กรุงเทพมหานคร
ใหแกบริษัทซึ่งรับประกันภัย 71,028 บาท ดังเอกสาร ค.9
9. วันที่ 3 ตุลาคม 2549 จายคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กฉ-2786 ชลบุรี ใหแกเจาของ
รถ 14,335 บาท ดังเอกสาร ค.10
10. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 จายคาซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน บบ-4264 นครสวรรค
ใหแกบริษัทผูรับประกันภัย 62,859 บาท ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ดังเอกสาร ค.
11
11. วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2549 จ า ยค า ซ อ มรถยนต หมายเลขทะเบี ย น บต-4575
พระนครศรีอยุธยา ใหแกบริษัทผูรับประกันภัย 93,505 บาท ดังเอกสาร ค.12
รวมทั้งสิ้นคูกรณีจายเปนคาสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้ไปเปนเงิน 1,000,000 บาท
เต็มจํานวนเงินประกันภัยซึ่งคุมครองตามกรมธรรมหมาย ค.1 แลว คูกรณีจึงไมอาจจายคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท
ไดอกี
ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว อ. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เกี่ยวกับอุบัติเหตุรายนี้ พนักงาน
สอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย บ. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีจึงไดเปรียบเทียบปรับ
1,000 บาท ในวันที่ 16 มีนาคม 2547 ซึ่งเปนวันที่เกิดเหตุนั่นเอง ดังสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีของ สภ.อ.ศรี
ราชา ทายคําเสนอขอพิพาทตามรายงานประจําวันฯ ดังกลาวชื่อนาย สช. ผูขับขี่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวดวย คูกรณีจึงควรจะทราบแลววาจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนทดแทนใหผูเสนอขอพิพาทหากวาผูเสนอขอพิพาท
ไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยผูเสนอขอพิพาทจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว และไดจายเงินคา
ซอมไปรวมเปนเงิน 9,988 บาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ดังเอกสาร ส.2 เจาหนาที่ฝายเรียกรองของผูเสนอขอ
พิพาทไดสงเอกสารหลักฐานไปเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายรายนี้โดยนางสาว ชว. เจาหนาที่ฝายเรียกรองของ
บริษัทคูกรณีไดลงลายมือชื่อรับไวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังที่ปรากฏอยูในรอยประทับตราในสําเนารายงาน
ประจําวันฯ หมาย ส.1 ในวันนั้นคูกรณียังมิไดจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้รายใดเลย เจาหนาที่
ฝายเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทเคยโทรศัพทติดตอสอบถามเจาหนาที่ฝายเรียกรองของคูกรณีวาเหตุใดจึงยังไมจาย
คาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท เจาหนาที่ของคูกรณีตอบวาคูกรณีไดจายคาเสียหายไปบางแลว แตยังไมเต็มทุนประกัน
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ยังไมสามารถจายใหรายผูเสนอขอพิพาทเพราะยังหาเคลมไมพบ เคลมไปอยูกับเจาหนาที่ฝายอื่น และแนะนําใหผู
เสนอขอพิพาทมายื่นคําเสนอขอพิพาทไวเพื่อใหไมขาดอายุความ
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา พยานของคูกรณียอมรับวา เมื่อเจาหนาที่ฝายเรียกรองของผูเสนอขอ
พิพาทสงเอกสารหลักฐานไปยังเจาหนาที่ฝายเรียกรองของคูกรณีเพื่อเรียกรองใหชดใชคาเสียหายรายนี้นั้น นางสาว
ชว. ไดมีประทับตราลงลายมือชื่อรับไวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังที่ปรากฏอยูในเอกสาร ส.1 จริงและรับวาเมื่อ
คูกรณีไดรับเอกสารที่สงไปเรียกรองใหใชคาเสียหายแลวคูกรณีจะตองพิจารณาวาจะชดใชอยางใดหรือไม เจาหนาที่
สวนนิติกรรมของบริษัทคูกรณีไดมีหนังสือลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เรื่องแจงผลการพิจารณาคาสินไหมทดแทนถึง
นาย พศ. เจาของรถยนตคันหนึ่งซึ่งไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ดวย โดยแจงวา บริษัทคูกรณีตองรับผิดใน
ความเสียหายครั้งนี้ไมเกิน 1,000,000 บาท ไดตรวจสอบแลว ความเสียหายของรถคูกรณีทั้ง 17 คันเกินกวาความรับ
ผิดตามกรมธรรม บริษัทคูกรณีจะขอเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนตามสวนความเสียหายของคูกรณีแตละรายที่ไดมี
การประเมินราคาไวซึ่งบริษัทคูกรณีสามารถตรวจสอบความเสียหายคูกรณีไดเพียง 14 คันคิดคํานวณเฉลี่ยความ
เสียหายแลว จะดําเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนใหนาย พศ. ได 352,097 บาท หากยอมรับใหติดตอไปยังบริษัท
คูกรณีภายใน 7 วัน แลวปรากฏตามเอกสาร ส.3 วาคูกรณีไดจายคาซอมรถใหนาย พศ. 352,097 บาท เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2548 พยานของผูเสนอขอพิพาทใหการวา ผูเสนอขอพิพาทไมเคยไดรับหนังสือเชนนี้จากคูกรณีเลยและถือ
วา ถาคูกรณีมีขอโตแยงหรือขอทักทวงอยางใดก็จะตองติดตอไปยังผูเสนอขอพิพาทเพื่อเจรจากัน แตบริษัทคูกรณีก็ไม
เคยติดตอกลับไปวามีปญหาอยางใดหรือไมจึงยังไมจายเงินใหผูเสนอขอพิพาท ดังนี้จึงเห็นวาไดวา การที่คูกรณีไดรับ
เอกสารหลักฐานการเรียกรองคาเสียหายรายผูเสนอขอพิพาทนี้และไดทราบจํานวนเงินที่เรียกรองไปแลว โดยไม
ปรากฏวามีขอโตแยงหรือปญหาที่จะตองเจรจากับฝายผูเสนอขอพิพาท แลวคูกรณีไดจายคาเสียหายใหแกผูเสียหาย
รายอื่นๆ ไปจนเต็มทุนประกันโดยไมไดกันเงินไวจายใหผูเสนอขอพิพาทนั้น เปนความบกพรองของฝายคูกรณีเองและ
ไมอาจถือไดวาเปนการจายเงินไปจนเต็มจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไวโดยสุจริต ความรับผิดของคูกรณีในอันที่
จะตองชดใชคาเสียหายตามที่ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองไวแลวนั้นไมระงับสิ้นไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 9,988 บาท (เกาพันเการอยแปดสิบแปด
บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปน
ตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3765/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1585/2550
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับคนหมายเลขทะเบียน ขขษ700 ลํ า ปาง ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ ส ว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต บ รรทุ ก คั น
หมายเลขตัวถังเอ็มพี............................ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547
เวลชา 17.50 นาฬิกา นาย อช. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอมาตามถนน กฟผ-แม
เมาะ ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณสามแยกเขาหมูบานปงชัยไดจอดรถอกลับรถ ไดถูกรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ที่ ขั บ แซงขวารถคั น อื่ น มาชนท า ย เป น เหตุ ใ ห น าย อช. ผู ขั บ ได รั บ บาดเจ็ บ พนั ก งานสอบสวนได ส อบสวนแล ว
เปรียบเทียบปรับผูขับรถฝายคูกรณีเปนเงิน 400 บาท หลังจากเกิดเหตุนาย อช. ผูขับไดเขารักษาพยาบาลเปนเงิน
14,360 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวใหโรงพยาบาลแลว ผูเสนอขอพิพาทผูรับประกันภัยตอขอใชสิทธิ
ไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน
ขขษ-700 ลําปาง การจายเงินของผูเสนอขอพิพาทเปนการจายตามอําเภอใจและไมใชเปนบุคคลผูมีสิทธิไลเบี้ยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 การที่ผูเสนอขอพิพาทตกลงรับผิดคาสินไหมทดแทนของ
ผูประสบภัยตามสัญญา CMIP กับบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด เปนการตกลงตามสัญญาจากกลุมสมาชิกกันเองโดย
คูกรณีมิไดเปนคูสัญญาหรือรวมเปนสมาชิกในกลุมแตอยางใด ขอสัญญาดังกลาวมิไดมีผลผูกพันกับอนุญาโตตุลาการ
และคูกรณี เนื่องจากสัญญาณไมอยูในขอบนอกของสัญญาอนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (1) (ง) แหงพระราชบัญญัติ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2535 และมิ ใ ช ข อ สั ญ ญาทางแพ ง ตามคํ า นิ ย ามแห ง สั ญ ญาการระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการ และสัญญา CMIP มิใชสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามสัญญา
CMIP ไดและไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถเพราะขัดตอ
กฎหมายและขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ย หากอนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ข าดให คู ก รณี รั บ ผิ ด จะขั ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (2) (ข)
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนออขอพิพาท
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ผูเสนอขอพิพ าทมีน าย ชก. ผูรับ มอบอํ า นาจมาสืบว า ผูเ สนอข อ พิ พ าทเป น ผูรั บ ประกั น ภัยต อ
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ขขษ-700 ลําปาง จาก
บริษัท พ.ประกันภัย จํากัด รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 วันที่ 20 มิถุนายน 2547 เวลา 17.50 นาฬิกา รถฝายคูกรณี
ไดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอ ทําใหนาย อช. ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทตอไดรับบาดเจ็บเขา
รักษาพยาบาลเปนเงิน 14,360 บาท และเมื่อผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวไปแลวผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเงิน
ดังกลาวไปทางคูกรณี คูกรณีปฏิเสธมาตามเอกสาร ส.3
คูกรณีไมสืบพยานแตขอสงคําแถลงแทน
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวา การเกิดเหตุครั้งนี้รถฝายคูกรณีเปนฝายประมาทที่
ไปชนรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทต อ ทํ า ให น าย อช.ผู ขั บ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ได รั บ บาดเจ็ บ เข า
รักษาพยาบาลเปนเงิน 14,360 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลจํานวนดังกลาวใหโรงพยาบาลแลว
ปญหามีใหวินิจฉัยตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไมนั้น ซึ่งคูกรณียื่นคําแถลงตอสูในปญหานี้ทํานองวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถคันที่ถูกชนฝายคูกรณี
กอละเมิด แตผูรับประกันภัยรถคันดังกลาวคือบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด ดังนั้นผูมีสิทธิไลเบี้ยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถมาตรา 31 ไดคือบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด เรื่องนี้โรงพยาบาลขอเบิกคารักษาพยาบาล
ตอบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด ซึ่งเปนผูรับประกันภัยโดยตรง และผูมีหนาที่จายเงินคือบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด การ
ที่ผูเสนอขอพิพาทมีสัญญา CMIP กับบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด และจายเงินไป จึงไมใชผูจายเงินตามมาตรา 31 และ
ผูเสนอขอพิพาทไมใชตัวแทนของบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด การที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหคืนเงินในนามของ
ตนเองจึงไมเขาหลักเกณฑตัวการตัวแทน สัญญานี้ไมอยูในมาตรา 31 ดังนี้ขอตอสูบางอยางของคูกรณีขางตนไมอาจ
รับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวขางตนได สวนที่คูกรณีอางตอสูวาเรื่องนี้ไมเขาหลักเกณฑตัวการ
ตัวแทนนั้นแตเมื่อเปนเรื่องที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอจากผูรับประกันภัยโดยตรงและใชสิทธิตามขอกําหนด
และสัญญาตามที่ตกลงกันไว จึงหาใชเปนเรื่องตัวการและตัวแทนไม และที่อางตอสูอีกวาสัญญานี้ขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการเนื่องจากไมใชขอพิพาททาง
แพง และอนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสมาคมประกัน
วินาศภัยไดน้ัน แตเมื่อดูรายละเอียดของสัญญาและขอกําหนดเปนสัญญาทางแพงเกี่ยวกับเนื่องกับสัญญาประกันภัย
โดยเฉพาะขอกําหนดและสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยลงลายมือชื่อเปนพยานไว และยังมี
สมาคมประกันวินาศภัยลงนามรับรูเปนพยานดวย จึงหาเปนขอกําหนดและสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใดไม เมื่อเปนขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงยอม
ชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการขอ 2 ได ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามคํา
เสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แมจะไมปรากฎวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระเงิน
ตามที่ เ รี ย กร อ งไปเมื่ อ ใด แต ก ารที่ คู ก รณี ป ฏิ เ สธการจ า ยเงิ น ต อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทตามที่ เ รี ย กร อ งไปเมื่ อ วั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2548 ถือไดวาคูกรณีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตวันที่ปฏิเสธมาแลว จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาวเปน
ตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 14,360 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500
บาทแทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4246/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1602/2550
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กวข-271 ตรัง ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกพวงคันหัวลากหมายเลขทะเบียน 70-1237 ตรัง คัน
ตัวพวงหมายเลขทะเบียน 70-1088 ตรัง ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547
เวลา 19.00 นาฬิกา นางสาว อพ. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเพชรเกษม
โดยมีนางสาว สภ. นั่งซอนทายมา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกตนโพธิ์ ไดมีนาย บธ. ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยมาดวยความประมาทไดชนทายรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กก-6748 ตรัง และรถยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ปฉ-3705 ตรัง ทําใหรถยนตทั้งสองคันกระเด็นมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท เปนเหตุใหนางสาว อพ. ผูขับ
รถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทและนางสาว สภ. ผู นั่ ง ซ อ นท า ยมากั บ รถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทได รั บ บาดเจ็ บ ต อ งเข า
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย และโรงพยาบาลหายอดตามลําดับ เปนเงิน 14,327 บาท เมื่อพนักงาน
สอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุ ไดสอบสวนแลวเห็นวาเกิดเหตุจากความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณีและไดเปรียบ
เทียบปรับเปนเงิน 400 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาลทั้งสองไปแลว ผูเสนอขอ
พิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีชดใชคารักษาพยาบาลใหผูประสบภัยในรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไปแลวเปนเงิน 49,379 บาท จึงจายตามกรมธรรมของคูกรณีไดอีกเพียง 621 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีไดตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอข อพิพาท
หรือไมเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย ชก. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า เกิ ด เหตุ เ รื่ อ งนี้ ร ถยนต คั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไดกอละเมิดตอรถจักรยานยนตันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย เปนเหตุใหนางสาว อพ. ผูขับกับนางสาว
สภ. ผูนั่งซอนทายมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ โดยนางสาว อพ. ผูขับไดเขารักษาพยาบาล 2 แหง
เปนเงิน 14,327 บาท ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลตามจํานวนดังกลาวแกโรงพยาบาล 2 แหงไป
แลวตามเอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 และวันที่ 28 กันยายน 2548 ตามลําดับ จากนั้นผูเสนอขอพิพาทได
เรียกรองไปทางคูกรณี แตคูกรณีปฏิเสธมาตามเอกสาร ส.2
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คูกรณีนําสืบวา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลใหแกนางสาว อพ. ผู
ขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 12,379 บาท และวันที่ 27 ตุลาคม 2547 คูกรณียังไดจายอีก 37,000 บาท ตาม
เอกสาร ค.1 คูกรณีจึงไมตองรับผิดชดใชเงินคืนแกผูเสนอขอพิพาท
พิเคราะหแลว ในเบื้องตนขอเท็จจริงฟงไดยุติวา การเกิดเหตุครั้งนี้รถฝายคูกรณีเปนฝายประมาทที่
ไปกอเหตุละเมิดตอรถฝายผูเสนอขอพิพาท จนทําใหนางสาว อพ. ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บเขา
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 2 แหงเปนเงิน 14,327 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลตามจํานวน
ดังกลาวใหโรงพยาบาลแลว สวนคูกรณีก็ไดจายเงินใหแกนางสาวอพ. ผูประสบภัยไปแลวเปนเงิน 49,327 บาท
ปญหามีใหวินิจฉัยตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคนแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไมเพียงใดนั้น เห็นวา เมื่อไดความตามขอเท็จจริงขางตนวาการเกิดเหตครั้งนี้ทําใหนางสาว อพ. ผูขับรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับบาดเจ็บตองเขารักษาพยาบาล 2 แหงเปนเงิน 14,327 บาท และผูเสนอขอพิพาทได
จ า ยค า รั ก ษาพยาบาลแก โ รงพยาบาลที่ รั ก ษาพยาบาลนางสาว อพ. 14,327 บาท ไปแล ว ซึ่ ง เงิ น ที่ จ า ยไม เ กิ น
คาเสียหายเบื้องตนขณะยังไมรูวาฝายใดผิด ผูเสนอขอพิพาทยอมใชสิทธิไลเบี้ยเงินที่จายไปแลวคืนจากคูกรณีซึ่งเปน
ผูรับประกันภัยรถคันกอที่เกิดเหตุซึ่งทราบวาเปนฝายผิดในภายหลังได สวนที่คูกรณีอางวาเรื่องนี้คูกรณีไดจายคา
รักษาพยาบาลของนางสาว อพ. ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไป 2 ครั้งรวมเปนเงิน 49,327 บาทไปแลว คูกรณีจึงไม
ตองรับผิดนั้น เมื่อคูกรณีประสงคจะจายภายหลังจากที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายไปกอนแลว กอนที่คูกรณีจะจายควรได
สอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทกอนวาไดจายเงินคารักษาพยาบาลไปจํานวนเทาใด ทั้งนี้จะไดกันเงินไวจายคืนแกผู
เสนอขอพิพาทภายหลังและจะไดไมมีการจายซ้ําซอนกัน เมื่อไมปรากฏวาคูกรณีสอบถามผูเสนอขอพิพาทไปกอนจาย
การที่คูกรณีจายไปภายหลังแมจํานวนเงินที่จายไปรวมกับจํานวนเงินที่ตองจายคืนแกผูเสนอขอพิพาทภายหลังจะเกิน
จํานวนเงินคุมครอง คูกรณีก็หาอาจอางเหตุนี้มาใชเพื่อปฏิเสธการจายคืนแกผูเสนอขอพิพาทไดไม หากคูกรณีจายเกิน
เทาใด เปนเรื่องที่คูกรณีจะไปเรียกคืนกับผูประสบภัยเอง ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน
14,327 บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาท พรอมดอกเบี้ยแมจะไมปรากฏตามเอกสาร ส.2 วาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามให
คูกรณีชําระเงินตามที่เรียกรองไปเมื่อใด แตการที่คูกรณีปฏิเสธการจายเงินตอผูเสนอขอพิพาทตามที่เรียกรองไปเมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถื อไดวาคูกรณีผิดนัดชําระหนี้นับแตวันปฏิเสธมาแลว จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวัน
ดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 14,327 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 184/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1721/2550
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท บ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน นข-9 เชียงใหม คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ปข-3458 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เวลา 09.30 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาท รับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายแพร-นาน ถึงที่เกิดเหตุหมูที่ 4 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับไปในทิศทางตรงกันขามดวยความประมาท ขับดวยความเร็วสูง
เสียหลักขับล้ําชองทางเดินรถเขาไปในทางรถสวนซึ่งรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนวนทางกัน ทําใหรถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับรถไดรับบาดเจ็บและตายในเวลาตอมา ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายเงินคารักษาพยาบาลกอนตายและจายเงินคาทําศพใหแกทายาทผูตายรวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 50,000 บาท
ซึ่งจายไปตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิด
ชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาคูกรณีไดจายเงินใหแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 85,000 บาท คูกรณี
ยังคงมีเงินเหลือตามจํานวนทุนประกันอีกเพียงจํานวน 15,000 บาท กอนที่คูกรณีจายเงินคารักษาพยาบาลและคาทํา
ศพแกทายาทผูตายนั้นไดสอบถามไปทางผูเสนอขอพิพาทแลว คูกรณีจึงไมตองชําระใหแกผูเสนอขอพิพาทตามขอ
ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอาจากคูกรณีไดเพียงไร
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยอางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2541 ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 อางสงเอกสารใบสําคัญจายของบริษัท ก. จํากัด ซึ่งไดจายใหแกทายาทของ
ผูตายปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2 อางสงหนังสือของคูกรณีที่มีไปถึงผูเสนอขอพิพาทลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
แจงการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัยจากรถ ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.3 อางสงเอกสารหนังสือหารือ
เกี่ยวกับการจายเงินคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยหารือไปยังกองนิติการ กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย และไดรับคําตอบความเห็นของผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.
4 และ ส.5
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คูกรณีนําสืบวาทายาทของผูตายไดไปขอรับเงินคาทําศพของผูตายจากคูกรณี ทางคูกรณีไดมี
หนังสือแจงไปยังผูเสนอขอพิพาทแลววาทายาทของผูตายไปขอรับเงินคาทําศพจากคูกรณีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2547 ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.1 ผูเสนอขอพิพาทไดมีหนังสือตอบลงวันที่เดียวกันกับที่ไดสอบถามไป โดยตอบไป
วาทราบการจายเงินของคูกรณีแลวตามเอกสารหมาย ค.2
พิเคราะหแลวในประเด็น ขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาท เรียกรองเอาจากคู กรณีไดเพียงไรนั้น
ขอเท็จจริงเบื้องตนคงฟงไดจากคํารับของคูพิพาทวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูตายกอนตาย
และจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 50,000 บาท โดยจายไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ส.2 ฟงไดวาคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดไดชําระเงินคารักษาพยาบาล
กอนตายและคาทําศพใหแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 85,000 บาท โดยจายไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
เมื่อจายเงินจํานวนดังกลาวไปแลวคูกรณีไดแจงไปใหผูเสนอขอพิพาททราบปรากฏตาเมอกสารหมาย ค.1 และ ค.2
เห็นวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลผูตายกอนตายและจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตาย เปนการ
จายความเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่จะตองจาย และเมื่อผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาวนี้ไปแลวมีสิทธิตามกฎหมายคุมคาองผูประสบภัยจากรถที่จะไลเบี้ยเอาจากผู
ประมาททําละเมิดหรือผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดได ขอกลาวแกของคูกรณีวาไดจายเงินจํานวน 85,000
บาท ในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดใหแกทายาทของผูตายไปแลวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
และไดมีหนังสือแจงไปใหผูเสนอขอพิพาทไดทราบแลว โดยผูเสนอขอพิพาทรับทราบในวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 นั้น
ปรากฎตามเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2 ขอกลาวแกของคูกรณีดังกลาวนี้เปนการจายเงินและเปนการแจงใหผูเสนอขอ
พิพาทเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 อันเปนเวลาภายหลังจากที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาเสียหายเบื้องตนไปตาม
กฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถแลว ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณีได ขอกลาวแกของคูกรณีฟงไม
ขึ้นและฟงไดวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 55,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 50,000 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ง-2244 สตูล คูกรณีรับประกันภัย
รถยนต คั น หมายเลขทะเบีย น 80-1886 สตู ล เมื่ อวั น ที่ 23 กั น ยายน 2547 เวลาประมาณ 22.30 นาฬิ ก า ผู ขั บ
รถจักรยานยนตคัรนที่ผุเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายละงู-ปากบารา ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหมู 6
ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชน
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บและตาย
ในเวลาตอมาสวนผูโดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแก
ผูบาดเจ็บและคาทําศพแกผูตายใหแกทายาทของผูตายไปแลว รวมเปนเงินจํานวน 36,516 บาท อันเปนคาเสียหาย
เบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระ
เงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท
เต็มตามกรมธรรมประกันภัย คูกรณีไมสามารถจะชําระเงินใหแกผูเสนอขอพิพาทไดอีก ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอาจากคูกรณีไดหรือไม
ในช น พิ จ ารณาต อ มา ผู เ สนอข อ พิ พ าทอ า งส ง สํ า เนาคํ า ชี้ ข าดเรื่ อ งทํ า นองเดี ย วกั น นี้ ซึ่ ง
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ไดเคยชี้ขาดไวแลว และคูกรณีแถลงรับวา
ขอเท็จจริงเปนไปตามคําเสนอขอพิพาทและไมคัดคานสําเนาเอกสารที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ทั้งสองฝายไมติดใจ
นําสืบ
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาจากคูกรณีไดตามขอหรือไมนั้น
ในประเด็นขอพิพาทเรื่องนี้ขอเท็จจริงคงฟงไดตามที่คูพิพาททั้งสองฝายรับขอเท็จจริงกันวา ผูเสนอขอพิพาทดืชําระ
เงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 1,516 บาท และชําระเงินคาทําศพแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน
35,000 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ คูกรณีกลาวแกแตเพียงวาคูกรณีได
จายเงินคาทําศพใหแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท เปนกรมธรรมประกันภัย ไมปรากฏจากการนํา
สืบของคูกรณีวาขณะที่คูกรณีจายเงินคาทําศพใหแกทายาทผูตายนั้นคูกรณีไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทในฐานะ
ผูรับประกันภัยตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถไว ซึ่งมีหนาที่ที่จะตองจายเงินคาเสียหายเบื้องตนใหแก
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ผู บาดเจ็บและผู ต าย การจ า ยเงิน ของคูก รณีใ ห แ กผูต ายไม ป รากฏชัด ว าเป น การจา ยความเสีย หายเบื้องต น ตาม
กฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ หรือชําระคาสินไหมทดแทนในเรื่องใด เมื่อปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงิน
คารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บและจายเงิน คาทํา ศพแกทายาทผูตายไปอันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมาย
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณีไดตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ไดความดังนี้เห็นวาผูเสนอขอพิพาทยอมไลเบี้ยเอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 40,905 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 36,516 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1167/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1730/2550
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 18.10 นาฬิกา นาย พร. ไดขับรถยนตคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตามถนนพุทธมณฑล สาย 4 เมื่อถึงบริเวณตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ไดจอดรถลงไปดูความเรียบรอยของรถที่บรรทุกลูกรัง ขณะขึ้นรถเพื่อขยับรถบรรทุกสิบลอคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัย โดยยังไมไดปดประตูรถดานคนขับ ไดมีนาย ปจ. ขับรถยนตบรรทุกคันคูกรณีที่รับประกันภัยไว
เข า มาเฉี่ย วชนแขนนาย พร. ที่กํา ลั ง จะขึ้น รถขาดกระเด็ด ไปโดยหนา รถปก อัพคัน หมายเลยทะเบียน 9ฌ-6718
กรุงเทพมหานคร แขนของนาย พรช. ตกอยูที่กระบะรถปกอัพมีผูประสบเหตุนํานาย พร. ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริ
ราช ตอมาทางโรงพยาบาลไดมีเอกสารเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลเบื้องตนของนาย พร.จากผูเสนอขอพิพาท ผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินไปแลวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เปนเงิน 15,000 บาท ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และไดเขารับชวงสิทธิเรียกคาเสียหายคืนจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยคูกรณีไมชําระ จึง
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระคาเสียหายเบื้องตนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอปนับแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 จนกวาจะชําระเสร็จ
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดชําระคาเสียหายเบื้องตนใหแกโรงพยาบาลของผูประสบภัยกอนผู
เสนอขอพิพาทแลวคูกรณีไมตองรับผิดจายใหผูเสนอขอพิพาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองชําระคาเสียหายเบื้องตนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 นาย พร.ไดขับรถยนตบรรทุก
ลูกรังเพื่อนําไปลงตามคําสั่งนายจางเมื่อถึงบริเวณตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดจอดรถลง
มาดูความเรียบรอยของลูกรังที่บรรทุก ขณะจะกลับขึ้นรถโดยประตูรถดานคนขับยังไมปด ไดมีนาย ปจ. ขับรถยนต
บรรทุกคันคูกรณีรับประกันภัยมาและชนนาย พร. ขนแขนขาดและมีผูประสบเหตุพาสงโรงพยาบาลศิริราชทําการ
รักษาตอมานาย พรช. ไดมอบอํานาจใหโรงพยาบาลศิริราชยื่นคํารองขอรับเงินคาเสียหายเบื้องตนจํานวน 15,000
บาท ตามเอกสารหมาย ส.2 จากผูเสนอขอพิพาทซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดจายใหแลวตามใบสําคัญจายและใบเสร็จรับเงิน
หมาย ส.1
คูกรณีไมสบื พยาน
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อนุญ าโตตุล าการพิเ คราะหแ ลวเห็น วา ผูเสนอขอพิพาทเปน ผูรับ ประกั น ภัยรถยนตบรรทุ ก คั น
หมายเลขทะเบียน 84-3574 นครปฐม ที่นาย พร. เปนผูขับและไดรับประสบภัยจากรถยนตบรรทุก คันคูกรณีรับ
ประกันภัยซึ่งคูกรณีตองรับผิดชดใชคาเสียหาย นาย พร. ไดมอบอํานาจใหโรงพยาบาลศิริราชผูทําการรักษาเรียก
คาเสียหายเบื้องตนจากผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15,000 บาท ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดชําระใหแลวตามหลักฐานใบรับ
เงินหมาย ส.1 จึงมีสิทธิเรียกใหคูกรณีผูรับประกันภัยรถคันกอเหตุได ที่คูกรณีตอสูวาไดจายคาเสียหายเบื้องตนแก
โรงพยาบาลของผูประสบภัยกอนผูเสนอขอพิพาทนั้น คูกรณีไมสืบพยานใหปรากฏจึงรับฟงไมได
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาเสียหายเบื้องตนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15,000
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทคือวันที่ 254 กุมภาพันธ 2549 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7061/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2146/2550
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน วก-6338 กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 73-9323 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เวลาประมาณ 13.10 นาฬิกา
ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนทางดวนเฉลิมมหานคร จากถนนสุขสวัสดิ์มุงหนาสู
ถนนสาธุประดิษฐ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณสะพานพระรามเกา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ขณะที่
หยุดรถตามรถคันหนาเนื่องจากการจราจรติดขัด ผูขับรถที่คูกรณีรับประกันภัยไวซึ่งขับตามหลังไปโดยประมาท ไม
ตรวจสภาพรถใหอยูในสภาพที่ดีมิใหกออันตรายแกผูอื่น แตหาไดดูแลสภาพของรถไมเปนเหตุใหไมสามารถหยุดรถได
ทันชนทายรถคันหมายเลขทะเบียน ทม-2492 กรุงเทพมหานคร อยางแรงจนรถคันดังกลาวกระเด็นไปชนรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและทําใหรถกระเด็นตอไปชนรถคันหนาและรถคันหนากระเด็นไปชนรถคันอื่นอีกหลาย
คัน ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํา รถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 80,812 บาท ขอใหคูก รณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นมีรถชนกันจํานวน 12 คัน คูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยใหแกรถทั้งหลายไปแลวเปนจํานวนเงิน 600,000 บาท เต็มทุนประกันแลวคูกรณีไม
อาจจะจายใหแกผูเสนอขอพิพาทไดอีก ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณียังตองรับผิดตามคําเสนอขอพิพาทอีกหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไป
จํานวน 75,525 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบเอกสารการจายเงินคาสินไหมทดแทนของคูกรณีที่อางวาไดจาย
ให แ ก ร ถคั น อื่ น ไปแล ว 11 คั น รวมเป น เงิ น จํ า นวน 596,250 บาท สํ า หรั บ รถคั น หมายเลขทะเบี ย น ทม-2492
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีอางวาไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจํานวน 400,000 บาท เมื่อตรวจดูตามบันทึกขอ
อนุมัติจายเงินตามเอกสารหมาย ส.3 และสําเนาเช็คที่สั่งจายเงินตามเอกสารหมาย ส.4 เปนเรื่องทางคูกรณีจัดทํา
ขึ้นมาโดยไมมีผูรับเงินคาสินไหมทดแทนลงลายมือชื่อรับเงินไวแตอยางใดจึงยังไมมีการจายเงินจริง ลายมือชื่อนาย
สช. ซึ่งเปนทนายความของคูกรณีไมใชผูรับเงิน สําหรับเอกสารหมาย ส.2 ในลําดับที่ 8 เปนรถคันหมายเลขทะเบียน
อษ-9577 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแลวมีการเอาประกันภัยไวตอบริษัท ค.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
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ดังกลาวไดฟองบริษัทคูกรณีและมีการตกลงจายเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาลปรากฎตามเอกสาร
หมาย ส.5 แตความจริงปรากฎวาบริษัท อ.ประกันภัย จํากัด เปนผูรับเงินตามเอกสารหมาย ส.6 ซึ่งไมใชบริษัท ค.
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับเงินตามที่ไดทําสัญญาประนอมยอมความกันไวตอศาล จึงยังไมมีการจายเงิน
สําหรับตามเอกสาร หมาย ส.7 จายเงินใหแกบริษัท ส. เซอรวิส จํากัด จํานวน 20,000 บาท ไมปรากฎวามีการระบุรถ
คันที่บริษัท ส. เซอรวิส จํากัด เปนเจาของรถคันใดในเอกสารหมาย ส.2 และไมปรากฏวา บริษัท ส. เซอรวิส จํากัด รถ
ไดรับความเสียหายอยางไร ไมมีภาพถายประกอบ ไมมีเอกสารระบุวาเปนความเสียหาย สําหรับตามเอกสารหมาย ส.
9 คูกรณีกลาวอางวามีการจายคาเสียหายใหแกบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความหักกลบลบหนี้กันเปนเงินจํานวน 56,074 บาท เอกสารดังกลาวไมแสดงวาคูกรณีและบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) มีความผูกพันหรือมีหนี้กันอยางไรที่จะตองชดใชตอกันอันที่จะสามารถหักกลบลบหนี้ได สําหรับตามเอกสาร
หมาย ส.7 ไมปรากฎวาการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดรับความเสียหาย อยางไรอันจะเปนเหตุใหคูกรณีตองจายเงิน
คาสินไหมทดแทน เอกสารทั้งหมดอยูในความครอบครองของคูกรณีมาโดยตลอด คูกรณีไมยอมจัดสงเอกสารมา
เพื่อใหตรวจสอบวามีการจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจริงเพียงใด การที่คูกรณีจายเงินคาสินไหมทดแทนไปตามที่
กลาวอางมาโดยไมมีพยานหลักฐานหรือมีความผูกพันที่จะตองชําระ คูกรณีจึงยังคงรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทตามที่ผู
เสนอขอพิพาทรองขอเขามา
คูกรณีนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวทั้งสวนหัวและสวนพวง
ตามเอกสารหมาย ค.6 เหตุเกิดรถชนกันทั้งหมด 12 น รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนคันสุดทายคือคันที่ 12
ปรากฏตามเอกสารและแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย ค.7 รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตทั้ง 12 คัน ที่ไดรับความเสียหาย
ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.8 คูกรณีไดจายเงินคาสินไหมทดแทนแกรถแท็กซี่ 1 คัน ซึ่งมีความเสียหายมากจายคา
สินไหมทดแทนไปจํานวน 400,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.1 ไดจายใหรถคันหมายเลขทะเบีย อษ-9577
กรุงเทพมหานคร เปนเงินจํานวน 19,722 บาท ตามเอกสารหมาย ค.2 จายใหแกบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด โดยวิธีหัก
กลบลบหนี้กันกับรถคันหมายเลขทะเบียน 75-9411 กรุงเทพมหานคร จายไปจํานวน 56,074 บาท จายใหแกรถคัน
หมายเลขทะเบียน 75-5689 กรุงเทพมหานคร เปนเงินจํานวน 20,000 บาท จายใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เปนคาขจัดคราบน้ํามันจํานวน 3,750 บาท ตามเอกสารหมาย ค.5 ไดจายใหแกรถที่ไดรับความเสียหายรายอื่นดังที่ได
ทําเครื่องหมายขีดไวตอนทายรวมเปนเงินจํานวน 596,250 บาท ปรากฎตามเอกสารหมาย ค.8 รวมทุกรายการคูกรณี
ไดจายเงินไปแลวจํานวน 600,000 บาท เต็มทุนประกันแลว
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณียังคงตองรบผิดตามคําเสนอขอพิพาทอีกหรือไมนั้น
ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา สําหรับรถคันหมายเลขทะเบียน ทม-2492 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีกลาวอางวาได
จายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจํานวน 400,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทตรวจดูบันทึกขออนุมัติจายเงินตามเอกสาร
ส.3 และตรวจดูเช็คสั่งจายเงินตามเอกสารหมาย ส.4 แลว ผูเสนอขอพิพาทเห็นวาเปนเอกสารซึ่งคูกรณีจัดทําขึ้นมาเอง
โดยไมมีผูรับไปจริง เพราะนาย สช. ซึ่งเปนทนายความของคูกรณีไมใชผูรับเงิน คูกรณีนําสืบกลาวแกในขอนี้วา
สหกรณแท็กซี่ อ. จํากัด ไดเสนอขอพิพาทตอกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เรียกรองใหคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินคาสินไหมทดแทน ในที่สุดไดตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
กัน ตอ เจ า หน า ที่ ข องกรมการประกั น ภัย กระทรวงพาณิ ช ย คู ก รณี ย อมชํ า ระเงิ น ค า สิ น ไหมทดแทนใหไ ปจํ า นวน
400,000 บาท โดยนาย สช. ซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจจากสหกรณแท็กซี่ อ. จํากัด ไดลงลายมือชื่อรับเงินไปแลวตาม
เอกสารหมาย ค.1 การนําสืบของคูกรณีมีน้ําหนักหักลางการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาคูกรณีไดจายเงินไป
แลวจริงจํานวน 400,000 บาท สําหรับรถคันหมายเลขทะเบียน อษ-9577 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีกลาวอางวาได
จายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจํานวน 21,000 บาท ตามสัญญาประนอมยอมความที่ทํากันไวตอศาลแขวงพระโขนง
(ตามเอกสารหมาย ส.5) นั้น ผูเสนอขอพิพาทเห็นวาผูรับเงินคือบริษัท อ. ประกันภัย จํากัด ไมใชบริษัท ค.ประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโจทก ตามสัญญาประนอมยอมความดังกลาว ในขอนี้คูกรณีนําสืบกลาวแกวารถคันหมายเลข
ทะเบียน อษ-9577 กรุงเทพมหานคร ไดเอาประกันภัยไวสองบริษัท คือ บริษัท อ.ประกันภัย จํากัด และบริษัท ค.
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ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปรากฏวา บริษัท อ.ประกันภัย จํากัด ยื่นคําขอรับเงินคาสินไหมทดแทน ทางคูกรณีจึงได
จายใหไปเพียงจํานวน 19,722 บาท ตามจํานวนทุนประกันซึ่งคูกรณียังคงตองรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยที่ทําไว
ตอผูเอาประกันภัย หลักฐานการจายเงินปรากฏตามเอกสาร ค.2 (รวม 3 แผน) การนําสืบกลาวแกของคูกรณีมีเอกสาร
ประกอบ มีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง หักลางขอสงสัยของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาคูกรณีชําระเงินคาสินไหม
ทดแทนแกรถคันหมายเลขทะเบียน อษ-9577 กรุงเทพมหานคร ไปแลวจริงตามขอกลาวแก สําหรับรถคันหมายเลข
ทะเบียน 75-5698 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีกลาวอางวาไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจํานวน 20,000 บาท
แกบริษัท ส. เซอรวิส จํากัด ตามเอกสารหมาย ส.7 และ ส.8 นั้น ผูเสนอขอพิพาทเห็นวา ไมมีเอกสารหลักฐานใด
แสดงวาบริษัท ส.เซอรวิส จํากัด เปนเจาของรถคันใดไดรับความเสียหายอะไร ในขอนี้คูกรณีกลาวแกวารถคันดังกลาว
นี้ระบุไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี ตามเอกสารหมาย ค.3 ลําดับที่ 13 ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุรายพิพาท
นี้ และมีระบุไววารถคันดังกลาวนี้บริษัท ส. เซอรวิส จํากัด เปนเจาของผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณี มีบันทึกการรับเงิน
คาสินไหมทดแทนความเสียหายไปแลวจากคูกรณีตามเอกสารหมาย ค.9 (แผนที่ 5 ถึง 9) การนําสืบของคูกรณีมีเอก
สาประกอบหักลางขอสงสัยของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาคูกรณีไดจายเงินคาสินไหมทดแทนรายนี้ไปแลวจริง สําหรับ
รถคันหมายเลขทะเบียน 75-9411 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีกลาวอางวาไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวจํานวน
56,074 บาท แกบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารหมาย ส.9 นั้น ผูเสนอขอพิพาทใหความเห็นวาการ
ชําระเงินรายนี้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัชําระหนี้กันดวยการหักกลบลบหนี้ ไมปรากฏเอกสารหลัก
บานใดวาคูกรณีและบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันหรือมีหนี้สินกันอยางไรที่จะหักกลบลบหนี้กัน
ได ในขอนี้คูกรณีนําสืบกลาวแกวาบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน
75-9411 กรุงเทพมหานคร คูกรณีไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกรถคันดังกลาวโดยวิธีหักกลบลบหนี้ตอกันระหวาง
คูกรณีกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.4 (รวม 37 แผน) การนําสืบของคูกรณีมี
เอกสารประกอบ มีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง หักลางขออางของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาคูกรณีไดจายเงินคา
สินไหมทดแทนรายนี้ไปแลวจริง สําหรับเรื่องเงินคาสินไหมทดแทนคาแรงทําความสะอาดถนนและคาผงเคมีใชขจัด
คราบน้ํามันบนพื้นถนนเกิดเหตุจํานวน 3,750 บาท ที่ผูเสนอขอพิพาทอางวาไดจายใหแกการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย นั้น ผูเสนอขอพิพาทเห็นวาไมปรากฏวาการทางพิเศษไดรับความเสียหายแตอยางไร คูกรณีนําสืบวาการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย มีหนาที่ดูแลรักษาทางดวนเฉลิมมหาราช ที่เกิดเหตุซึ่งรถชนกันรายพิพาทนี้จํานวน 12 คัน
ถนนทางดวนจะตองเปอนคราบน้ํามันของรถที่ชนกัน การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะตองใชเงินเปนคาจางทําความ
สะอาดพื้นผิวถนนและจําเปนตองซื้อผงเคมีขจัดคราบน้ํามันบนพื้นถนน ซึ่งคูกรณีไดชดใชความเสียหายสวนนี้ไปแลว
ตามเอกสารหมาย ค.5 (รวม 3 แผน) การนําสืบของคูกรณีฟงไดวาถนนเกิดเหตุซึ่งอยูในความดูแลของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดรับความเสียหายจะตองทําความสะอาด คูกรณีมีเอกสารรประกอบวาคูกรณีไดจายเงินจํานวน
ดังกลาวไปแลวจริง สําหรับรถคันอื่นอีก 8 คัน ที่ไดรับความเสียหายจากรายพิพาทนี้ ทางผูเสนอขอพิพาทไมนําสืบวา
คูกรณีไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม จํานวนเทาไร ซึ่งคูกรณีนําสืบในขอนี้วาคูกรณีไดจายเงินคาสินไหม
ทดแทนไปแลวเต็มทุนประกันจํานวน 600,000 บาท จึงฟงไดวาคูกรณีไดจายเงินคาสินไหมทดแทนแกรถที่ไดรับความ
เสียหายไปแลวในรายที่ผูเสนอขอพิพาทโตแยงและไดจายไปแลวในรายที่ผูเสนอขอพิพาทไมโตแยงรวมกันเต็มจํานวน
ทุนประกันแลว เทาที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบมายังฟงไมได วาคูกรณีมีเงินที่จะชําระใหผูเสนอขอพิพาทได ขอพิพาทไม
อาจฟงไดโดยชัดแจงวาคูกรณียังคงตองรับผิดตามที่ผูเสนอขอพิพาทขอเขามา ไมอาจบังคับเอาจากคูกรณีได
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมเปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ
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วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท
วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภษ-7631 กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ดตามกรมธรรมเลขที่.........................ไวจากบริษัท อ.เซอรเวิส จํากัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2547 เวลา
ประมาณ 17.30 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดบนลานจอดรถชั้น 3A หางโร
บินสันบางรัก กรุงเทพมหานคร ผูขับรถซึ่งเปนลูกจางของศูนยโปรคลีน รับจางลางรถทําความสะอาดรถ ซึ่งคูกรณีรับ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดไวชับรถถอยหลังโดยประมาทชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับคามเสียหายตอง
ซอมเสียเงินไปจํานวน 6,002.70 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเกิดในบริเวณที่คูกรณีไดรับประกันภัยไว ไมอยูในความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยซึ่งคูกรณีกําหนดไว ความเสียหายที่เรียกรองมาสูงเกินความเปนจริง คาอะไหล
คาแรงจะไมเกินจํานวน 15,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้ น พิจ ารณา กํ า หนดประเด็ น ขอ พิ พ าทเรื่ อ งคู ก รณีต อ งรั บ ผิ ด ตามคํ า เสนอข อพิ พ าทหรื อ ไม
คาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2547 เวลา 17.30 นาฬิกา ผูขับรถคัน
ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดรอเพื่อจะเขาชองจอดรถในลานจอดรถของหางสรรพสินคาโรงบินสัน
บางรั ก กรุ ง เทพมหานคร ขณะนั้ น เองผู ขั บ รถคั น ที่ เ จ า ของรถซึ่ ง เป น ลู ก จ า งล า งรถของศู น ย โ ปรคลี น ประจํ า
หางสรรพสินคาโรบินสันบางรัก ไดขับรถถอยหลังโดยไมดูใหดีเสียกอนวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย หลังเกิดเหตุลูกจางของศูนยโปรคลีนดังกลาวยอมรับผิดและทําบันทึกใหไวตามเอกสารหมาย ส.1
นํารถไปซอมที่อู บริษัท ส. จํากัด ตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3 คูกรณีรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดไวจากบริษัท อ.
เซอรวิส จํากัด ตามตารางกรมธรรมเอกสารหมาย ส.4 เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดภายในบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับเปน
ศูนยบริการรับลางรถ อยูในความคุมครองความเสียหายของทรัพยสินที่เกิดขึ้นภายในบริเวณที่จัดไวสําหรับเปนที่
รับจางลางรถ ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 5,610 บาท
คูกรณีนําสืบโดยอางสงเอกสารหมาย ค.1 และอางขอเท็จจริงตามที่ปรากฎในเอกสารหมาย ส.1
และ ส.4 ประกอบคําคัดคานของคูกรณีโดยไมติดใจนําสืบพยานบุคคล
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พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีตองรับผิดตามคําเสนอขอพิพาทหรือไมนั้น ในขอนี้ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบวาคูกรณีรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดไวจากบริษัท อ. เซอรวิส จํากัด ตามเอกสารหมาย ส.4 ในขอนี้
คูกรณีนําสืบโตแยงวาเหตุเกิดขึ้นไมใชในบริเวณที่คูกรณีรับประกันภัยไวและไมอยูในความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัยซึ่งคูกรณีไดรับประกันภัยไว เมื่อพิเคราะหความรับผิดตามตารางกรมธรรมซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวจาก
บริ ษั ท อ. เซอร วิ ส จํ า กั ด ตามเอกสารหมาย ส.4 ในเอกสารดั ง กล า วระบุ ท รั พ ย สิ น ที่ เ อาประกั น ภั ย ไว ใ น
เอกสารแนบทายเอกสารหมาย ส.4 ในขอที่ 3 ซึ่งระบุทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง
ติดตั้งตรึงตรา เครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดรถยนต รวมถึงรถยนตของลูกคา
พรอมทั้งทรัพยสินอื่นๆ ของผูเอาประกันภัยที่อยูในความดูแลในฐานะผูรักษาทรัพย สนขอ 4 ระบุความคุมครองโดยให
ความคุมครองสําหรับความสูญเสียและหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
ภายนอก เชน ไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยแผนดินไหว ภัยน้ําทวม ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจราจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทําอยางปาเถื่อนหรือ
การกระทําอันมีเจตนารายทั้งนี้อยูภายใตขอตกลงเงื่อนไขและขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพยสิน
พิจารณารายละเอียดในตารางกรมธรรมตามเอกสารหมาย ส.4 แลว เห็นวาทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยไดเอาประกันไว
ตอคูกรณีรวมถึงรถยนตของลูกคา แตระบุความคุมครองรถยนตของลูกคาโดยไดรับความเสียหายเกิดขึ้นมีสาเหตุจาก
เหตุตางๆ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญษประกันภัยเอกสารหมาย ส.4 ในขอ 4 การที่ลูกจางของบริษัท อ.
เซอรวิส จํากัด ขับรถยนตของลูกคาไปทําละเมิดตอรถยนตของบุคคลภายนอก ไมปรากฏวาอยูในความคุมครองตาม
ขอ 4 ในเอกสารแนบทาย สัญญาประกันภัยตามเอกสารหมาย ส.4 การที่ลูกจางของบริษัท อ. เซอรวิส จํากัด ขับรถ
ของลูกคาไปประมาททําละเมิดตอรถยนตของบุคคลภายนอกซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เปนเรื่องลูกจางทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอก นายจางจะตองรับผิดรวมกับลูกจางตอบุคคลภายนอกหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง เทาที่ผูเสนอ
ขอพิพาทนําสืบมาไมอาจฟงบังคับไดตามขอ โดยไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทเรื่องอื่นอีกตอไป ขอพิพาทไม
อาจฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4928/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2734/2550
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตปายแดง แตภายหลังไดรับหมายเลขทะเบียน ขกว-936 ตรัง ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 10-1329 ตรัง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 เวลา 07.20 นาฬิกา เด็กชาย ฐต. ไดขับรถจักรยานยนตที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนตรัง-หวยยอด โดยมีเด็กหญิง ภร. นั่งซอนทายมา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุหนาวัดคลองเต็ง ไดมีนาย สต. ขับ
รถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาทิศทางเดียวกันดวยความเร็วสูง และไมสามารถหยุดหรือชะลอใหชาลงและขับหลีก
ได จึงทําใหรถทั้งสองคันชนกัน ทําใหเด็กชาย ฐต. ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ และตอมาไดถึงแกความ
ตาย พนักงานสอบสวนสอบสวนแลว และศาลพิพากษาวาผูขับรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท ผูเสนอขอพิพาทไดจาย
คารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตายเปนเงิน 1,184 บาท และไดจายคาปลงศพเมื่อตายเปนเงิน
35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 36,184 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้
ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ตาม พ.ร.บ. จะใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถกรณีตายไวในวงเงิน
100,000 บาท คูกรณีไดจายคาเสียหายเบื้องตนของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทที่ตายเบิกเงิน 35,000 บาท แกผูเสนอ
ขอพิพาทไปแลว และยังไดจายสวนที่เหลือแกทายาทของผูตายอีก 65,000 บาท คูกรณีไดจายเต็มความคุมครองตาม
กรมธรรมของคูกรณี โดยกอนจายคูกรณีไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทแลว ซึ่งไดแจงวาเปนการตายทันที การที่ผู
เสนอขอพิพาทยังเรียกรองคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตายอีก 1,184 บาท คูกรณีหาตองรับ
ผิดเงินคารักษาพยาบาลกอนตายหรือไม
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินคืนแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไมเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย อช. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า เกิ ด เหตุ เ รื่ อ งนี้ ร ถยนต คั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไดชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย ทําใหเด็กชาย ฐต. ผูขับรถไดรับบาดเจ็บ เขา
รักษาพยาบาลเปนเงิน 1,184 บาท และไดถึงแกความตายตอมา ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลจํานวน
1,184 บาท แกบิดาผูตายเมื่อ 20 ตุลาคม 2547 ตาม ส.1 และยังไดจายคาปลงศพแกมารดาผูตายอีก 35,000 บาท
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ตาม ส.2 รวมเปนเงินทั้งหมด 36,184 บาท โดยผูเสนอขอพิพาทยอมรับขณะสืบวา คูกรณี
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ไดจายคาปลงศพที่ผูเสนอขอพิพาทจายไป 35,000 บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาทแลว และมีการฟองผูขับฝายคูกรณี
โดยศาลพิพากษาแลวตาม ส.3
คูกรณีมีนาย ชร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามกรมธรรมของคูกรณีคุมครองกรณีผูประสบภัยตาย
เปนเงิน 100,000 บาท แตคูกรณีไดจายสวนเกินคาเสียหายเบื้องตนจํานวน 65,000 บาท แกมารดาผูขับฝายผูเสนอ
ขอพิพาทที่ผูตายไปแลว และยังไดจายคาเสียหายเบื้องตนไดแกคาปลงศพของผูตายคืนแกผูเสนอขอพิพาทไปแลว
35,000 บาท ตาม ค.1 รวมเงินที่จายเต็มกรมธรรมของคูกรณีแลว โดยกอนที่จะจายเงินแกมารดาผูตาย คูกรณีได
สอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทแจงวาผูตายไดตายทันทีหลังเกิดเหตุ คูกรณีจึงไมตองรับผิดจายเงิน
คารักษาพยาบาลกอนตายจํานวน 1,184 บาท แกผูเสนอขอพิพาท
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงที่รับกันฟงไดยุติในเบื้องตนวา รถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับโดย
ประมาทชนรถจั ก รยานยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ทํ า ให เ ด็ ก ชาย ฐต. ผู ขั บ ได รั บ บาดเจ็ บ เข า
รักษาพยาบาลและตอมาไดถึงแกความตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลกอนตายเปนเงิน 1,184 บาท
และจา ยคาปลงศพเมื่อตายอีกเปนเงิย 35,000 บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาทลว และคู ก รณียัง ไดจา ยเงิน สวนเกิน
คาเสียหายเบื้องตนจํานวน 65,000 บาท แกมารดาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทที่ถึงแกความตายแลวเชนกัน รวมเงินที่
คูกรณีจายไปเปนเงิน 100,000 บาท เต็มความคุมครองตามกรมธรรมของคูกรณีแลว สําหรับปญหาที่ตองวินิจฉัยตาม
ประเด็นขอเดียวที่วาคูกรณีตองรับผิดจายเงินคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไมเพียงใดนั้น ซึ่งตามขอเท็จจริงที่ฟงได
ขางตนนั้น คงมีขอโตเถียงในปญหานี้วาคูกรณีตองจายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตายจํานวน
1,184 บาท แกผูเสนอข อพิพาทหรือ ไม ซึ่ งคูก รณีไ ดอางวา กอนที่คูก รณีจ ะจ ายเงิน ส วนเกิน ค าเสี ยหายเบื้องต น
65,000 บาท แกมารดาผูตายนั้น คูกรณีไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทกอนจายวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดตาย
ทันทีหรือไม ผูเสนอขอพิพาทแจงมาวาไดตายทันทีหลังเกิดเหตุ เมื่อคูกรณีจายเงินเต็มจํานวนคุมครองตามกรมธรรม
100,000 บาทแลว คูกรณีก็ไมตองรับผิดคารักษาพยาบาลกอนตาย 1,184 บาทอีก แตเมื่อปรากฏวาขออางของคูกรณี
ขอนี้ คูกรณีหาไดมีหลักฐานการสอบถามกอนจายมาเปนพยานไม ขออางนี้จึงเลื่อนลอยรับฟงไมได ครั้นเมื่อเรื่องนี้
เปนกรณีท่ีผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บและตองรักษาพยาบาลกอนตาย ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยมาตรา 25 กําหนดใหผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแกผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปกอนขณะยังไม
ทราบวาฝายใดผิดเทาคาเสียหายเบื้องตน โดยคาเสียหายเบื้องตนกรณีนี้คือจายคารักษาพยาบาลกอนตายไดไมเกิน
15,000 บาท และจายคาปลงศพอีก 35,000 บาท เมื่อจายแลวเรียกคืนจากคูกรณีที่เปนฝายผิดได โดยที่ผูเสนอขอ
พิพาทจายไปกอนโดยไมตองสอบถามไปยังคูกรณี แตคูกรณีจะตองเปนฝายสอบถามผูเสนอขอพิพาทกอนจายวาผู
เสนอขอพิพาทจายกอนไปเทาใด เมื่อขอเท็จจริงฟงไดขางตนวาคูกรณีไมไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทกอนจาย
แมคูกรณีจะจายเงินไปแลวจํานวน 100,000 บาท เต็มจํานวนคุมครองตามกรมธรรมแลวก็ตาม คูกรณีจะอางเหตุจาย
เต็มจํานวนคุมครองตามกรมธรรมมาปฏิเสธจายเงินคารักษาพยาบาลกอนตายจํานวน 1,184 บาท คืนแกผูเสนอขอ
พิพาทไดไม การที่คูกรณียังตองจายเงินแกผูเสนอขอพิพาทอีก 1,184 บาท แมจะเกินเงินคุมครอง 100,000 บาท ตาม
กรมธรรมของคูกรณีก็ตาม ก็เปนเรื่องที่คูกรณีจะตองไปเรียกเงินสวนที่จายเกินคืนจากทายาทของผูตายเอง ดังนี้
คูกรณีจึงตองรับผิดจายเงินจํานวน 1,184 บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอ
พิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึง
ใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 1,184 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลา วนับแตวันเสนอขอพิพาท (วัน ที่ 21 กันยายน 2549) เปน ตนไปจนกว าจะชํ าระเสร็จ กับใหใ ช
คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4928/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2734/2550
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา มีใจความวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอตามสัญญาประกันภัยตอกองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ปยฉ-691 กรุงเทพมหานคร คันที่
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด รับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนต
หมายเลขทะเบียน ษท-7506 กรุงเทพมหานคร ไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547
นาย อร. ไดขับขี่รับจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไวไปตามถนนแจงวัฒนะ โดยขับไปในชองเดิน
รถที่ 1 นับจากซายและมีนาง ชช. นั่งซอนทายไปดวย เมื่อไปถึงบริเวณหนากรมทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ไดถูกนาง คล.
ซึ่งขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปในชองทางเดินรถที่ 2 นบจากซาย ขับรถดวยความประมาทโดยหักรถ
เลี้ยวซายตัดหนารถจกรยานยนตฝายผูเสนอขอพิพาท รถจึงเฉี่ยวชนกันเปนเหตุใหนาย อร. และนาง ชช. ไดรับ
บาดเจ็บ ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผูประสบภัยทั้งสองไดมอบใหโรงพยาบาลยื่นคํารองขอรับ
ค า เสียหายเบื้องต นเปน ค า รัก ษาพยาบาลรวมเปนเงิ น 23,714 บาท ผูเสนอขอพิพ าทไดจา ยค าเสียหายเบื้องต น
ดังกลาวไปแลว จึงมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดเรียกใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
คูกรณีไมชดใชใหขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 23,714 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดใชคาเสียหายใหนาย อร. แลวเปนเงิน 50,000 บาท ครบถวนตาม
กรมธรรมแลว
ผูเสนอขอพิพาทขอใหสอบคูกรณี คูกรณีแถลงวา ไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ษท7506 กรุงเทพมหานคร ไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถและรับประกันภัยในภาคสมัครใจดวย ในการที่จาย
คาเสียหาย 50,000 บาท ใหแกนาย อร. นั้นไดจายเงินเปนคาเสียหายเบื้องตนและสวนที่เกินคาเสียหายเบื้องตนตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยมิไดกันสวนที่เปนคาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท ไวสําหรับชดใชใหแกผูเสนอ
ขอพิพาท สวนรายงานนาง ชช. ผูประสบภัยอีกคนหนึ่งนั้น คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลไปยังไมเต็มจํานวนเงินเอา
ประกันภัยในกรณีไดรับบาดเจ็บ จึงไมขัดของที่จะชดใชคารักษาพยาบาล นาง ชช. ที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมา
ทั้ง 2 ฝายตางไมขอสืบพยาน
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ไดพิเคราะหแลว เห็นวา คูกรณีจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูเสนอขอพิพาท เปนคา
รักษาพยาบาลนาย อร. ผูประสบภัย 14,720 บาท และคารักษาพยาบาล นาง ชช. ผูประสบภัย 8,994 บาท รวมเปน
เงิน 23,714 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 23,714 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดรอย
สิบสี่บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 15 กุมภาพันธ
2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระให
เสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5498/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2836/2550
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน คกท-926 ชลบุรี คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 83-0031 ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 เวลา 07.30 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามนนสายเกา หมูที่ 11 ตําบลหนองอีรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขับรถไปโดยประมาทถอยหลังชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับรถจักรยานยนตตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาทําศพแกผูตายไป
แลวจํานวน 35,000 บาท อันเปนความเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะ
ผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาคูกรณีไดจายเงินคาทําศพใหแกทายาทผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 เต็มทุนประกันแลว ไมสามารถที่จะชําระใหแกผูเสนอขอพิพาทไดอีก ขอใหยกคําเสนอขอ
พิพาท
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาจากคูกรณีไดหรือไมและรับ
ชวงสิทธิแลวหรือยัง
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีอางสงเอกสาร 1 ฉบับ ขอเท็จจริงฟงไดวาเมื่อวันที่
20 ธั นวาคม 2547 เวลา 07.30 นาฬิก า ผูขับรถคัน ที่คูก รณีรั บประกัน ภัยไวขับรถถอยหลังโดยประมาทไมดู ใ หดี
เสียกอนวามีรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูดานขางเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับรถจักรยานยนตตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาทําศพแกทายาท
ของผูตายไปแลวจํานวน 35,000 บาท อันเปนคา เสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถตาม
เอกสารหมาย ส.1 และ ส.2 ฟงไดวาคูกรณีไดจายเงินคาทําศพแกทายาทผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ค.1 ไดความวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาทําศพจํานวน 35,000 บาท แกทายาทผูตายอันเปน
คาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเสนอขอพิพาทยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากผูประมาททํา
ละเมิดรวมทั้งคูกรณีซึ่งเปนผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดไดตามขอ ขอกลาวแกของคูกรณีวาไดชําระเงิน
คาทําศพแกทายาทผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท เต็มทุนประกันตามเอกสาร ค.1 นั้นเปนการจายไปเองของ
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คูกรณีไมใชจายตามกฎหมายดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ไดความดังนี้ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณี
ไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 39,593 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 35,000 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้
ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 551/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2842/2550
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 เวลา 20.00 นาฬิกา นางสาว ภธ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยมาตามถนนคลองเตยมุงหนาไปถนนนราธิวาสราชนครินทร โดยใชถนนพระราม 3 เมื่อถึงบริเวณเชิงสะพาน
ขามทางรถไฟไดขับรถมาในชองขวาสุดนับจากซายไดมีรถยนตหมายเลขทะเบียน ผย-645 กรุงเทพมหานคร คัน
คูกรณีรับประกันภัยและมีนาย ศฐ. เปนผูขับมาตามเสนทางเดียวกันและชองทางเดียวกันโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังเปนเหตุใหชนทายรถนางสาว ภธ. ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปจัดซอมสิ้นเงินคาใชจายไป
5,282 บาท ไดทวงถามคูกรณีใหชดใชแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 5,284 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันจายคาซอมไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใช
คาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า คู ก รณี เ คยรั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ผย-645
กรุงเทพมหานครไวจริง ตามกรมธรรมภาคสมัครใจเลขที่..............................ประเภท 3 เริ่มใหความคุมครองตั้งแต
วันที่ 29 พฤษภาคม 2547 ครั้นวันที่ 28 กันยายน 2547 นาย ศฐ. ไดแจงอุบัติเหตุมายังคูกรณีโดยไมเคยชําระเบี้ย
ประกันภัยใหเลย คูกรณีไดทวงถาม นาย ศฐ.ก็ไมชําระเปนการผิดเงื่อนไขในกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ย
ประกันภัยภายใน 60 วัน นับแตวันกรมธรรมมีผลบังคับ ถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัอีกตอไป
กรมธรรมประกันภัยจึงสิ้นสุดในวันครบกําหนด 60 วัน กอนสันเกิดอุบัติเหตุ คูกรณีจึงไมตองรับผิด
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีไมตองรับผิดเพราะกรมธรรมสิ้นผลบังคับโดยผูเอาประกันภัยกระทํา
ผิดเงื่อนไขของกรมธรรมหรือไม
ทางพิจารณา คูกรณีนําสืบวาคูกรณีไดทํากรมธรรมประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ผย-645
กรุ ง เทพมหานคร ประเภท 3 ไว จ ากนาย ศฐ. เริ่ ม คุ ม ครองนั บ แต วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2547 ถึ ง สิ้ น สุ ด วั น ที่ 29
พฤษภาคม 2548 นับจากวันทํากรมธรรมเปนตนมา นาย ศฐ.ไมเคยชําระเบี้ยประกันภัยใหคูกรณีเลย ซึ่งตามเงื่อนไข
ในกรมธรรมในกรมธรรมขอ 11.2 มีวา ถาผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 60 วัน นับแตวันที่กรมธรรมมี
ผลบังคับคือนับแตวนั ที่ 29 พฤษภาคม 2547 เปนตนมาใหถือวาผูเอาประกันภัยไมประสงคจะเอาประกันภัยตอไปและ
กรมธรรมสิ้นผลบังคับเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 28 กันยายน 2547 นาย ศฐ. ไดแจงใหคูกรณี
ทราบทางโทรศัพทในวันนั้น คูกรณีใหใหพนักงานไปที่เกิดเหตุ พนักงานไดออกหนังสือรับรองความเสียหายของรถผู
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เสนอขอพิพาทใหโดยไมทราบวากรมธรรมสิ้นผลเพราะผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยภายในกําหนดเงื่อนไข
ตอมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 คูกรณีไดมีหนังสือถึงผูเอาประกันภัยแจงบอกเลิกสัญญาตามหนังสือหมาย ค.1
คูกรณีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เหตเกิดวันที่ 28 กันยายน 2547 เวลา 20.00 นาฬิกา โดยนาย ศฐ.ไดขับ
รถคันคูกรณีรับประกันภัยโดยประมาทชนทายรถนางสาว ภธ. คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทไดจัดซอมรถประกันเสียคาใชจายไป 5,282 บาท ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มตามเอกสารหมาย ส.4 ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกใหคูกรณีชดใช คูกรณีไมใชอางวากรมธรรมประกันภัยยกเลิกแลวเพราะนาย ศฐ.ผูเอาประกันภัยทําผิด
เงื่อนไข ไมชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 60 วัน ความจริงในขณะเกิดเหตุกรมธรรมของคูกรณียังมีผลคุมครองอยู คูกรณี
เพิ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาประกันภัยหลังเกิดเหตุแลว 6 เดือน ซึ่งตามเงื่อนไขถือวาสัญญาประกันภัยของคูกรณียังมี
อยู
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา คูกรณีไดรับประกันภัยรถยนตไวจาก
นาย ศฐ. กรมธรรม เ ริ่ม คุ ม ครองตั้ งแตวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2547 สิ้ น สุด วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2548 เมื่อ วั น ที่ 28
กันยายน 2547 รถนาย ศฐ.คันคูกรณีรับประกันภัยไดกออุบัติเหตุซึ่งคูกรณีตองรับผิด คูกรณีนําสืบวานับแตนาย ศฐ.
ทํา สั ญ ญาประกั น ภัย รถยนต ไ วกับคู ก รณีน าย ศฐ. ก็ ไ ม เ คยชํา ระเบี้ย ประกั น ภัย ใหคู ก รณีเ ลยเปน การผิด เงื่อ นไข
กรมธรรมซึ่งมีวาถาผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเปนเวลา 60 วัน ใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับนับแตวันครบ
กําหนดคือวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ฉะนั้นในวันเกิดเหตุซึ่งเปนวันที่กรมธรรมสิ้นผลยังคับ แตพนักงานคูกรณีไมรูถึง
ขอนี้จึงไปที่เกิดเหตุและไดออกหนังสือรับรองความเสียหายของรถใหฝายผูเสนอขอพิพาทไวซึ่งเปนการทําโดยสําคัญค
ผิด หนังสือรับรองดังกลาวยองไมมีผลแตอยางใด ตอมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 คูกรณีไดมีหนังสือถึงนาย ศฐ.ผู
เอาประกันภัยแจงบอกเลิกสัญญาเพราะนาย ศฐ.ทําผิดเงื่อนไขขางตน โดยการเลิกสัญญาใหมีผบตั้งแตวันที่นาย ศฐ.
ไดรับหนังสือลงทะเบียนตอบรับเปนตนไป ปรากฏตามหนังสือหมาย ค.1 ดังนี้ที่คูกรณียกขอสัญญาในกรมธรรมที่อาง
วาผูเอาประกันภัยทําผิดเงื่อนไขไมชําระเบี้ยประกันภัยภายใน 60 วันนับแตวันที่กรมธรรมมีผลบังคับนั้นจะเปนจริง
อยางที่พยานผูเสนอขอพิพาทใหการหรือไม ยังฟงไมถนัดชัดแจงเพราะคูกรณีไมอางสงกรมธรรมเปนพยาน ที่วา
กรมธรรมทําไวฉบับเดียวใหผูเอาประกันภัยเปนฝายเก็บ ไมนาจะเปนไดเพราะกรมธรรมเปนพยาน ที่วากรมธรรมทํา
ไวฉบับเดียวใหผูเอาประกันภัยเปนฝายเก็บ ไมนาจะเปนไดเพราะกรมธรรมเปนเอกสารการรับประกันภัยที่สําคัญ
ตามปกติทําเปน 2 ฉบับ เก็บไวฝายละ 1 ฉบับ มากกวาจะทําเพียงฉบับเดียวอยางที่พยานคูกรณีใหการอยางไรก็ดี แม
จะฟงวาในกรมธรรมกําหนดเงื่อนไขใหชําระเบี้ยประกันภัยภายในเวลา 60 วัน มิฉะนั้นใหถือวากรมธรรมสิ้นผลบังคับ
เมื่อครบกําหนดดังกลาวก็ตาม แตปรากฏวาในหนังสือหมาย ค.1 ของคูกรณีเองวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 คูกรณี
ไดมีหนังสือเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากนาย ศฐ. ผูเอาประกันภัยหลังจากครบกําหนด 60 วันมาแลว โดยไมถือเงื่อนไข
กรมธรรมเปนขอสําคัญ กับในหนังสือหมาย ค.1 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ก็ระบุเลิกสัญญาประกันภัยนับแตไดรับ
หนังสือลงทะเบียนซึ่งตองเปนหลังวันที่ดังกลาวโดยไมเอาเงื่อนไขใหกรมธรรมสิ้นผลนับแตวันครบกําหนดชําระเบี้ย
ประกันภัยแตอยางใด เมื่อเปนเชนนี้ ยอมถือวาในวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยายน 2547 ซึ่งเปนวันเกิดเหตุสัญญา
ประกันภัยังมีผลผูกพันคูกรณีผูรับประกันภัยใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 5,282 บาท
ตามคําเสนอขอพิพาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 5,282
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 27 มกราคม 2549) จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายรวม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวนั รับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3190/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3124/2550
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลา 10.45 นาฬิกา นาย สว. ไดขับรถยนตบรรทุก 10 ลอ หมายเลข
ทะเบียน 80-7755 พระนครศรีอยุธยา ที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายเลี่ยงเมือง-นครนายกจากดานตําบล
พรหมณี มุงหนาสี่แยกวังรีดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง กลาวคือขับรถดวยความเร็วสูง เมื่อถึงที่เกิด
เหตุใกลจะถึงสี่แยกวังรีถนนดานซายเปนคลื่นลูกระนาด นาย สว.ไมชะลอความเร็วและขับรถยนตหลบคลื่นลูกระนาด
เข า มาในช อ งทางเดิ น รถขวามื อ ซึ่ ง เป น ช อ งทางรถสวนและมี น าย พค. ขั บ รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น วน-7533
กรุงเทพมหานคร คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีนางสาว วพ. นาง ศภ. นาย พช. นาย ปช. นั่งโดยสารมาดวย
มุงหนาสี่แยงวังรีที่เกิดเหตุ นาย พค. ไดชะลอความเร็วของรถยังไมถึงกึ่งกลางสี่แยกถูกรถคันนาย สว. ขับพุงชน
เสียหายและนางสาว วพ. ถึงแกความตาย สวนนาย พค. นาง ศว. นาย ป. และนาย พช.ไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูเสนอ
ขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาบแกนาย พค.เปนเงิน 15,000 บาท ใหแกนาง ศภ.เปนเงิน
50,000 บาท ใหแกนาย พช.เปนเงิน 50,000 บาท และจายคาปลงศพนางสาว วพ.เปนเงิน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน 215,000 บาท ผูเสนอขอพาททวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนแกผู
เสนอข อพิ พ าทเป น เงิ น 215,000 บาท พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย อั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ปนั บ แต วั น ที่ 10 กั น ยายน 2547
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทจายคารักษาพยาบาลใหผูประสบภัยไมถูกตอง
ประเด็นขอพิพาทมีวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหผูประสบภัยจถูกตองหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน
วน7533 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามเอกสารหมาย ส.1 สวน
คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตหมายเลขทะเบียน 80-7755 พระนครศรีอยุธยา ตามภาพสมัครใจและภาคบังคับ เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลาประมาณ 10.45 นาฬิกา นาย สว. ไดขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายเลี่ยง
เมืองนครนายกนากดานตําบลพรหมณีมุงหนาสี่แยกวังรี เมื่อใกลจะถึงสี่แยกดังกลาวถนนมีชองเดินรถเพียงทางเดียว
ทางดานซายมีคลื่นลูกระนาดเขาไปในชองเดินรถทางขวาซึ่งเปนชองทางรถสวนที่นายพค. ขับรถคันผูเสนอขอพิพาท
สวนมาทีนางสาว วพ. นาง ศว. นาย พช. และนาย ปย. นั่งโดยสารมาดวย รถนาย สว.ไดชนรถนาย พค. เสียหายและ
นาง ศว. นาย พช.และนาย ปช.ไดรับบาดเจ็บสาหัสกับนางสาว วพ. ถึงแกความตาย นาย สว. ผูขับรถคันคูกรณีรับ
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ประกันภัยถูกฟองเปนคดีอาญาในเหตุดังกลาว ศาลจังหวัดนครนายกพิจารณาลวเห็นวานาย สว.ขับรถโดยประมาท
พิพากษาลงโทษปรากฏตามคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดําที่ 1406/2547 หมายเลขแพงที่ 1307/2548 เอกสาร
หมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาลนาย พค.ไป 15,000 บาท ใหนาง ศว.
50,000 บาท ใหนาย พช. 50,000 บาท และคาปลงศพนางสาว วพ. 100,000 บาท ตามหลักฐานการรับจายเงินหมาย
ส.3, ส.4 และ ส.6
คูกรณีนําสืบวา คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลใหนาง ศว. ไป 75,618 บาท และจายใหนาย พช.
80,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เต็มจํานวนตามกรมธรรมหมาย ค.1 และ ค.2 แลวคูกรณีจึงไมตองจายซ้ํา
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว เห็นวา อุบัติเหตุรายนี้มีผูไดรับบาดเจ็บ 4 คน ไดแกนาย พค. นาย
ปย. นาย พช. และนาง ศว. กับมีผูเสียชีวิตอีก 1 คน ไดแกนางสาว วพ. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลให
ผูบาดเจ็บแลว 3 คน คือนาย พค. นาย พช. และนาง ศว. ตามคําสั่งของกรมการประกันภัยลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547
สวนนาย ปช. ไมติดใจเรียกรองกับไดจายคาปลงศพนางสาว วพ. อีกจํานวนหนึ่งซึ่งไดจายใหแกผูประสบภัยทั้งสี่โดย
เช็คลงวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนเงินรวม 215,000 บาท ที่คูกรณีนําสืบวาไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกนาย ปช.
14,605 บาท และจายนาย พช.อีก 80,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ทั้งสองรายตามเอกสารหมาย ค.1 ค.2
เต็มตามกรมธรรมนั้น เห็นวา ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 24 วรรคแรกบัญญัติ
ใหเปนหนาที่ของบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่ผูประสบภัยอยูในรถตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย ฉะนั้น
การจายคาเสียหายเบื้องตนของผูเสนอขอพิพาทซึ่งผูประสบภัยอยูในรถจึงถูกตองและชอบดวยกฎหมาย ทั้งยังปรากฏ
วาคูกรณีไดจายคาเสียหายตามกรมธรมภายหลังจากที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยแลว
ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากคูกรณีได
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 215,000
บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 14 มิถุนายน 2549) จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน
ไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ

