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อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 นาย ธ. ได
ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ลล-5697 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนราชอุทิศ
จากดานมีนบุรี มุงหนาไปทางหนองจอกโดยขับตามหลังรถยนตหมายเลขทะเบียน 6ผ-5669 กรุงเทพมหานคร โดยมี
นาย มต. ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ลอ-5423 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังไปใน
ชองทางเดินรถเดียวกัน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกอนขึ้นสะพาน ไดมีผูขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน พคง-413
กรุงเทพมหานคร มาในชองทางฝงรถสวน ไดขับดวยความเร็วล้ําชองมาเฉี่ยวชนรถยนตหมายเลขทะเบียน 6ผ-6560
กรุงเทพมหานคร ซึ่งขับอยูดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทและเสียหลักพุงเขาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทซึ่งชะลอ
ความเร็วจอดอยู ตอมานาย มต. ซึ่งขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังรถฝายผูเสนอขอพิพาทมา ไดขับ
ตามหลังมาดวยความเร็วและไมเวนระยะใหหางจากรถคันหนาพอสมควร ทําใหรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวพุงเขา
ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหายหลายรายการ ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่
รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 21,043 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรอง
ใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 21,403 บาท พรอม
ดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดชําระคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม และคูกรณีจะตองชดใชคาเสียหายให
เพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย วร. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2547 เวลาประมาณ 9.57 นาฬิกา นาย ธ. ไดขับรถยนตกระบะคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนราษฎรอุทิศ จากดานมีนบุรีมุงหนาไปทางหนองจอก โดยขับตามหลังรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 6ผ6569 กรุงเทพมหานคร ไดมีนาย มต. ขับรถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังไปในชองเดินรถเดียวกัน
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ครั้นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกอนที่จึ้นสะพาน ไดมีผูขับขี่รถจักรยานยนตทะเบียน พคง-413 กรุงเทพมหานคร สวนทางมา
ในชองเดินรถที่รถยนตกระบะ 3 คันนี้ขับไป ไดขับมาดวยความเร็ว รถยนตกระบะ 3 คันนี้ขับอยูในชองเดินรถที่ 1 นับ
จากซาย รถจักรยานยนตทะเบียน พคง-413 กรุงเทพมหานคร นั้นขับสวนทางมาโดยขับอยูที่ไหลทางแลวขับล้ําเขามา
ในชองเดินรถที่ 1 เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตกระบะ 6ผ-6869 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแลนอยูเปนคันหนา เฉี่ยวชนแลว
เสียหลักพุงมาชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว นาย ธ. ไดชะลอความเร็วลงและหยุดรถ นาย มต.ไดขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมาโดยไมเวนระยะใหหางจากรถคันที่ผูเสนอข อพิพาทรับประกันภัยไวเพียง
พอที่จะหยุดรถไดทันเมื่อรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจําเปนตองหยุดรถ เปนเหตุใหรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับขี่รถจักรยานยนตทะเบียน พคง413 กรุงเทพมหานคร ชื่อนาย พศ. ไดรับบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิต ผูขับขี่รถยนตกระบะทั้ง 3 คัน ตางหยุดรถ นาย
ธ.ได โ ทรศัพ ทแ จ ง เหตุ ต อ บริษั ท ผูเ สนอข อ พิพ าท พนั ก งานตรวจสอบอุ บั ติเ หตุ ไ ด ไ ปตรวจสอบ ณ ที่ เกิ ด เหตุ ได
สอบถามนาย ธ.ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวในรายงานการตรวจสอบ อุบัติเหตุหมาย ส.1 โดยเขียนแผนที่ที่
เกิดเหตุแลจะดรายการความเสียหายของรถไวดวย ร.ตอ.อ.สช. พนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ไดไปตรวจที่เกิดเหตุ
แลวไดเขียนบันทึกและลงรายงานประจําวันฯ ไวดังเอกสารหมาย ส.2 ปรากฏวานาย พศ. ผูขับขี่รถจักรยานยนตซึ่ง
เสียชีวิตนี้เปนบุตรของ ด.ต.ลม. ตํารวจ สน.มีนบุรี และ ร.ต.อ. สช. เห็นวาการที่นาย พศ. ถึงแกความตายนั้นเปน
เพราะความประมาทของนาย พศ.เอง จึงไมปรากฏการสอบสวนเพื่อดําเนินการคดีอาญาตอผูใด ผูเสนอขอพิพาทใหนํา
รถคันที่รับประกันภัยไวไปซอมที่อู น. ไดจายคาซอมสวนทายของรถเปนคาแรงใหเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 จํานวน
เงิน 11,495 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังเอกสารหมาย ส.10 ไดสั่งซื้ออะไหลจากบริษัท ส. กลการ เปนเงิน
4,994 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จายเงินใหไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ส.5 กับไดจายคา
ซอมกระบะแม็กลายเนอรใหรานไฟเบอร ม. 3,400 บาท ดังเอกสารหมาย ส.6 ผูเสนอขอพิพาทขอเรียกรองใหคูกรณี
ชดใชคาเสียหายให 19,660 บาท โดยไมติดใจเรียกรองใหชําระดอกเบี้ยดวย
ฝายคูกรณีมีนาย มต. เปนพยานวา นาย มต. เปนเจาของรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ลอ5423 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณีและเปนผูขับรถคันนี้เองเปนประจํา บานนาย มต. อยูใน
เขตหนองจอก เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อประมาณ 1 ปเศษ ถึง 2 ปแลว นาย มต.กําลังขับรถไปตามถนนคูขวาในชองทาง
ซายมือเพื่อกลับบาน ขางหนามีรถยนตกระบะขับไปในชองทางเดียวกัน 2 คัน กอนถึงสะพานหนาสุเหราทรายกองดิน
ไดมีชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนตขามสะพานสวนทางมา ไดขับรถเสียหลักมาเฉี่ยวชนทายรถกระบคันที่ 1 ซึ่งขับ
อยูขางหนารถกระบะอีกคันหนึ่งและรถนาย มต. ชนรถคันที่ 1 แลวรถจักรยานยนตคันนั้นก็เสียหลักมาชนถูกรถคันที่ 2
บริเวณหนารถ รถคันที่ 2 ถูกชนแลวหยุดอยูกับที่ รถนาย มต.ซึ่งขับตามหลังรถคันที่ 2 นี้หยุดรถไมทัน จึงชนทายรถ
คันที่ 2 พนักงานสอบสวนไดมาตรวจที่เกิดเหตุ ไดเขียนบันทึกในขณะที่อยู ณ ที่เกิดเหตุและเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไว
ดังเอกสารหมาย ค.2 ผูขับขี่รถจักรยานยนตเปนบุตรของตํารวจ สน.มีนบุรี นั่นเอง ไดรับบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิต
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ผูขับขี่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดใหถอยคําแกพนักงาน
ตรวจสอบอุ บั ติ เ หตุ ข องผู เ สนอข อ พิ พ าทดั ง ที่ บั น ทึ ก ไว ใ นเคลมฟอร ม หมาย ส.1 ว า ขั บ รถไปทางหนองจอก
จักรยานยนตวิ่งมาในชองทางรถสวน เสียหลักมาเฉี่ยวชนรถกระบะและมาชนรถประกัน (คือคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไว) และมีรถกระบะที่ตามหลังมาชนทายรถประกันภัยอีกที ซึ่งสอดคลองกับขอความในเอกสารหมาย ส.2
เอกสารหมาย ส.2 เปนเอกสารฉบับเดียวกับเอกสารหมาย ค.2 ซึ่งคูกรณีก็อางเปนพยานดวย เอกสารฉบับนี้เปน
บันทึกของ ร.ต.อ. สช. พนักงานสอบสวนซึ่งทําขึ้น ณ ที่เกิดเหตุในการที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อเวลา 10.00
นาฬิกา และพบรถยนตกระบะทั้ง 3 คัน และรถจักรยานยนตคันหนึ่งอยูในที่เกิดเหตุ บันทึกไวมีใจความวา จากการ
สอบสวนเบื้องตน ไดความวานาย สบ. ขับรถยนตกระบะทะเบียน 6ผ-6569 กทม. มาตามถนนราษฎรอุทิศ จากดาน
มีนบุรีมุงหนาไปทางหนองจอก มีนาย ธ. และขับรถยนตกระบะทะเบียน ลล-5697 กรุงเทพมหานคร นาย มต. ขับ
รถยนตกระบะทะเบียน ลอ-5423 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนราษฎรอุทิศ มุงหนาไปทางหนองจอกเชนกัน เมื่อถึงที่
เกิดเหตุไดมีนาย พศ. ขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน พคง-413 กรุงเทพมหานคร มาตามถนนราษฎรอุทิศ
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จากดานหนองจอกมุงหนาไปทางมีนบุรี รถจักรยานยนตเกิดเฉี่ยวชนกับรถนาย สบ.และขับเลยไป ชนรถนาย ธ. สวน
รถของนาย มต.ซึ่งขับตามมาไดชนดานทายของรถนาย ธ. มีผูไดรับบาดเจ็บคือนาย พศ. จากพยานหลักฐานดังกลาวว
นี้จึงฟงขอเท็จจริงไดแลววา นาย มต.ไดขับรถดวยความประมาท โดยไมไดขับรถใหหางรถคันหนาคือรถนาย ธ.
พอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเมื่อจําเปนตองหยุดรถ ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา
40 วรรคหนึ่ง เมื่อรถจักรยานยนตมาชนรถนาย ธ. นาย มต. จําเปนตองหยุดรถเพื่อไมใหแลนไปชนรถนาย ธ. แตก็ไม
สามารถหยุดรถได คําพยานของคูกรณีไมมีน้ําหนักหักลาง คูกรณีจะตองรับผิดในความเสียหายสวนทายของรถฝายผู
เสนอขอพิพาท ซึ่งในประเด็นเรื่องคาเสียหายนั้น ขอเท็จจริงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีไมมีพยานมา
สืบใหฟงเปนอยางอื่น
จึงชี้ขาดใหคูกรณีฝชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 19,660 บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหกรอย
หกสิบบาทถวน) สวนดอกเบี้ยนั้นผูเสนอขอพิพาทไมประสงคจะเรียกรองเอาดวยแลว กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผู
เสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้ โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1824/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 8/2550
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 นาง ลว. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ษต5588 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปจอดที่บริเวณลานจอดรถของโชคชัย 4 พลาซา ไดมี
บุคคลผูมีชื่อซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน อว-1624 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวและจอดที่
บริเวณลานจอดรถนั้น ไดขับดวยความประมาททําใหรถถอยมาเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ผู
เสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวใหอยูในสภาพดีแลวโดยเสียคาใชจายไป 3,210 บาท จึงไดรับชวง
สิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให
ผูเสนอขอพิพาท 3,210 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ตามทางพิจารณา ผูเสนอข อพิพาทมีน าย อส. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานว า เมื่ อวัน ที่ 25
มีนาคม 2548 เวลาประมาณ 11.45 นาฬิกา นาง ลว. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปจอดไว
ที่ลานจอดรถของโชคชัย 4 พลาซา ไดมีบุคคลซึ่งไมทราบชื่อขับรถยนตยี่หอีซูซุ ทะเบียน อว-1624 กรุงเทพมหานคร
มาจอดไวที่จานจอดรถนี้เชนกัน เมื่อบุคคลนั้นขับถอยรถออกจากที่จอดรถ ไดถอยโดยไมระมัดระวัง เปนเหตุใหเฉี่ยว
ชนรถนาง ลว.ไดรับความเสียหาย เวลา 14.05 นาฬิกา วันนั้นเอง นาง ลว. ไดไปแจงความไวที่ สน.โชคชัย ดังสําเนา
รายงานประจํา วัน ฯ หมาย ส.1 ต อมาเมื่อวัน ที่ 28 มี นาคม 2548 นาง ลว.ไดแ จงเหตุตอบริษัทผูเสนอขอพิพาท
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดสอถบามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและบันทึกไวในเคลมฟอรม ใบรับแจงอุบัติเหตุ เคลม
ฟอรมและรายงานเบื้องตนมีดังเอกสารหมาย ส.2 รถนาง ลว. นี้เอาประกันภัยไวในอัตราเบี้ยซอมอูหาง นาง ลว. จึงนํา
รถไปซอมที่ศูนยบริการ ย. เซอรวิส เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 แลวนําใบเสนอราคาและสําเนารายงานประจําวันฯ ไป
แจงอุบัติเหตุ ใบเสนอราคามีดังเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งเสนอคาแรงมา 3,000 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อซอม
รถเสร็จบริษัท ย. ขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพาทจายให 3,000 บาท ดังเอกสารหลักฐานหมาย ส.4 เมื่อเปนกรณีซอมที่อู
หาง คูกรณีตองชดใชใหเพียง 80% เปนเงิน 2,400 บาท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรอง
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คาเสียหายจากนาย วท. ซึ่งทราบวาเปนผูขับขี่รถคันที่ชนดังเอกสารหมาย ส.5 เจาหนาที่รายงานวา นาย วท. แจงวา
ไมไดขับขี่รถไปในสถานที่เกิดเหตุ แลวไดตรวจสอบทราบวาบริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถคันที่เฉี่ยวชนนี้ดัง
ภาพถายตารางกรมธรรมหมาย ส.7
ฝายคูกรณีมีนาย วว. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา บริษัทคูกรณีไมทราบเรื่องนี้มากอน เมื่อ
ไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้แลวบริษัทคูกรณีจึงไดสอบถามนาย วท. ผูเอาประกันภัยรถยนตกระบะหมายเลข
ทะเบียน อว-1624 กรุงเทพมหานคร นาย วท. ไดโทรศัพทตอบมาวาตามวันเวลาที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวหานั้นเขา
ไมไดขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนี้ไปที่เกิดเหตุ
พิเคราะหแลว เกี่ยวกับปญหาตามประเด็นที่ 1 นั้น ปรากฏตามคําแจงความของนาง ลว. ในสําเนา
รายงานประจําวันฯ หมาย ส.1 ไดระบุวารถคันที่ถอยมาชนนั้นเปนรถยนตยี่หออีซูซุ หมายเลชขทะเบียน อว-1624
กรุงเทพมหานคร ไดไปแจงในเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาเกิดเหตุคือแจงความในเวลา 14.05 นาฬิกา โดยแจงวาเกิดเหตุ
เวลา 11.45 นาฬิกา เมื่อเหตุเกิดในเวลากลางวันนาง ลว.ไดไปแจงความในเวลาหลังจากเกิดเหตุแลวไมนานเชนนี้ จึง
ฟงไดวา รถยนตหมายเลขทะเบียน อว-1624 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไดไปเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทจริง คําพยานคูกรณียังไมพอหักลาง สวนที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 2 ก็ฟงไดดังที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 2,400 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน)
เมื่อไมไดความวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายเรื่องนี้ตั้งแตเมื่อใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 29 มีนาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่อง
นี้เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้ โดยใหชําระให
เสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

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

6

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2363/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 47/2550
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 นาย ถว. ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน
กต-8765 ชลบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตามถนนสุขุมวิท ขาเขา เมื่อมาถึงบริเวณแยกไฟแดงหมอ
เปลี่ยน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดมีนาย สภ. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 81-3507 ระยอง คันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวมาในทศทางและชองเดินรถเดียวกัน ไดขับดวยความประมาทโดยขับดวยความเร็วสูงจนไมสามารถ
บังคับรถได เปนเหตุใหรถพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทซึ่งจอดติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงอยู ทําใหรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายไมสามารถซอมใหกลับสูสภาพเดิมได ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาใชจายในการซอม
ไป 16,442 บาท โดยไม ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จึ ง ได รั บ ช ว งสิ ท ธิ จ ากผู เ อาประกั น ภั ย และได เ รี ย กร อ งให คู ก รณี ใ ช
คาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 16,442 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมีเพียงใด ซึ่งผูเสนอ
ขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย สบ. เปนพยานวา เกิดเหตุเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2547 เวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา ในวันนั้นนาย มต. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัท อ. เซอรเวย ซึ่งเปนฝาย
ผูเสนอขอพิพาท และพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีตางไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ เมื่อนาย มต. ไดตรวจดู
ความเสียหายของรถแลวไดออกหลักฐานความเสียหายหมาย ส.1 ใหนาย ถว. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไว ในชั้น
แรกนี้ไดระบุถึงความเสียหายเบื้องตนไวเพียง 2 รายการ ตอมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ไดมีการเขียนเพิ่มเติมอีก 1
รายการวา ฝาคอนโซลกลาง ไดถายรูปรถของทั้ง 2 ฝายไว ดังรูปถายหมาย ส.2 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุฝาย
คูกรณีก็ไดออกเอกสารหมาย ส.3 ระบุรายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดวย ผูเสนอขอพิพาทใหนํา
รถไปซอมที่ศูนยบริการของบริษัท ท. ชลบุรี ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายรถดวย แตเนื่องจากมิไดเอาประกันภัยไวในอัตรา
เบี้ยซอมอูหาง ผูเสนอขอพิพาทจึงยอมรับผิดชอบในคาแรงเพียง 60% สวนคาอะไหลนั้นบริษัท ท. ชลบุรี มีสวนลดให
18% อยูแลว ใบประเมินราคามีดังเอกสารหมาย ส.4 รูปถายรถมีดังเอกสารหมาย ส.5 สวนที่เปนปญหาโตแยงกันอยู
คือฝาครอบคอนโซลกลาง หรือ ฝาเกะกลาง ดังรูปถายหมาย ส.5 รูปที่ 7 และ 8 เมื่อรถซอมเสร็จ ผูเสนอขอพิพาท
จายเงินใหบริษัท ท. ชลบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ดังเอกสารหมาย ส.6 เปนคาแรงตามที่ยอมรับผิดชอบ 60% เปน
เงิน 11,112 บาท กับคาอะไหล 5,330 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 16,442 บาท ไดทวงถาม
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คูกรณีใหชดใชคาเสียหายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 คูกรณียังมิไดชดใชใหเพราะเกิดปญหาเรื่องเปลี่ยนฝาครอบ
คอนโซลกลาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ผูเสนอขอพิพาทจึงใหเจาหนาที่ไปบันทึกถอยคําของนาย ถว. ผูขับขี่รถฝาย
ผูเสนอขอพิพาทดังบันทึกหมาย ส.7 นาย ถว. กลาววาขณะที่รถจอดติดสัญญาณไฟอยูนั้นบุตรชายนาย ถว. กําลังเปด
เกะเพื่อหยิบของ เมื่อรถถูกชนจึงทําใหบานพับเกะหัก
ฝายคูกรณีมีนาย สย. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยาน ทักทวงคาเปลี่ยนอะไหลฝาครอบคอลโซลกลาง
ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีใหการวารถฝายผูเสนอขอพิพาทหยุดรถอยูที่สี่แยก นาย สภ. ขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมาหยุดรถไมทัน จึงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ตามรูปถายหมาย ค.1 ซึ่ง
นาย สย. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีถายไวและรูปถายหมาย ส.2 ของฝายผูเสนอขอพิพาทซึ่งพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้ง 2 ฝายออกไวในวันเกิดเหตุตามเอกสาร หมาย ส.1 และ ส.3 ก็แสดงรายการความเสียหาย
ไวเพียง 3 รายการ ตอมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ฝายผูเสนอขอพิพาทจึงเขียนเพิ่มในเอกสาร ส.1 อีกวา “เพิ่มเติม
ฝาครอบคอนโซลกลาง 1 รายการ” หลังจากเกิดเหตุแลวประมาณ 2 ป ผูเสนอขอพิพาทจึงไดใหเจาหนาที่ไปบันทึก
ถอยคําของนาย ถว. และที่นาย ถว. ใหถอยคําไววาไดแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบเรื่องบานพับฝาครอบคอนโซล
กลางหักหลังวันเกิดเหตุประมาณ 2 วันนั้นก็เลื่อนลอย ไมมีหลักฐานอะไรสนับสนุน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาดูพยานหฃักฐานของผูเสนอขอพิพาทแลว เห็นวา คําถยานคูกรณีมี
น้ําหนักหักลางขอนําสืบของผูเสนอขอพิพาท ยังฟงไมไดวาฝาครอบคอนโซลกลางของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับ
ความเสียหายเพราะถูกรถฝายคูกรณีชนทายครั้งนี้ คาแรงในการเปลี่ยนฝาครอบคอนโซลกลางมีราคา 400 บาท ผู
เสนอขอพิพาทยอมรับผิดชอบ 60% เปนเงิน 240 บาท สวนคาอะไหลชิ้นนี้เมื่อลดลงราคาให 18% แลวเหลือ 4,264
บาท รวมคาแรงและคาอะไหลที่จะตองหักออกจากคาเสียหายเปนเงิน 4,504 บาท เหลือคาเสียหายที่คูกรณีจะตอง
ชดใช 11,938 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 11,938 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอย
สามสิบแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 23 ธันวาคม
2548 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6687/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 104/2550
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 17.50 นาฬิกา นางสาว ปภ. ไดขับรถยนตคัน
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนดานหลังตลาดไท เมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณสามแยกวงเวียนตลาดไท ไดมี
นาง สพ. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยออกจากทางวงเวียนตลาดไทเพื่อเขาถนนดานหลังตลาดไทโดยประมาท
ปราศจากความระมัดระวังเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายตัวถังดานขวาทั้งแถบบุบ
ครูด ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมสิ้นเงินไป 9,018 บาท ทวงถามคูกรณีแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใช
ค า สิน ไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิ น 9,018 บาท พรอ มดอกเบี้ยอั ต รารอ ยละ 7.5 ตอป นับ แตวัน ที่ 1
เมษายน 2548 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาคาเสียหายสูงเกินความจริงและจะเรียกเอาคา
ภาษีมูลคาเพิ่มจากคูกรณีไมได
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทจะใหคูกรณีชดใชคา ภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 นางสาว ปภ. ไดขับรถยนตคัน
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนดานหลังตลาดไท เมื่อถึงสามแยกวงเวียนตลาดไท ไดมีนางสาว สพ. ขับ
รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยออกจากทางแยกเขาถนนตลาดไทโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันนางสาว ปภ.
ที่แลนมาทางตรงไดรับความเสียหายตามภาพถายหมาย ส.1 คูกรณียอมรับผิดและยอมจะใชคาเสียหายใหตามเอกสาร
หมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่ศูนยตัวแทนจําหนายโตโยตาปทุมธานีเสียคาซอมไป 8,059 บาท ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่มผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมแลวตามเอกสารหมาย ส.3 และใบเสร็จรับเงินหมาย ส.4
คูกรณีนําสืบวา วันเกิดเหตุรถคันคูกรณีขับโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาท เสียหาย
ตามภาถายหมาย ส.1 และใบแจงความเสียหายหมาย ส.2 เดิมผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหาย 3,200 บาท ตาม
เอกสารหมาย ค.1 แตตอมาระบุคาซอมเปน 5,640 บาท ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งคูกรณีขอรับผิดเพียงคาทําสีตาม
เอกสารหมาย ค.1 ลําดับ 2 เปนเงินที่คิดหักลดแลวเหลือ 2,176 บาท
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อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดเบื้องตนวา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 นาง สพ.
ไดขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยโดยประมาทเฉี่ยวชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย
ปญหาวาคาเสียหายมีเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทอางใบแจงความเสียหายหมาย ส.2 เปนพยายระบุ
ความเสียหายมี 1. รายการ คือ ตัวถังขวาบุบครูด แตปรากฏตามใบประเมินราคาหมาย ส.3 วามีการซอมสติกเกอร
อีก 1 รายการ ซึ่งนาเชื่อวาเปนจริงเพราะอยูติดกับตัวถัง คาซอมนี้เมื่อคิดหักลดตามรายการในเอกสารหมาย ส.3 แลว
คงเหลือคาซอม 8,059 บาท ที่คูกรณีนําสืบวาผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาคาแรง 3,200 บาท ตามเอกสารหมาย ค.1 แต
ตอมากลับเรียกเอาคาแรง 5,640 บาท ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งเกินไปนั้น เห็นวาคาซอมที่เปนคาแรงที่เรียกเอาตอน
แรกเปนเพียงการประเมินราคาขั้นตนยังไมถึงเวลาซอมจริง เมื่อพิจารณาการซอมที่ตองเคาะตัวถังและพนสีรวมทั้งการ
ติดสติ๊กเกอรราคา 5,640 บาท คิดลดแลวเปน 3,835.20 บาท นับวาสมควรเมื่อรวมกับราคาสติกเกอรลดแลวเหลือ
4,224.50 บาท รวมเปน 8,059.70 บาท ไมแพงเกินไป
สําหรับประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทจะใหคูกรณีใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม เห็นวาในการ
เรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหาย 8,059.70 บาทนี้ ผูเสนอขอพิพาทมิไดใหคกู รณีชดใชคาภาษีจึงไมตองวินิจฉัย
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 8,059.70
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทที่ถือเปนวันทวงถามจนกวาจะชําระเสร็จกับ
ใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนา
คําชี้ขาดนี้เปนตนไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1918/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 128/2550
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พว-6635 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 3ณ-8646 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 14.00
นาฬิกา นาย ก. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนหมูบานเคหะธนบุรี-ปากทอสาย 2 เพื่อออก
ถนนพระราม 2 ขณะขับผานแยกไดมีนางสาว พ. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยผานแยกดวยความเร็วสูงพุงชนรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทบริเวณประตูและบังโคลนหลังขวา หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเห็นวาที่เกิดเหตุเปนที่สวน
บุคคลจึงใหไปเรียกรองกันเอง ตอมาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยเสียคาซอมเปนเงิน 17,008 บาท ผู
เสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถฝายคูกรณีไดขับออกถนนสายหลัก (ทางเอก) ของหมูบานการเคหะ
ไฟฟา แตรถฝายผูเสนอขอพิพาทขับออกมาทางโทที่มีลูกศรบังคับใหเลี้ยวซายและมีปายใหหยุดรถเพื่อใหทางเอกผาน
ไปกอน แตผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทฝาฝนลูกศรบังคับและขับดวยความเร็วจึงไดเกิดชนกัน พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทประมาท คาเสียหายไมควรเกิน 6,000 บาท
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
3. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
4. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 เวลาประมาณ
14.00 นาฬิกา นาย ก. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนในหมูบานเคหะธนบุรี-ปากทอ –
พระราม 2 ขณะขับถึงสี่แยกกอนออกถนนพระราม 2 ไดมีนางสาว พ. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยออกจากซอยซึ่ง
เปนทางตันรถฝายคูกรณีไดพุงชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทบริเวณประตูหลังขวา เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู
เสนอขอพิพาทออกตรวจที่เกิดเหตุไดบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.1 ทําแผนที่เกิดเหตุ
ตามเอกสาร ส.2 และถายภาพรถไวตามภาพถาย ส.3 กับสอบถามยามประจําหมูบานชื่อนาย สช. ซึ่งใหปากคําวา
ถนนที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาเปนทางหลัก แตรถฝายคูกรณีขับมาเปนทางแยกออกจากคอนโดเคหะจึงบันทึกไว
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ตามเอกสาร ส.4 และไดถายภาพไวตามภาพถาย ส.5 กับไดออกรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.6 ทั้งสองฝาย
จึงไปแจงความตอพนักงานสอบสวนตามรายงานประจําวัน ส.7 แตเปนที่สวนบุคคลพนักงานสอบสวนไมดําเนินการให
รถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายตรงประตูหลังขวา แตรถฝายคูกรณีเสียหายดานหนา แสดงวารถฝายผูเสนอขอพิพาท
ขับถึงสี่แยกกอนตองใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทผานไปกอน ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู มย. อูเสนอราคา
มาเปนเงิน 13,400 บาท แตผูเสนอขอพิพาทใหซอมคาแรงโดยคุมราคาเหลือ 9,600 บาท ตามเอกสาร ส.8 หักภาษี
แลวจะเหลือ 8,972 บาท ผูเสนอขอพิพาทจัดซื้ออะไหลตามเอกสาร ส.9 เมื่อหักภาษีแลวจะเหลือ 6,923 บาท คาซอม
เปนเงินทั้งหมด 15,895 บาท
คูกรณีมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจและนางสาว พ.ผูขับฝายคูกรณีมาสืบวา เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2548 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาว พ. ไดขับรถฝายคูกรณีไปสงเพื่อนที่คอนโดมิเนียมเคหะพระราม 2 ขณะขับออกมา
เพื่อกลับบานไดขับมาตามถนนหลักซึ่งไปกลับดานละ 1 ชองทางใชความเร็ว 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยถนนที่ขับมา
ไมรูเปนทางเอกและทางโท ไดมีรถฝายผูเสนอขอพิพาทขับออกจากซอยดานซายมือมาชนรถฝายคูกรณี เมื่อชนแลว
รถฝายผูเสนอขอพิพาทหมุน ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทวารถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาทางเอก สวนกอนถึงแยกถนน
ที่ขับมาไมมีปาย แตถนนที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาจะมีปายหรือไม ไมทราบ เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
ของคูกรณีมาถึงไมบอกอะไร เมื่ออีกฝายยืนยันวาเปนฝายผิดก็พากันไปแจงความ พนักงานสอบสวนวาตางฝายตาง
ประมาท นาย ม. ตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้แลวที่เกิดเหตุเปนที่สวนบุคคล จุดชนเปนทางรวมทางแยก ทางเดินรถของ
รถฝายผูเสนอขอพิพาทกอนถึงแยกมีปายใหหยุดเปนทางโทและมีปายบังคัใหเลี้ยวซายตามภาพถาย ค.1 ภาพที่ 1, 3
และ 4 แตเสนทางของรถฝายคูกรณีไมมีปายจราจรบังคับใหหยุดเปนทางเอก เกิดเหตุแลวรถฝายคูกรณีไดจอดตาม
ภาพถาย ค.1 ภาพที่ 2 รถฝายคูกรณีถูกชนแลวยังรูดไป ทําใหกันชนอาออก แสดงวารถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมา
เร็วโดยชนแลวยังขับเลยไป รถฝายผูเสนอขอพิพาทจึงเปนฝายประมาท
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
นั้น จากทางนําสืบที่รับกันมีขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวาที่เกิดเหตุเปนบริเวณสี่แยกที่ถนน 2 สายตัดกันเปนทาง
รวมทางแยก และอยูในหมูบานการเคหะเปนที่สวนบุคคลโดยรถแตละฝายขับมาตามถนนของแตละดานและไดชนกัน
บริเวณสี่แยก แตมีขอโตเถียงจากแตละฝายวารถของฝายตันขับมาทางถนนหลักเปนทางเอกและเปนฝายถูก แตอีก
ฝา ยขับมาอีกถนนเปนทางโทเปน ฝายผิดที่ออกมาชนรถที่ขับมาทางหลัก ซึ่ งป ญหาที่โต เถียงกัน นี้ห ากพิจ ารณา
คําใหการของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาที่ใหการตอพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของฝายตนวารถฝายผูเสนอขอพิพาทได
ขับมาถนนในหมูบานเพื่อมุงหนาไปถนนพระราม 2 เมื่อเปนเสนทางไปยังทางออกหมูบานจึงเปนขอแสดงวานาจะ
เสนทางที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาตามถนนหลัก เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไปที่เกิด
เหตุไดทําแผนที่เกิดเหตุไวก็ปรากฏวาเสนทางที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมามุงหนาไปทางออกเพื่อเขาถนนพระราม
2 โดยดานหนามีปอมยมตรงทางออกกอนจะเลี้ยวเขาถนนพระราม 2 ยิ่งเปนขอแสดงวารถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมา
ตามถนนหลัก โดยเฉพาะการทําแผนที่เกิดเหตุนี้เปนการทําขณะออกตรวจที่เกิดเหตุยอมเห็นสภาพของถนนทั่วและรถ
แตละฝายที่จอดอยู จึงนาจะทําไดถูกตองตรงกับความจริง ครั้นเมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทได
ไปสอบถามยามของหมูบานเพื่อใหรูเสนทางไหนเปนทางหลักและทางรองกลาวคือเปนทางเอกหรือทางโท ซึ่งยามของ
หมูบานนี้ยืนยันตามเอกสาร ส.4 วาเสนทางของรถที่ขับมาตามถนนที่จะออกไปยังปอมยามเปนเสนทางหลัก และยัง
ระบุวาแยกตางๆ จะเปนแยกเขาคอนโดเคหะเปนถนนรองหรือทางโท โดยไดมีการถายภาพยามของหมูบานและสภาพ
ของถนนที่เปนเสนทางเขาไปคอนโดเคหะตามภาพถาย ส.3 ไวเปนหลักฐาน จึงเปนขอสนับสนุนหลักฐานขางตนวารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาตามถนนหลัก แมตอมา หลังจากผูขับทั้งสองฝายตกลงกันไมไดและพากันไปแจงความตาม
เอกสาร ส.7 ตางก็ยืนยันวารถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาตามถนนของหมูบานมุงหนาไปถนนพระราม 2 ครั้นขับถึง
ทางรวมทางแยกไดมีรถฝายคูกรณีขับออกมาจากซอยตรงขามเพื่อจะขามไปอีกฝง หลักฐานนี้ยิ่งสนับสนุนหลักฐาน
ขางตนใหมีน้ําหนักวารถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาตามถนนหลักเมื่อนําหลักฐานตามเอกสารทั้ง 4 ฉบับมาพิจารณา
ประกอบกัน ยอมฟงไดวารถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนฝายขับทางหลักคือทางเอกมิใชทางโทหรือทางรอง แมคูกรณีจะ
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มีผูขับฝายคูกรณีมาใหการก็ไมทราบวาทางที่รถฝายคูกรณีขับมาจะเปนทางเอกหรือทางโท แตยังยอมรับวาขณะที่รถ
ฝายคูกรณีขับมาเปนทางเล็กๆ พอจะใหเขาใจวาเปนทางรองหรือทางโท จึงเจือสมหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
ขางตนและยิ่งไปกวานั้นยังใหการวาเมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีมาถึงไมบอกอะไรเทากับไมโตแยงอะไร
ถือไดวาเปนการยอมรับสภาพความเปนจริงในขณะนั้น สวนนาย ม. ผูรับมอบอํานาจของคูกรณีมาใหการวาเมื่อดู
ภาพถาย ค.1 แลวมีความเห็นวากอนถึงสี่แยกมีปายใหหยุดและใหรถเลี้ยวซายและใชหมึกแดงเขียนในภาพที่ 1 วารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาตามถนนนี้เปนทางโท ขณะที่ใชหมึกสีน้ําเงินเขียนถนนอีกดานเปนเสนทางที่รถฝายคูกรณี
ขับมาเปนทางเอก ทั้งที่ภาพถายที่ 1 หาถายใหเห็นวามีรถฝายใดจอดอยูตรงสี่แยกไม จึงนาจะเปนการเขียนขึ้นเองให
คนที่ดูภาพถายนี้เขาไขวเขว พยานของคูกรณีจึงไมมีน้ําหนักดีกวาของผูเสนอขอพิพาท เมื่อฟงไดวารถฝายผูเสนอขอ
พิพาทขับมาทางหลักหรือทางเอก แตรถฝายคูกรณีขับมาทางรองหรือทางโท หากรถฝายใดมาถึงสี่แยกกอน รถอีก
ฝายที่มาถึงทีหลังจะตองหยุดใหรถฝายที่มาถึงสี่แยกกอนผานไปกอน การที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายมีรอยถูก
ชนตรงประตูหลังขวาเปนรอยบุบลึกและตอเนื่องไปดานหลัง ขณะที่รถฝายคูกรณีเสียหายตรงบริเวณดานหนาหนัก
คอนไปทางซายเปนขอยืนยันวารถฝายผูเสนอขอพิพาทไดขับมาถึงสี่แยกกอน รถฝายคูกรณีที่ขับออกจากซอยมาถึงสี่
แยกทีหลังยอมตองเปนฝายหยุดใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทผานไปกอน ดังนี้รถฝายคูกรณีจึงเปนฝายประมาท สวนที่
คูกรณีอางรถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมาเร็วเมื่อชนรถฝายคูกรณีตรงมุมหนาซายแลวรูดไปทําใหกันชนอาออก แต
ภาพถาย ค.1 หาไดมีความเสียหายตามที่คูกรณีอางไม เพราะสิ่งที่อาออกมาหาเปนคิ้วตรงกันชน ขออางของคูกรณีขอ
นี้หามีน้ําหนักใหรับฟไดไม ปญหาตอไปไดแกป ระเด็นขอ 2 ที่วา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกั นภัยเสียหาย
เพียงใดนั้น เห็นวาตามภาพถายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายตรงประตูหลังขวาบุบลึกและมีความเสียหายตอเนื่อง
ไปบริเวณหลังขวา เมื่ออูเสนอรายการซอมมาทั้งคาแรงและอะไหลก็ตรงตามความเสียหายของรถ ทั้งนี้ผูเสนอขอ
พิพาทหาไดจัดซอมตามที่อูเสนอไม แตกลับไดคุมราคาคาแรงลดลงมา โดยผูเสนอขอพิพาทขอจัดซื้ออะไหลเอง เมื่อ
เรียกรองก็หักภาษีออกใหคาแรงคงเหลือ 8,972 บาท อะไหลเหลือ 6,923 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 15,895 บาท เมื่อ
คูกรณีไมนําสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอื่น คาซอมจํานวนดังกลาวเหมาะสมแลวถือไดวาเปนคาเสียหายครั้งนี้ที่คูกรณี
ตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย สําหรับดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือ
ไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตน
ไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 15,895 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากต น เงิ น ดั ง กล า วนั บ แต วั น เสนอข อ พิ พ าท (วั น ที่ 3 เมษายน 2549) เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ 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 2178/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 189/2550
วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 3ษ-3575 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ทพ-3686 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 เวลา 09.40
นาฬิกา นาย ภ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสายกัลยาณมิตรมุงหนาถนนเทศบาล 1 ขณะ
ขับถึงที่เกิดเหตุไหลแยกถนนกัลยาณมิตรตัดกับถนนเทศบาล 1 ไดมีบุคคลไมทราบชื่อขับรถคันที่คูกรณีสวนทางมา
โดยไมระวังล้ําเขามาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดรถฝายคูกรณีไดขับหลบหนี ผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทจึงไปแจงความไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยเสียคาใชจายเปนเงิน 7,485 บาท ผูเสนอ
ขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิ ม าเรีย กรองคาเสีย หายดังกลา วจากคูกรณี ขอใหชี้ ขาดใหคูก รณีชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมิไดเปนฝายประมาท คาเสียหายไมเกิน 4,000
บาท และผูเสนอขอพิพาทยังไมชําระคาซอมจึงยังไมไดรับชวงสิทธิ
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
3. ผูเสนอขอพิพาทชําระคาเสียหายแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเ สนอขอ พิพ าทมีน าย สร.ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บว า เมื่ อวั น ที่ 20 เมษายน 2547 เวลา 09.40
นาฬิกา นาย ภ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสายกัลยาณมิตร ขณะขับถึงที่เกิดเหตุใกล
แยกถนนกัลยาณมิตรตัดกับถนนเทศบาล 1 ไดมีบุคคลไมทราบชื่อขับรถฝายคูกรณีสวนทางมา รถฝายคูกรณีไดขับล้ํา
เขามาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทบริเวณหลังขวาแลวรถฝายคูกรณีขับหลบหนี ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไปแจง
ความไวตามเอกสาร ส.1 รุ งขึ้น ผูขับฝา ยผูเสนอขเอพิพ าทนัดพบกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเ หตุที่อู ส. คาร ได
สอบปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.2 ทําแผนที่เกิดเหตุตามเอกสาร ส.3 ตอมาอูเสนอราคามาตาม
เอกสาร ส.4 คาแรงเปนเงิน 5,400 บาท ผูเสนอขอพิพาทคุมราคาเหลือ 4,400 บาท หักภาษีแลวเหลือ 3,782 บาท ผู
เสนอขอพิพาทจัดซื้ออะไหล 1 รายการ เปน เงิน 3,703 บาท เปนราคาหักภาษีแ ล วตามเอกสาร ส.4 ขณะซอ มอู

14

ถายภาพไวตามภาพถาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทจายคาแรงแลวตามเอกสาร ส.6 ผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณี
ชําระเงินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ตามเอกสาร ส.7
คูกรณีมีนางสาว น. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุประเภท 2 ตาม
เอกสาร ค.1 หากรถฝายคูกรณีผิดคูกรณีตองชดใชคาเสียหายแกอีกฝาย แตไมมีการแจงเปดเคลมตอคูกรณี ปรากฏวา
ตามแผนที่เกิดเหตุ ส.3 ถนนเปนทางตรงหากรถฝายคูกรณีไปชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท จะตองเสียหายแถบขวาทั้ง
แถบ แตจะไมเสียหายบริเวณทายขวา รถฝายคูกรณีจึงมิไดเปนฝายผิด สวนคิ้วบังโคลนหลังขวาซอมไดไมจําตอง
เปลี่ยน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันเอกสาร ส.1 บันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทตามเอกสาร ส.2 และแผนที่เกิดเหตุตามเอกสาร ส.3 มาเปนพยาน เห็นวาเมื่อไดความตามรายงานประจําวัน
เอกสาร ส.1 วา หลังเกิดเหตุผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดไปแจงความทันทีโดยระบุการเกิดเหตุวาเหตุเกิดขึ้นอยางไร
และยังไดระบุสีรถและทะเบียนรถคันที่มากอเหตุไว โดยขณะไปแจงความนั้นยังไมทันจะปรุงแตงเรื่องที่เกิดขึ้นได จึง
นาจะแจงความตามความเปนจริงตามที่เห็นและรูมา ครั้นเมื่อผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปใหปากคําตอพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทก็ยืนยันการเกิดเหตุตรงกันกับที่แจงความไวตามเอกสาร ส.2 และยังไดทําแผน
ที่เกิดเหตุเพื่อใหเห็นการเกิดเหตุชัดขึ้น ตามเอกสาร ส.3 หลักฐานตาง ๆ ตามที่อางมาประกอบกันมีน้ําหนักใหรับฟง
ไดวาฝายคูกรณีเปนฝายคูกรณีสวนทางมาและล้ําเขามาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท เชนนี้ถือไดวารถฝายคูกรณีเปน
ฝายประมาทในครั้งนี้ สวนคูกรณีมีผูรับมอบอํานาจอางทํานองวา การที่รถแตละฝายขับมาตามถนนเปนทางตรง หาก
รถฝายคูกรณีขับล้ําชองทางรถอีกฝาย รถฝายผูเสนอขอพิพาทจะตองเสียหากทั้งแถบมิใชรถฝายผูเสนอขอพิพาท
เสียหายเฉพาะดานหวังขวา เห็นวา การขับล้ํามิใชจะตองชนทั้งแถบเสมอไป หากมีการล้ําชวงที่รถฝายผูเสนอขอ
พิพ าทกํา ลั ง เอาดา นหน า ผ า นแลว ก็ช นแถบด า นหลัง ได สว นที่ อา งวา รถฝา ยคูก รณี ไ ม แ จ ง เป ด เคลมเพราะมีก าร
ประกันภัยประเภท 2 ซึ่งตองชดใชใหแกอีกฝายแลว แตการไมแจงเปดเคลมอาจมีเหตุผลอื่นก็ได ดังนี้ขออางของ
คูกรณีจึงไมมีน้ําหนักดีกวาหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทขางตน ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วาคาเสียหายมี
เพียงใดนั้ น เห็น วา ปญ หานี้คู ก รณีค งโต แ ย งแตร ายการคิ้วบั ง โคลนหลั งขวาวา ซ อ มไดไ มจํ า ตองเปลี่ ยน แตห าก
พิจารณาตามภาพถายขณะซอมตามภาพถาย ส.5 ภาพที่ 3 และ 5 แลว ชิ้นสวนนี้เปนของเล็กที่นํามาปดขอบบังโคลน
ตรงลอหลังไว เมื่อบุบและครูดจะซอมใหเหมือนเดิมไดยาก การที่ผูเสนอขอพิพาทเปลี่ยนเหมาะสมแลว เมื่อไมมีขอ
โตแยงราคาซอมนอกเหนือจากนี้กัน คาซอมจํานวน 7,486 บาท ที่หักภาษีแลวเปนราคาที่เหมาะสมและถือวาเปน
คาเสียหายครั้งนี้ที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย เมื่อปรากฏตามเอกสาร ส.7 วาผูเสนอขอพิพาทสงเอกสารเรียกรอง
ไปเรียกรองตอคูกรณีแลวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และคูกรณีไมชําระหนี้ ถือไดวาคูกรณีผิดนัดตั้งแตวันดังกลาว
จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,485 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปจาก
ตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 31 มกราคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทน
ผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3234/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 190/2550
วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษอ-7798 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 3ท-2994 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 09.00
นาฬิกา นางสาว น. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนบนสะพานสมเด็จพระเจาตากสินมุงหนา
ไปถนนสาทร ขณะขับถึงกลางสะพานการจราจรติดขัดไดหยุดรถหลังรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย เนื่องจากฝนตกถนน
ลื่นและบริเวณดังกลาวเปนทางลาดชน รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมระวังทําใหรถถอยหลังมาชนดานหนารถฝายผู
เสนอขอพิพาท หลังจากนั้นรถฝายคูกรณีไดขับรถไป ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไปแจงความไวเปนหลักฐาน ตอมาผู
เสนอข อ พิ พ าทนํ า รถเข า ซ อ มเสี ย ค า ใช จ า ยเป น เงิ น 8,230.98 บาท ผู เ สนอข อ พิ พ าทจึ ง รั บ ช ว งสิ ท ธิ ม าเรี ย กร อ ง
คาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดครั้งนี้มิไดเกิดจากความประมาทของรถฝายคูกรณี แตเกิดจากรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทขอพิพาทไปชนทายรถคันอื่น รถฝายคูกรณีไมมีรองรอยความเสียหายใดๆ และมิไดขับผาน
เสนทางดังกลาว คาเสียหายไมเกิน 500 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุละเมิดตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. เจาหนาที่เรียกรองของผูเสนอขอพิพาทมาสืบวา เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2548 เวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา นางสาว น. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสมเด็จพระ
เจาตากสินมุงหนาไปถนนสาทร ขณะขับอยูกลางสะพานสมเด็จพระเจาตากสินไดจอดรถติดสัญญาณไฟ ขณะนั้นฝน
ตกหนักรถฝายคูกรณีซึ่งจอดอยูดานหนาไดไหลมาชนดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทได
แจงอุบัติเหตุมายังผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.1 เมื่อไดรับสัญญาณไฟรถฝายคูกรณีขับไปเลย ผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทจึงไปแจงความไวตามรายงานประจําวันเอกสาร ส.2 ตอมาวันที่ 11 เดือนเดียวกันผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดมาแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาท พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอ
ขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.3 และออกรายการความเสียหายให 3 รายการตามเอกสาร ส.4 กับถายภาพรถไวตาม
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ภาพถาย ส.5 ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่ศูนย ฮ. นนทบุรี ศูนยเสนอราคามาตามเอกสาร ส.6 แยกเปน
คาแรง 6,885 บาท เปนราคาหักภาษีแลว หักคาซอมหางแลวจะเหลือ 5,508 บาท คาอะไหลเปนเงิน 807.50 บาท
เปนราคาหักภาษีแลว รวมคาซอมเปนเงินทั้งหมด 6,315 บาท ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตามเอกสาร ส.7 ชั้น
เรียกรองไดตรวจสอบข อมูลไปยังคูกรณีทราบวารถฝายคูกรณีป ระกันภัยประเภท 3 และมีการเปดเคลมแลวเมื่อ
เรียกรองไป คูกรณีแจงวาใหมารับเงินไดตามเอกสาร ส.3
คูกรณีมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจ นาย ส. เจาหนาที่ฝายเรียกรองและผูขับฝายคูกรณีมาสืบวา ผูขับ
ฝายคูกรณีเปนผูจัดการฝายขายของบริษัท อ. ปกติจะไปถึงที่ทํางานประมาณ 08.00 นาฬิกา เลิกงานเวลา 17.00
นาฬิกา แตเวลา 09.00 นาฬิกา ที่กลาวหาวารถฝายคูกรณีที่ขับไปกอเหตุ ผูขับฝายคูกรณีไดอยูที่ทํางานโดยวันนั้นมา
ตรวจสอบเวลานัดที่นัดกับลูกคาไว วันเวลาดังกลาวจึงอยูที่ทํางานเพื่อเตรียมงานไวกอน รถฝายคูกรณีไมไดไปกอเหตุ
และรถไมเคยซอมมากอน หากชนจนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายตามภาพถาย ส. 3 จะตองรูและจะตองมีความ
เสียหายตรงกันชนดวย เมื่อคูกรณีไดรับเอกสารเรียกรองจากผูเสนอขอพิพาท จึงใหพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาเกิดเหตุจริงหรือไมเพราะไมมีการแจงอุบัติเหตุตอคูกรณี เมื่อพบผูขับฝายคูกรณีก็บันทึก
ปากคําไวตามเอกสาร ค.1 ถายภาพรถฝายคูกรณีไวตามภาพถาย ค.2 เคลมนี้คาเสียหายไมมากซึ่งคูกรณีมีนโยบาย
ไกลเกลี่ยจึงเสนอขอชดใช 2,000 บาท แตผูเสนอขอพิพาทไมตกลง
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุละเมิดตอ
รถคัน ที่ผู เสนอขอพิพาทรับ ประกัน ภัยหรื อ ไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทมีใบรับข อ มูลการสํา รวจอุบัติเ หตุเอกสาร ส.1
รายงานประจําวันตามเอกสาร ส.2 และบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.3 มาเปนพยาน เห็นวา
เมื่ อ ไดค วามตามเอกสาร ส.1 วาหลังเกิด เหตุผูขับฝา ยผูเสนอขอพิพาทได แจ งอุบัติเ หตุตอผูเสนอขอพิพาททัน ที
ตอจากนั้นผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทก็ไปแจงความในวันนั้นตามเอกสาร ส.2 โดยมีการระบุสีของรถคันกอเหตุและ
ทะเบียนรถใหพนักงานสอบสวนทราบ นอกจากนี้ยังใหรายละเอียดการเกิดเหตุไวพอใหเขาใจวารถคันกอเหตุละเมิด
ทํานองวา ขณะจอดรถชวงกลางสะพานอยูทดานหลังรถคันกอเหตุเพราะการจราจรติดขัด รถคันกอเหตุไดไหลถอย
หลังมาชนดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท ดังนั้นการที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทจอดตอทายรถคันกอเหตุเพราะการจร
จรติดขัด นาจะมีเวลาใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเห็นสีและทะเบียนรถกอเหตุไดชัดเจน จึงไดระบุทั้งสีและทะเบียนรถ
คันที่กอเหตุไว นอกจากนี้ยังไดแจงความเสียหายของรถไวไดสอดคลองกับการเกิดเหตุ กลาวคือตามภาพถาย ค.2 รถ
คันกอเหตุที่คูกรณีรับประกันภัยเปนรถกระบะดานทายจะสูง กอนเกิดเหตุไดจอดกลางสะพานและไหลถอยหลังมาชน
รถฝายผูเสนอขอพิพาทที่จอดตอทาย รถคันกอเหตุจึงนาจะเอาทายชนสวนหนาตอนบนของรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดแกฝากระโปรงของฝายผูเสนอขอพิพาทมีรอยบุบตามภาพถาย ส.5 ยิ่งไปกวานั้นรถฝายคูกรณีก็มีสีแดงตรงตามที่ผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทแจงความไว ดังนี้หลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวมามีน้ําหนักใหนาเชื่อถือได สวนที่
คูกรณีแมจะมีผูรับมอบอํานาจของคูกรณีกับผูขับฝายคูกรณีมาอางทํานองวา รถฝายคูกรณีไมไดขับผานที่เกิดเหตุใน
วันเกิดเหตุโดยรถอยูที่ทํางาน แตก็เปนการอางลอยๆ ที่ไมมีหลักฐานการสนับสนุน สวนขออางทํานองวาเหตุที่คูกรณี
ยอมชดใชให 2,000 บาท เพราะคาเสียหายเล็กนอยเปนขออางที่ไรน้ําหนักใหรับฟงไดเชนกัน ดังนี้หลักฐานของคูกรณี
ไมอาจหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทได เมื่อรถคันกอเหตุไดประกันไวกับคูกรณี จึงฟงไดวารถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไดกอเหตุละเมิดตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา คาเสียหาย
มีเพียงใดนั้น เห็นวาเมื่ออูเสนอราคาซอมมานอกจากรายการซอมจะตรงกับความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ตามภาพถาย ส.5 แลวยังตรงกับรายการความเสียหายที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกใหตาม
เอกสาร ส.4 ทั้งนี้เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไปยังคูกรณีกไ ดหักภาษีและคาซอมหางออกใหตามขอตกลง เมื่อคูกรณี
ไมนําสืบหักลางเรื่องนี้ไว ยอมฟงไดวารายการซอม 6 รายการตรงกับความเสียหายแทจริงและมีราคาเหมาะสมแลว
คาเสียหายจึงมีจํานวนตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบจํานวน 6,315 บาท แตสําหรับดอกเบี้ยนั้น เมื่อปรากฏวาผูเสนอขอ
พิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้ตามเอกสาร ส.8 โดยมีการรับเอกสารไปแลวตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 แต
เอกสารนี้ระบุใหคูกรณีแจงราคาหรือความรับผิดมายังผูเสนอขอพิพาทภายใน 1 เดือน ถือไดวามีการทวงถามใหชําระ
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หนี้แลว ซึ่งคูกรณีตองชําระภายใน 1 เดือนคือวันที่ 10 ธันวาคม 2548 ดังนั้น จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาว
มิใชวันที่ผูเสนอขอพิพาทจายเงินคาซอมไปตามที่ผูเสนอขอพิพาทอาง
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 6,315 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปจาก
ตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 10 ธันวาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทน
ผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2960/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 239/2550
วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท บ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพามกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่น คําเสนอขอพิพาท มี ใ จความวา เมื่อวัน ที่ 15 มิถุนายน 2547 นาย ช. หรือ ส. ไดขับรถยนตห มายเลข
ทะเบียน วท-3601 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตาถนนรัชดาภิเษก มุงหนาไปทางแยก
สุทธิสารตัดกับรัชดา ไดขับไปหยุดอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซายเนื่องจากการจราจรติดขัด ไดมีนาย สว. ซึ่งขับขี่
รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน นคว-869 กรุงเทพมหานคร มาในทิศทางและชองเดินรถเดียวกันนั้น ไดขับดวย
ความเร็วสูงและไมเวนระยะใหหางจากรถคันหนาใหปลอดภัย รถนาย สว. จึงเสียหลักพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลวโดยเสียคาใชจายไป
15,400 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอให
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 15,400 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณีย่นื คําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม และคูกรณีจะตองชดใชใหเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย สพ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2547 เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกาเศษ นาย ช. หรือ ส. ซึ่งเปนคนจีนไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนรัชดาภิเษกมุงหนาไปทางแยกถนนสุทธิสารตัดกับถนนรัชดาภิเษก การจราจรติดขัด
จึงหยุดรถอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซายตามรถคันหนา นาย สว. ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ค้ําจุนไวตามหลังมาในชองเดินรถเดียวกันนั้นไดขับมาดวยความเร็วสูงและไมเวนระยะใหหางจากรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทพอสมควร เมื่อนาย ช. หยุดรถ นาย สว. จึงหยุดรถไมทันเปนเหตุใหรถฝายคูกรณีชนทายรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทอยางแรกไดรับความเสียหาย นาย ช. ไดโทรศัพทแจงเหตุตอผูเสนอขอพิพาท นาย อ. พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุไดไปตรวจสอบ ณ ที่ เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย ช. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมีผูทําหนาที่เปนลามให ไดจด
ขอเท็จจริงตามที่สอบถามไดความไวในใบรายละเอียดอุบัติเหตุและเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุและจดรายการความเสียหาย
ไวดวยใหนาย ช. ลงลายมือชื่อไวดังเอกสารหมาย ส.1 และมีบุคคลชื่อ ธ. ไดบันทึกถอยคําของนาย ช. ไวอีกฉบับหนึ่ง
โดยนาย ช. และผูแปลไดลงลายมือชื่อไวดังเอกสารหมาย ส.2 นาย อ. ไดถายรูปรถของทั้ง 2 ฝายและสถานที่เกิดเหตุ
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ไวดังรูปถายหมาย ส.3 ในวันนั้นพนักงานสอบสวนไดไปตรวจที่เกิดเหตุและบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ หมาย ส.4
ซึ่งปรากฏวานาย สว. ไดรับบาดเจ็บดวย นาย ช. ไดจัดการซอมรถเองโดยผูเอสนอขอพิพาทยินยอม แลวไดรับเงินคา
ซ อ ม 15,400 บาท ตามราคาที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทควบคุ ม ไว ไ ปเมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2549 ดั ง เอกสารหมาย ส.5
เจาหนาที่ฝายเรียกรองไดสงเอกสารเรื่องนี้ไปเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 คูกรณี
ยังไมไดชดใชใหโดยแจงวารอตรวจสอบผลคดีอาญา
ฝายคูกรณีมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจเปนพยานวา ในวันเกิดเหตุนาย อช. พนักงานตรวจสอบอุบัติ
เกตุไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ นาย สว. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีใหถอยคําวา เขาขับรถอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจาก
ซาย นาย ช. ขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอยูในชองที่ 3 แลวไดเปลี่ยนชองมายังชองที่ 2 ตรงหนารถ
นาย สว. ขับหลบไมทันจึงชนถูกดานซายของรถนาย ช. นาย อช. บันทึกถอยคําของนาย สว. และเขียนแผนที่ไวดัง
เอกสารหมาย ค.1 ในวันนั้นพนักงานสอบสวนไดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแลวไดบันทึกในรายงานประจําวันฯ หมาย ส.4
โดยไมไดกลาวถึงรายลักษณะของการเกิดเหตุเฉี่ยวชนกัน คูกรณีเคยมีหนังสือสอบถามตามผลคดีจราจรเรื่องนี้ ดัง
เอกสารหมาย ค.2 แตไมไดรับหนังสือตอบ
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ในวันเกิดเหตุ นาย ช. ผูขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไดใหถอยคําแกนาย อ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทตามที่บันทึกและเขียนแผนที่ที่ไวในใบ
รายละเอียดอุบัติเหตุหมาย ส.1 วาไดหยุดรถอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย รถจักรยานยนตขับตามหลังมาเบรก
หามลอไมทัน จึงพุงเขาชนทายรถดานซายของรถนาย ช. ซึ่งนาย ช. ไดลงลายมือชื่อรับรองไว แลวยังมีนาย ธ. จด
บันทึกถอยคําของนาย ช. โดยมีผูลงลายมือชื่อของพยานซึ่งเปนผูแปล กํากับไวดวยดังเอกสารหมาย ส.2 นาย ช. ให
ถอยคําเนเดียวกับในเอกสารหมาย ส.1 เหตุที่พนักงานสอบสวนไมไดบันทึกถึงรายละเอียดของการเฉี่ยวชนกันไวใน
รายงานประจํา วันหมาย ส.4 ก็คงเปนเพราะนาย สว.
ผูขับขี่รถจักรยานยนตไ ดรับบาดเจ็บต องสงไปรับการ
รักษาพยาบาลนั่นเอง สวนถอยคําของนาย สว. ตามรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุหมาย ค.1 นั้นปรากฏวาเพิ่งทํากัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ไมมีน้ําหนักหักลางพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท ฟงไดวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณี สวนประเด็นที่ 2 นั้น ก็ฟงไดโดยคูกรณีไมมีพยานหักลางขอนําสืบของผูเสนอขอ
พิพาทวาผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถคันที่รับประกันภัยไวนั้นแ 15,400 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 15,400 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จนกวา
จะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6243/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 330/2550
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท อ.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกัน มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา นาย ธ. ไดขับรถยนต
กระบะคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเขามาในซอยสุขุมวิท 64/1 เมื่อถึงกลางซอยไดจอดรถเพื่อสงน้ํา ไดมีนาย ว.
ขับรถยนตกระบะคันคูกรณีรับประกันภัยแลนสวนทางมาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังและใชความเร็วสูงล้ํา
เขาไปเฉี่ยวชนรถคันนาย ธ. เสียหายบริเวณดานขวา ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถประกันเสียคาใชจายไป 15,200
บาท ไดทวงถามใหคูกรณีชดใชแลว คูกรณีไมชําระ ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 15,200 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 18 มีนาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จ กับให
ใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยฝาย
เดียว คูกรณีไมตองรับผิดและผูเสนอขอพิพาทซอมรถเปนเงินสูงเกินความจริงอยางมาก คาซอมไมเกิน 8,000 บาท กับผู
เสนอขอพิพาทไมสามารถเรียกคาภาษีมูลคาเพิ่มเพราะเบิกคืนไวจากกรมสรรพากร
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของฝายใด
2. คาเสียหายมีเพียงใด
3. ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณีใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลา 14.00 นาฬิกา นาย
ธ. ไดขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บธ-7723 สุพรรณบุรี ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเขาไปในซอยสุขุมวิท
64/1 ถึงกลางๆ ซอยไดจ อดรถไวเพื่อสงน้ํา ขณะนั้น ไดมีน าย ว. ขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบี ยน 9ฒ-3151
กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรับประกันภัยแลนสวนมาจากทางทายซอยโดยประมาทและใชความเร็วสูงเขามาเฉี่ยวชน
รถคันนาย ธ.ทางดานขวา พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวนาย ว. ยอมรับผิดตามรายงานประจําวัน หมาย ส.1 ผู
เสนอขอพิพาทจัดซอมรถประกันภัยไวเสียคาใชจายไป 15,200 บาท ตามเอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทจายแลว
ตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.5 และไมติดใจเรียกรองคาภาษีมูลคาเพิ่มจากคูกรณี
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คูกรณีนําสืบวา เหตุเกิดจากทั้งสองฝายตางทะเลาะวิวาทกันมากอนวันเกิดเหตุตางไดขับรถยนต
เฉี่ยวชนกันแลวพากันมาแจงความตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง พนักงานสอบสวนแลวเห็นวา
เปนเรื่องทําใหเสียทรัพยตามรายงานประจําวันหมาย ส.1 ซึ่งทั้งสองฝายตางใหคํามั่นวาจะไมกอเหตุระหวางกันตอไป
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ปญหาวานาย ว. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยโดยประมาท
เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยซึ่งมีนาย . เปนผูขับจริงหรือไม ปญหานี้ผูเสนอขอพิพาท
นําสืบวา นาย ธ. ไดขับรถเขามาในซอยสุขุมวิท 64/1 เมื่อถึงกลางซอยไดหยุดรถเพื่อสงน้ํา ขณะนั้นมีนาย ว. ขับรถ
สวนมาจากทายซอยโดยประมาท เฉี่ยวชนรถนาย ธ. เขาไดรับความเสียหายแตฝายคูกรณีนําสืบวานาย ธ. กับนาย ว.
ตางมีเรื่องโกรธเคืองและทะเลาะวิวาทกันมากอน วันเกิดเหตุทั้งสองฝายไดขับรถมาเฉี่ยวชนกันแลวพากันมาแจงความ
ที่สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง พนักงานสอบสวนไดบันทึกคําแจงของทั้งสองคนไววาตางมีเรื่องไมเขาใจและชกตอย
กันและเหตุครั้งนี้มีการขับรถเฉี่ยวชนกันโดยสมัครใจพนักงานสอบสวนจึงเห็นวาทั้งสองฝายทําผิดฐานทําใหเสียทรัพย
ไมผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบกในฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย ที่ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบในชั้นฟองรองวานาย ว. ขับรถมาเฉี่ยวชนขณะนาย ธ.จอดรถเพื่อสงน้ํามาไดมีกลาวไวในชั้นสอบสวนให
จึงรับฟงไมได เมื่อทั้งสองฝายตางขับรถเฉี่ยวชนกันดวยความสมัครใจ โดยเปนละเมิดผูเสนอขอพิพาทจะใหคูกรณี
ชดใชคาเสียหายไมได
คาเสียหายมีเพียงใด ไมจําตองวินิจฉัย
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมทั้งสอง
ฝายใหเปนพับไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 356/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 331/2550
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทวาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 14.30 นาฬิกา นางสาว ลย. ไดขับ
รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนแจงวัฒนะ จากดานหลักสี่มุงหนาดานปากเกร็ดในชองทางซาย
สุด เมื่อถึงบริเวณหาแยกปากเกร็ด นางสาว ลย. ไดหยุดรถเนื่องจากรอสัญญาณไฟจราจร ไดมีนาย ฮ. ขับรถยนตคัน
คูกรณีรับประกันภัยมาในชองทางและมุงหนาทิศทางเดียวกันดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับรถไม
เวนระยหางจากรถคันหนาพอที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยเมื่อจําเปน กลับขับรถดวยความเร็วไมสามารถหยุดรถไดทัน
เปนเหตุใหพุงชนทายรถนางสาว ลย. เสียหาย ตอมาไดมีการนํารถรับประกันภัยเขาซอมผูเสนอขอพิพาทเสียคาใชจาย
ไป 9,904.46 บาท ในชั้นเรียกรองคูกรณีตกลงชดใช 7,539 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดวางบิลขอรับชําระหนี้เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2548 คูกรณีไมชําระ ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 9,904.46
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม
และคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายไมเกิน 4,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด
ทางพิจ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บวา เมื่อวั น ที่ 23 เมษายน 2547 ผูขับ รถยนต คั น คูก รณีรั บ
ประกันภัยไดขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอม
รถประกันเสียคาซอมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 9,904.46 บาท ตามใบประเมินราคาหมาย ส.5 และใบเสร็จรับเงิน
หมาย ส.6 ทายคําเสนอขอพิพาท ชั้นเรียกรองผูเสนอขอพิพาทกับคูกรณีไดเจรจาตกลงกันใหคูกรณีชดใช 7,539 บาท
ผูเสนอขอพิพาทไดวางบิลเอกสารหมาย ส.1 ซึ่งฝายคูกรณีไดรับแลวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 แตคูกรณีไมชําระ
คูกรณีไมสืบพยาน
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว เห็นวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันที่กอเหตุละเมิดตอ
รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย คูกรณีจึงตองรับผิดในความเสียหายของผูเสนอขอพิพาทในคาซอมรถประกัน
ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดเสียไปตามใบเสร็จรับเงินคาซอมหมายเลข 6 ทายคําเสนอขอพิพาทเปนเงิน 9,904.46 บาท แต
ในชั้นเรียกรองระหวางกันไดมีการลดหนี้ใหคูกรณีชดใชเพียง 7,539 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดวางบิลหมาย ส.1 มี
พนักงานคูกรณีลงชื่อรับไว แตคูกรณีไมชําระ ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให แตที่ผูเสนอขอพิพาท
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มีคําขอใหคูกรณีชดใช 9,904.46 บาท นั้น เห็นวาหนี้รายนี้มีการเจรจา ผูเสนอขอพิพาทก็ยอมลดใหเหลือ 7,539 บาท
จึงเรียกเอาไดตามจํานวนที่ลดแลวเทานั้น
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 7,539
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ที่ถือเปนวันทวงถามจนกวาจะชําระเสร็จกับ
ใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนา
คําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6214/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 661/2550
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2546 นาย สน. ไดขับรถยนต (หัวลาก) หมายเลข
ทะเบียน 74-5533 กรุงเทพมหานคร (หางพวง) หมายเลขทะเบียน 74-2515 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวไปจอดไวที่ริมถนนบางนา-ตราด ขาออกชลบุรี ประมาณ กม.ที่ 38 ไดมีผูมีชื่อซึ่งขับรถยนตหมายเลข
ทะเบียน 94-4638 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวดวยความประมาทโดยขับรถดวยความเร็วสูงแลว
หลับใน เปนเหตุใหรถเฉี่ยวชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนรถอีกคันหนึ่ง
ซึ่งอยูขางหนา รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวา ผูขับขี่รถฝาย
คูกรณีเปนฝายประมาท ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลว โดยเสียคาใชจายไป 567,325 บาท
จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดทวงถามใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชดใชเงิน 567,325 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ในเวลาเกิดเหตุ ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกัน ภัยรถคันหมายเลขทะเบียน 74-5533
กรุงเทพมหานคร หรือไม
2. รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดไปกอเหตุละเมิดดังที่ถูกกลาวหาหรือไม
3. คาเสียหายมีเพียงใด
ตอมาคูกรณีแถลงสละขอตอสูตามประเด็นที่ 1 และที่ 2 เสีย
เกี่ยวกับประเด็นที่ 3 ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ปจ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา รถฝายผู
เสนอขอพิพาทนี้เปนรถพวงซึ่งมีทั้งคันลากจูงและคันพวง ในวันเกิดเหตุ พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอ
พิพาทไดถายรูปรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังรูปถายหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อูบริษัท ภ. มหา
นคร บริษัทดังกลาวยื่นใบเสนอราคามา ไดเจรจาตอรองกันหลายครั้ง ในที่สุดตกลงกันเปนคาบริการ 121,860 บาท ดัง
เอกสารหมาย ส.3 และเปนคาอะไหล 453,820.80 บาท ดังเอกสารหมาย ส.4 กอนที่บริษัท ภ. รับเงินคาซอม ไดตกลง
ยอมลดราคาใหอีกครั้งดังใบลดหนี้หมาย ส.5 คือยอมตัดคากลองอีซียูราคา 42,900 บาท ออกทั้งหมด คายกลาก
3,600 บาท ก็ยอมลดให 2,570 บาท จากจํานวน 3,600 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินใหไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
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2548 เปนคาอะไหลและคาบริการรวม 567,326.56 บาท หักภาษีมูลคาเพิ่มออกแลวเหลือ 530,210.80 บาท ซึ่งคูกรณี
จะตองชดใชคาเสียหายใหตามจํานวนนี้ ไดทวงถามแลว คูกรณียังมิไดชดใชให
ฝายคูกรณีมีนาย ศช. เจาหนาที่ฝายราคา เปนพยานวา รถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนรถพวง คัน
ลากจูงกําลังลากจูงรถพวงซึ่งบรรทุกตูคอนเทนเนอรอยู คันลากจูงหรือหัวลากมีรายการจดทะเบียนดังเอกสาร ค.1 ซึ่ง
วันจดทะเบียน คือ วันที่ 15 มีนาคม 2543 เวลาที่เกิดเหตุรถคันนี้มีอายุใชงานมาประมาณ 3 ปแลว หัวเกงจึงอาจจะ
เสื่อมสภาพไดจากการใชงาน ความเสียหายของหัวเกงรถฝายผูเสนอขอพิพาทตามรูปถาย ส.2 เสียหายมากยากแก
การซอม สมควรใชวิธีซื้อหัวเกงอะไหลมาใส ในทองตลาดอะไหลหัวเกงใหมของแทจะมีราคา 450,000 บาท ตรงตาม
ราคาในใบเสนอราคาหมาย ส.7 แผนที่ 2 เปนหัวเกงเปลาซึ่งไมมีอุปกรณภายใน บริษัท ว. จึงซื้อหัวเกงใหมมาเปลี่ยน
และซื้ออุปกรณมาประกอบ แตเมื่อรถคันนี้มีอายุใชงานมาเกิน 2 ป แลว เชนนี้ก็ควรใชอะไหลหัวเกงที่ใชแลวซึ่งมี
อุปกรณภายในหัวเกงติดมาดวย ถาเปลี่ยนหัวเกงโดยใชหัวเกงเกาซึ่งพยานของคูกรณีประมาณวา มีราคา 170,000
บาท แลวคาอะไหลทั้งหมดจะมีราคาเพียงประมาณ 250,000 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและเมื่อบริษัท ภ. มี
สวนลดให 20% ตามเอกสารหมาย ส.4 แลว คาอะไหลทั้งหมดในการซอมรถคันนี้จึงควรมีราคา 200,000 บาทเทานั้น
รวมกับคาแรง 61,112 บาท จะเปนเงินทั้งหมด 261,112 บาท แตซากหัวเกงนั้นพยานของคูกรณีประมาณวาคงขายได
ในราคา 35,000 บาท คูกรณีจึงควรรับผิดชดใชคาเสียหายให 22,6112 บาท
ไดพิเคราะหแลวเห็นวา แมรถคันลากจูงฝายผูเสนอขอพิพาจะมีอายุใชงานมาประมาณ 3 ปแลว นับ
แตวันจดทะเบียนจนถึงวันเกิดเหตุ แตเมื่อพิจารณาดูรูปถายของรถคันนี้ ประกอบกับการที่ผูเสนอขอพิพาทตอรอง
ราคาหลายครั้งอันแสดงถึงความถี่ถวนของผูเสนอขอพิพาทแลวก็ฟงไดวา ที่ผูเสนอขอพิพาทยอมใหอูผูซอมเปลี่ยนหัว
เกงโดยใชหัวเกงใหมซึ่งตองซื้ออุปกรณมาประกอบนั้นเปนการเหมาะสมแลวแตปรากฏวาคาซากหัวเกงซึ่งคูกรณี
ประมาณวามีราคา 35,000 บาทนั้น ผูเสนอขอพิพาทไมไดนํามาหักออกจากคาเสียหาย เมื่อหักออกแลวจะเหลือ
คาบริการและคาอะไหลรวม 530,210.80 บาท พยานของผูเสนอขอพิพาทยอมรับวาบริษัท ภ. นี้คงเปนตัวแทน
จําหนายรถดวย เมื่อการซอมรถรายนี้นับวาเปนการซอมที่อูหาง คูกรณีจึงตองรับผิดชดใชคาแรงใหเพียง 80% ของ
จํานวนที่ผูเสนอขอพิพาทจายไป เมื่อตามเอกสาร ส.5 แสดงวา ผูเสนอขอพิพาทจายคาแรงหรือคาบริการไป 76,360
บาท คูกรณีจึงตองชดใชให 61,112 บาท เอาผลตางของ 2 จํานวนดังกลาว 15,278 บาท ไปหักออกจาก 530,210.80
บาท คูกรณีจึงตองชดใชให 514,932.80 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 514,932.80 บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันเการอยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค) สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมปรากฏชัดถึงวันที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองให
คูกรณีใชคาเสียหายเรื่องนี้ตั้งแตวันใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม
แทนผูเสนอขอพิพาท 5,649 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับ
สําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4262/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 728/2550
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตตูคันหมายเลขทะเบียน 9ท-0594 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกพวงคันหัวลากหมายเลขทะเบียน 70-5143
กาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 23.30 นาฬิกา นาย อช.
ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนแสงชูโตจากกาญจนบุรีมุงหนาไปราชบุรี โดยขับมาชองทางที่
1 จากซาย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีรถบรรทุกพวงคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับออกจากโรงงานกระดาษมาตัดหนารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทอยางกะทันหัน ทําใหชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางแรง เปนเหตุใหผูขับรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทและนาย ศว.ผูโดยสารมากบรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่
เกิดเหตุและลงบันทึกประจําวันไว ตอมาไดมีตัวแทนของฝายคูกรณีเขารวมเจรจาและทําบันทึกตกลงยอมรับผิดไว ผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทเขารักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลว จึงขอใช
สิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีรับประกันภัยรถคันหัวลากหมายเลขทะเบียน 70-5143 กาญจนบุรี
แตมิไดรับประกันภัยสวนพวงคันหมายเลขทะเบียน 70-5183 กาญจนบุรี คูกรณีจึงรับผิดคาเสียหายเพียงครึ่งหนึ่ง
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีรับผิดคาเสียหายเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว จร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถบรรทุกพวงคันหัว
ลากหมายเลขทะเบียน 70-5143 กาญจนบุรี แตคันสวนพวงประกันภัยไวกับบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด ตามเอกสาร
ส.1 เมื่อรถบรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัยไปกอเหตุชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท พนักงานสอบสวนไดตรวจที่เกิดเหตุ
ก็บันทึกประจําวันไวตามเอกสาร ส.2 ตอมาตัวแทนของบริษัท ว. ประกันภัย ซึ่งรับประกันภัยรถคันสวนพวงภาคสมัคร
ใจไวไดมาเจรจากับผูบาดเจ็บ และเจาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.3 โดยยอมรับผิดไว การเกิดเหตุครั้ง
นี้ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทและนาย ศว. ผูโดยสารมากับรถฝา ยผูเสนอขอพิพาทเขารัก ษาตัวที่โรงพยาบาล แต
โรงพยาบาลขอรับคารักษาพยาบาลเฉพาะผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทตอผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15,000 บาท ตาม
เอกสาร ส.4 คูกรณีในฐานะลูกรวมตองรับผิดจายเงินดังกลาวคืนแกผูเสนอขอพิพาท

27

คูกรณีมีนาย อณ.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถบรรทุกพวงคันหัวลากแตสวน
พวงประกันภัยไวกับบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด เมื่อรถบรรทุกคันนี้ไปกอเหตุละเมิดตอรถคันผูเสนอขอพิพาท ทําใหผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ การที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท
ทั้งหมด แตคูกรณีรับผิดครึ่งหนึ่งเทานั้น
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีรับผิดคาเสียหายเพียงใดนั้น จากทาง
นําสืบที่รับกันมีขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวา คูกรณีรับประกันภัยรถบรรทุกพวงคันหัวลากหมายเลขทะเบียน 705143 กาญจนบุรี แตสวนพวงคันหมายเลขทะเบียน 70-5183 กาญจนบุรี ประกันภัยไวกับบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด
โดยรถคันนี้ไดไปกอเหตุละเมิดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับอันตราย
แกกายตองเขารักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท โดยโรงพยาบาลขอรับเงินดังกลาวตอผูเสนอขอพิพาท และผูเสนอ
ขอพิพาทจายเงินดังกลาวไปแลว จึงมีปญหาวาคูกรณีตองรับผิดคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทที่ผู
เสนอขอพิพาทจายไป 15,000 บาท เต็มจํานวนหรือครึ่งหนึ่งตามที่คูกรณีตอสูไว จากขอเท็จจริงฟงไดขางตน เห็นวา
เมื่อรถคันหัวลากที่คูกรณีรับประกันภัยไดลากจูงสวนพวงที่ไมไดรับประกันภัยไปชนฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ แตเมื่อเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันหัวลากที่คูกรณีรับประกันภัย เพราะ
รถทั้ง 2 คัน มีลักษณะเปนคันเดียวกันโดยเปนการขับขี่หรือควบคุมรถทําโดยบุคคลคนเดียวกันคือผูขับคันหัวลาก รถ
ทั้ งสองคั น จึ งตองรับผิดอยางลู ก หนี้รวม โดยลูก หนี้ร ว มคนใดคนหนึ่งตองรั บผิดโดยสิ้นเชิง เมื่อผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองใหคูกรณีรับผิดทั้งหมด คูกรณีตองรับผิดทั้งหมดโดยหารับผิดครึ่งหนึ่งตามที่คูกรณีอางไม แตความรับผิด
ระหวางผูทําละเมิดดวยกันเปนเรื่องที่จะไปวากลาวกันเอง เชน คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินคาเสียหายครั้งนี้เต็มจํานวน
15,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตในสวนของดอกเบี้ยนั้น เมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดทวง
ถามใหคู กรณีชําระหนี้เมื่อใดยังถือ ไมไดว าคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิด
ดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 15,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากต น เงิ น ดั ง กล า วนั บ แต วั น เสนอข อ พิ พ าท (วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2549) เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ 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 1439/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 808/2550
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษย-6022 กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 70-1531 ปตตานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนกาญจนภิเษก ถึงที่เกิดเหตุตําบลบางคูเวียน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเขาไปใน
ชองทางเดินรถชองที่ 2 ซึ่งรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไว ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 86,270 บาท ขอใหคูกรณีใน
ฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถสูงเกินความเปนจริง ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท
เสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามรายงานความเสียหายซึ่งเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทบันทึกไวปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อูหางหุนสวนจํากัด อ. การาจ ตามใบเสนอราคาและใบประเมินราคาเอกสาร
หมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.3ผูเสนอขอพิพาทยอมหักภาษีมูลคาเพิ่มให
โดยติดใจเรียกเพียงจํานวน 80,901 บาท เรื่องคารถยกลากไปซอมอีกจํานวน 1,200 บาท เปนจํานวนทั้งสิ้น 82,101
บาท
คูกรณีนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปลี่ยนยางลอรถจํานวน 3 ลอ ตามบันทึก
ขอตกลงที่ทํากันไวที่สมาคมประกันวินาศภัย กําหนดเรื่องยางลอรถใหชดใชกันเพียง 50% แตผูเสนอขอพิพาทไดจาย
ไป 100% เต็มถาหัก 50% จะเรียกคายางไดเพียงจํานวน 4,350 บาทเทานั้น สําหรับคาอะไหลคูกรณียอมรับผิดเพียง
จํานวน 47,951 บาท
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวายอมหัก
ภาษีมูลคาเพิ่มออกแลวคงติดใจเรียกเอาจากคูกรณีเพียงจํานวน 80,901 บาท เมื่อรวมคารถยกลากอีก จํานวน 1,200
บาท คงเปนจํานวนเงินซึ่งผูเสนอขอพิพาทติใจเรียกเอาจากคูกรณีเพียงจํานวน 82,101 บาท เทานั้น คูกรณีนําสืบ
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กลาวแกแตเพียงวาผูเสนอขอพิพาทเปลี่ยนยางลอรถจํานวน 3 เสน ตามบันทึกขอตกลงที่ทํากันไวที่สมาคมประกัน
วินาศภัย เรื่องยางลอรถใหชดใชกันเพียง 50% เทานั้น ถาหากออกไป 50% ผูเสนตอขอพิพาทเรียกรองเอาไดเพียง
จํานวน 4,350 บาท เทานั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทไดอธิบายไววายางรถคันเกิดเหตุนี้เปนรถใหมแลนมาไมถึงพัน
กิโลเมตรผูเอาประกันภัยขอคิดเปนจํานวนเปนพิเศษ ผูเสนอขอพิพาทจึงไดชดใชใหตามขอ คูกรณีหาไดนําสืบโตแยง
คําขอเรื่องยางลอรถดังกลาวนี้ เชื่อวาความเสียหายเปนไปตามที่ผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณี ขอ
พิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 82,101 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ตอปของเงิน
จํ า นวนดั งกลา ว นับ จากวั นเสนอข อพิพ าทเปน ตน ไปจนกวา จะชํา ระเสร็จ แก ผูเสนอข อพิพาท กับใหคู ก รณีชํา ระ
คาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบ
คําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1367/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 837/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ศ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ช-0198 กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) คูกรณี
รับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-3777 ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 13.10 นาฬิกา
ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสุขุมวิท ถึงที่เกิดเหตุไดจอดรถติดสัญญาณไฟจราจรอยู
ที่ทางแยกเขาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขณะนั้นเองผูขับรถบรรทุกคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวซึ่งขับรถตามหลังไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ถึงที่เกิดเหตุไมสามารถหามลอ
รถไดทันจึงชนทายรถคันอื่นที่อยูขางหนาหลายคัน จากแรงชนเปนเหตุใหรถยนตแตละคันกระเด็นไปชนทายรถคันอื่น
ซึงอยูขางหนาตอไปอีกหลายคันจนไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทนํารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปซอมเสียเงินไปจํานวน 73,547.69 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกล าวอางไวโ ดยมีทุน
ประกันคุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอกจํานวน 1 ลานบาทตอการเกิดเหตุหนึ่งครั้ง ปรากฏวาอุบัติเหตุรายพิพาท
นี้รถชนกันไดรับความเสียหายเปนจํานวน 17 คัน รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปนหนึ่งใน 17 คันที่ไดรับ
ความเสียหาย คูกรณีไดเฉลี่ยชดใชคาสินไหมทดแทนตามสวนของความเสียหายที่แตละรายไดรับความเสียหายตาม
ความเปนจริง โดยเฉพาะรายผูเสนอขอพิพาทนี้คูกรณีเฉลี่ยที่จะชดใชใหเพียงจํานวน 26,275 บาท คูกรณีไมจําตองรับ
ผิดชดใชแกผูเสนอขอพิพาทเต็มจํานวนตามที่ขอ โดยเฉพาะความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวไมเกินจํานวน 50,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกคาสินไหมทดแทนไดเพียงไร
หรือไม
ในชั้นพิจารณาตอมา คูกรณียอมรับจํานวนความเสียหายในการซอมรถตามที่ผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองเขามาคือจํานวน 73,547.69 บาท
ผูเสนอขอพิพาทพอใจในเงินจํานวนดังกลาวไมติดใจนําสืบพยานอีกตอไป
ในชั้นพิจารณาสืบพยานคูกรณีปรากฏวาคูกรณีอางสงเอกสารการชําระเงินคาสินไหมทดแทนใหแก
รถคันอื่นรวมทั้งหมด 11 คัน เต็มทุนประกันจํานวน 1 ลานบาท ตออุบัติเหตุหนึ่งครั้งตามสัญญาประกันภัยซึ่งคูกรณีได
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ทําไวตอผูเอาประกันภัย ปรากฏรายละเอียดอันเปนหลักฐานการจายเงินซึ่งคูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนแกรถคัน
อื่นรวม 11 คัน ตามหลักฐานหมาย ค.1
ผูเสนอขอพิพาทไดต รวจดูเ อกสารหลัก ฐานตามเอกสารหมาย ค.1 แล วรั บว า เปนเอกสารระบุ
รายละเอียดการจายเงินคาสินไหมทดแทนใหแกบรรดารถอีก 11 คัน แตผูเสนอขอพิพาทไมอาจทราบไดวามีการชําระ
เงินกันแลวจริงหรือไม
ทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบอีกตอไป
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอาจากคูกรณีไดตามขอหรือไม
นั้น ในขอนี้คงฟงขอเท็จจริงไดตามที่คูความรับขอเท็จจริงกันวา คูกรณีไดรับประกันภัยไวจากผูเอาประกันภัยโดย
คุมครองทรัพยสินบุคคลภายนอกไมเกินจํานวน 1 ลานบาทตออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รายพิพาทนี้เกิดขึ้นโดยมีรถไดรับ
ความเสียหายรวมทั้งหมด 17 คัน คูกรณีไดชําระเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายรายอื่นไปแลวรวมจํานวน 1
ลานบาทเต็มทุนประกันที่คูกรณีรับจะคุมครองตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกเนื่องจากมีรถชนกันทั้งสิ้นจํานวน 17
คัน ผูเสนอขอพิพาทหาไดนําสืบใหไดความชัดเจนวาคูกรณียังจะตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทตามขออีกเพียงไร
หรือไม จึงเชื่อการนําสืบของคูกรณีวาคูกรณีชําระเงินเต็มทุนประกันแลว คูกรณีไมอาจที่จะชําระเงินคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสนอขอพิพาทรายนี้ไดอีกตอไป เชนนี้แลวขอพิพาทไมอาจฟงไดตามขอโดยไมจําตองพิเคราะหในประเด็นขอ
พิพาทเรื่องคาเสียหายในการซอมรถมีเพียงไร
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3530/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 842/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษม-423 กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 11-4536 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2548 เวลา 7.10 นาฬิกา ผูขับรถคัน
ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตดาวคนอง กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเดินรถกะทันหัน
จากชองทางที่ 1 เขาไปในชองทางที่ 2 เบียดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนอยูในชองทางที่ 2
ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 5,457 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัย
ไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาเหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ความเสียหายในการซอมรถไมเกินจํานวน 3,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องประมาทหรือไม คาเสียหายมีเพียงไร รับชวงสิทธิแลว
หรือยัง
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบฝายเดียวโดยคูกรณีไมติดใจนําสืบฟงขอเท็จจริงไดวา เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2548 เวลา 7.10 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนตามสิน แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง ผูขับรถโดยสารประจํา
ทางคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับเปลี่ยนชองทางเดินรถกระทันทันจาก
ชองทางซายมือสุดคือชองที่ 1 เขาไปในชองทางที่ 2 ในขณะที่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยู เปน
เหตุใหเบียดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ชนแลวขับรถหลบหนีไปไมหยุดเจรจาผู
เสนอขอพิพาท ไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อูบริษัท ต. ผูจําหนาย ต.
จํากัด ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย ส.2 รถไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.3 และ ส.4 ไดชําระ
เงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.6 ผูเสนอขอพิพาทยอมหักภาษีมูลคาเพิ่มออก ยอมหักคาซอมหางรถใหจํานวน
หนึ่ง คงติดใจเรียกเอาจากคูกรณีเปนจํานวน 4,080 บาท ไดความวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 4,080 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงิน จํานวนดั งกลาว นับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชํ าระเงิน ไปคือนับตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เปนต นไป
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จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดเปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 459/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 846/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กขน-91 สมุทรสาคร คูกรณีรับประกัน
ภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 89-6478 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 เวลา 0.01 นาฬิกา ผูขับ
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเศรษฐกิจ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาโรงงานไทย
รวมสิน หมูที่ 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผูขับรถบรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหนางสาว ท. ผูโดยสาร ซึ่งนั่ง
ซอนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บและตายในเวลาตอมา ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายเงินคารักษาพยาบาลผูตายกอนตายจํานวน 14,556 บาท และจายคาทําศพผูตายใหแกทายาทของผูตายอีก
35,000 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัย
ไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาเหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
คูกรณีไดจายเงินคาทําศพแกทายาทไปแลวจํานวน 100,000 บาท เต็มตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถแลว
ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม เสียหายมีเพียงไรและเรียกได
หรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 00.01 นาฬิกา ผู
ขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายเศรษฐกิจ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนา
โรงงาน ท. หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
สวนทางไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เสียหลักขามเกาะกลางถนนไปฝงตรงขามชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัย ไวซึ่งแลนวนทางทําใหผูโดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บและตายในเวลา
ตอมา ผูตายไดตายไปตามเอกสาร หมาย ส.1 ไดแจงความตอเจาพนักงานตรวจและพนักงานสอบสวนมีความเห็นวาผู
ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว เ ป น ฝ า ยประมาทตามเอกสารหมาย ส.2 ผู เ สนอข อ พิ พ าทได ชํ า ระเงิ น ค า
รักษาพยาบาลกอนตายและคาทําศพแกทายาทของผูตายตามเอกสารหมาย ส.3 หลักฐานการชําระเงินปรากฏตาม
เอกสารหมาย ส.4
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คูกรณีนําสืบวา มารดาผูตายซึ่งเปนทายาทของผูตายไดไปขอรับเงินคาทําศพจากคูกรณีจํานวน
100,000 บาท คูกรณีไดจายใหไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 จายไปเต็มจํานวนทุนประกันแลวไมสามารถที่จะจาย
ใหแกผูเสนอขอพิพาทไดอีก ปรากฏตามเอกสารการจายหมาย ค.1
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไมนั้น ขอเท็จจริงคงฟงไดตามที่ผูเสนอ
ขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีไมนําสืบกลาวแกเปนอยางอื่นวาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 00.01 นาฬิกา
ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายเศรษฐกิจ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนา
โรงงาน ท. หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
สวนทางไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เสียหลักขามเกาะกลางถนนไปฝงตรงขามชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนสวนทางกันไดรับความเสียหายทําใหผูโดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตไดรับ
บาดเจ็บและตายในเวลาตอมา ฟงไดวาเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว สําหรับ
ประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรและผูเสนอขอพิพาทเรียกไดหรือไมนั้น ในเรื่องคาเสียหายมีเพียงใดคงฟง
ไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยที่คูกรณีไมโตแยงวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลผูตายกอนตายไป
จํานวน 14,556 บาท และจายเงินคาทําศพแกทายาทไปอีกจํานวน 35,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 49,556 บาท
สําหรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาจากคูกรณีไดหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาวไปอันเปนความเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่จะตองจาย ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากผูประมาททําละเมิดได คูกรณีนําสืบกลาว
แกวาคูกรณีไดจายเงินคาทําศพใหแกมารดาผูตายซึ่งเปนทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 100,000 บาท เต็มตาม
จํานวนทุนประกันแลวคูกรณีไมอาจที่จะชําระเงินใหแกผูเสนอขอพิพาทไดอีกนั้น ในขอนี้เห็นวาคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดนาจะตองถามไปยังผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนผูมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง
จายเงินคารักษาพยาบาลและคาทําศพอันเปนคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูไดรับบาดเจ็บและตายกอนตามกฎหมายโดย
จะตองสอบถามไปวาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาวไปแลวหรือไม ไดความวาคูกรณีไมไดสอบถามไปยังผู
เสนอขอพิพาท การที่คูกรณีจายเงินดังกลาวไปโดยไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะจาย คูกรณีจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาปฏิเสธ
ความรับผิดที่มีตอผูเสนอขอพิพาทหาไดไม เชนนี้แลวขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 56,643 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 49,556 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7617/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 858/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา นาย อ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไปตามถนนสายศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎรธานี ไปทางตําบลมะขามเตี้ย เมื่อถึงบริวเณสี่แยกไฟแดง ตําบล
มะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ขณะที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทหยุดตามสัญญาณไฟจราจรสีแดง ไดมีนาย วร.
ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาในชองเดียวกัน โดยประมาทขับรถดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะให
เพียงพอเพื่อความปลอดภัย เปนเหตุใหหยุดรถไมทันรถพุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ผูเสนอ
ขอพิพาทจัดซอมรถประกันสิ้นเงินไป 4,500 บาท ไดทวงถามคูกรณีแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคา
สิ น ไหมทดแทนแก ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น เงิ น 4,500 บาท พร อ มดอกเบี้ ย อั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต วั น ที่ 13
กุมภาพันธ 2547 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุไมไดเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตที่คูกรณีรับประกันภัย
คูกรณีไมตองรับผิด
ประเด็ น ข อ พิ พ าทมี ว า เหตุ ร ถชนกั น เกิ ด จากการขั บ รถโดยประมาทของผู ขั บ รถคั น คู ก รณี รั บ
ประกันภัยหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เวลา 11.30 นาฬิกา นาย อ.
ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนสายศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎรธานี มุงไปทางตําบลมะขาม
เตี้ย ครั้นถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงนาย อ. ไดหยุดรถตามสัญญาณําฟจราจา ขณะนั้นมีนาย วร. ขับรถยนตคันคูกรณีรับ
ประกันภัยตามหลังมาในชองทางเดียวกันโดยประมาทใชความเร็วสูง ไมเวนระยะหางใหพอสมควรแกความปลอดภัย
เปนเหตุใหหยุดรถไมทันรถพุงชนทายรถนาย อ.เสียหาย นาย วร. ยอมรับผิดไดแจงใหคูกรณีเปดเคลมตามเคลมที่
1472/0147 และนาย อ.แจงใหผูเสนอขอพิพาททราบตามเอกสารหมาย ส.1 และ ส.2 ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถ
ประกันภัยเสียคาซอมไป 4,500 บาท ตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.4
คูกรณีนําสืบวา เมื่อไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาทแลว คูกรณีติดตอผูเอาประกันภัยไดรับแจงวาวัน
เกิดเหตุ รถคันคูกรณีรับประกันภัยแลนอยูในชองทางที่ 2 สวนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยแลนอยูในชองทาง
ที่ 1 ถึงที่เกิดเหตุรถคันผูเสนอขอพิพาทไดเปลี่ยนชองทางเขามาในชองทางรถคูกรณี เปนเหตุใหรถคูกรณีชนทายรถ
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คันผูเสนอขอพิพาท ไดตกลงใหตางฝายตางซอมรถที่เสียหายเหตุเรื่องนี้ไมมีรายงานประจําวันหรือหลักฐานใดที่ระบุวา
คูกรณีเปนฝายผิด คูกรณีจึงขอตอสูวาไมไดเปนฝายประมาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สพ. ผูรับมอบอํานาจมาใหการวา เมื่อนาย
อ. ขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาถึงสี่แยกไฟแดง ถนนสายศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎรธานี พอดีมีสัญญาณไฟ
จราจรสีแดง นาย อ. จึงหยุดรถ ขณะนั้นมีนาย วร. ที่ขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาดวยความเร็วไมเวนระ
ยหางพอใหปลอดภัยจึงหยุดรถไมทันรถพุงเขาชนทายรถยาน อ. ถูกกันชนเสริมหลังเสียหายตามภาพถายหมาย ส.5
นอกจากคําใหการนาย สพ. แลวยังมีรายงานรายละเอียดอุบัติเหตุหมาย ส.1 มายืนยันใหรับฟงไดวา เหตุเกิดขณะนาย
อ.ไดหยุดรถติดสัญญาณไฟจราจรแลว นาย วร.จึงขับรถมาชนทางดานหลัง ที่คูกรณีนําสืบวาเหตุที่รถชนกันเกิดเพราะ
เหตุรถคันผูเสนอขอพิพาทเปลี่ยนชองทางจากชองที่ 1 เขามาในชองทางที่ 2 ของรถคันคูกรณี รถคูกรณีจึงชนทายรถ
ผูเสนอขอพิพาทนั้น เห็นวา เวลาเกิดเหตุเปนชวงเวลามีสัญญาณไฟใหรถหยุดจึงไมมีเหตุใดที่นาย อ.จะขับรถปาดหนา
รถคูกรณีใหถูกชนทายสวนที่ในรายงานหมาย ส.1 ไมมีลายมือชื่อผูขับรถคูกรณีลงไว ก็เห็นวาเอกสารนี้เปนรายงาน
ภายในของผูเสนอขอพิพาท แมจะไมมีลายมือชื่อผูขับรถคันคูกรณีก็ไมมีพิรุธใหเสียไป ขอตอสูของคูกรณีไมมีน้ําหนัก
หักลางเหตุผลของผูเสนอขอพิพาทได ขอเท็จจริงเชื่อวา นาย วร. ผูขับรถคูกรณีขับรถดวยความเร็วในระยะกระชั้นชิด
จนหยุดรถไมทันรถจึงชนรถนาย อ.เสียหาย ถือไดวานาย วร.ขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง คูกรณีใน
ฐานะผูรับประกันภัยตองรับผิดชดใชคาเสียหายซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีใบเสร็จรับเงินคาซอมรถประกันหมาย ส.4 วาได
เสียคาซอมไปโดยไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 4,205.61 บาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 4,205.61
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 26 ธันวาคม 2548) จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับ
สําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป
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38

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3013/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 860/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 นาย ส. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน พ-5704
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนรามอินทรา กม.5 มุงหนาไปถนนประชาอุทิศ เมื่อไป
ถึงถนนประดิษฐมนูญธรรม ขณะที่ขับอยูในชองเดินรถที่ 3 นับจากซาย ไดมีผูขับขี่รถยนตหมายเลขทะเบียน 89-5525
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวอยูในชองเดินรถที่ 4 นับจากซาย ไดขับดวยความประมาทโดยขับ
เปลี่ยนชองอยางกะทันหัน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดให
ซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 6,828 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและ
ไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 6,828
บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน พ-5704 กรุงเทพมหานคร
หรือไม
2. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
3. ผูเสนอขอพิพาทจายคาซอมรถแลวหรือไมและคูกรณีจะตองชดใชใหเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 3 ประเด็น
ตอมาคูกรณียอมสละขอตอสูตามประเด็นที่ 1 เสีย
เกี่ยวกับประเด็นที่ 2 และ ที่ 3 ผูเสนอขอพิพาทมีนาย อณ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2547 เวลาประมาณ 5.50 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนรามอินทรา มุงหนาไปถนนประชาอุทิศเมื่อขับไปในถนนประดิษฐมนูญธรรมเพื่อจะเลี้ยวขึ้นทางดวนไป
ลาดพร า ว ได ขับ อยู ใ นช อ งเดิน รถที่ 3 นั บ จากซ า ย ได มี บุค คลที่ ไ ม ท ราบชื่ อซึ่ ง ขับ รถยนต บรรทุก คัน ที่ คูก รณี รั บ
ประกันภัยไวไปในทิศทางเดียวกันนั้นในชองเดินรถที่ 4 ไดขับดวยความประมาทโดยเปลี่ยนชองมายังชองที่ 3 อยาง
กะทันหันเปนเหตุใหเฉี่ยวชนถูกกระจกมองขางขางขวาและประตูหลังขวาของรถนาย ส.ไดรับความเสียหายเฉี่ยวชน
แลวไมยอมหยุดรถ ไดขับรถหลบหนีไป นาย ส.โทรศัพทแจงเหตุตอบริษัทผูเสนอขอพิพาท พนักงานของผูเสนอขอ
พิพาทแนะนําใหไปแจงความ นาย ส. จึงไปแจงความที่ สน.โคกครามในวันนั้นเองดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย
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ส.1 นาย สต. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย ส.ถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.2 และเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวที่ปกเคลมฟอรมดังภาพถาย
หมาย ส.3 เมื่อตรวจดูความเสียหายแลวไดออกใบติดตอหมาย ส.4 ใหนาย ส.ไว รถคันนี้เอาประกันภัยไวกับผูเสนอขอ
พิพาทในอัตราเบี้ยซอมอูหาง ผูเสนอขอพิพาทจึงใหนําไปซอมที่บริษัท อ. ออโตเซ็นเตอรฯ บริษัทดังกลาวยื่นใบเสนอ
ราคาหมาย ส.5 มา เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคา คุมคาอะไหลไวที่ 168 บาท คุมคาแรงไวที่ 6,600
บาท รูปถายรถกอนซอม ระหวางซอมและเมื่อซอมเสร็จแลวมีดังรูปถายหมาย ส.6 เมื่อซอมเสร็จแลว ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายเงินใหบริษัท อ. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 เปนเงิน 6,828 บาท โดยมีรวมภาษีมูลคาเพิ่มดังเอกสารหมาย ส.
7 คูกรณีจะตองชดใชคาแรงเพียง 80% เปนเงิน 5,328 บาท รวมกับคาอะไหลแลวจะตองชดใชให 5,496 บาท
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีไมไดชดใชใหโดยอางวาไมมีการแจง
อุบัติเหตุรายนี้
คูกรณีไมขอสืบพยาน
ขอเท็จจริงฟงไดวา อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีและผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคาซอมไปแลว คูกรณีจะตองชดใชให 5,496 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 5,496 บาท (หาพันสี่รอยเกาสิบหก
บาทถวน) สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมไดความชัดวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองตั้งแตวันใดใหคูกรณีชดใชคาเสียหายเรื่อง
นี้ จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ซึ่งเปน
วันยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4158/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1302/2550
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทและยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ง-1033
นนทบุรี คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พว-7604 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถถอยหลังในบริเวณลานจอดรถ
หลังกรมอนามัย ภายในกระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขณะเดียวกันนั้นเองผูขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวไดขับรถถอยหลังโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไป จํานวน 1,765.50 บาท ขอให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาทททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอ
พิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไว หากเนื่องจากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกําลังถอยหลังออกจากที่จอดรถเพื่อจะออกจากบริเวณลาน
จอดรถ การถอยหลังดังกลาวผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหาไดดูใหดีเสียกอนวามีรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวจอดอยู เปนเหตุใหชนทายรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไม
สามารถที่จะเรียกภาษีมูลคาเพิ่มและเรียกดอกเบี้ยเอาจากคูกรณีได และผูเสนอขอพิพาทยังไมชําระเงินคาซอมรถ
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม คาเสียหายมีเพียงใด รับชวง
สิทธิแลวหรือยัง
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา
ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนภายในบริเวณลานจอดรถหลังอาคารกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถถอยหลังออกไปโดยประมาท ถอยดวย
ความเร็วสูง ไมดูเสียกอนวามีรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูภายในทางตรง เปนเหตุใหชนคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.1 แผนที่
เกิดเหตุตามเอกสารหมาย ส.2 บันทึกรับแจงความไวตามเอกสารหมาย ส.3 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสาร
หมาย ส.4
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คูกรณีนําสืบวาพนักงานตรวจสอบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแลวทํารายงานเขามาตามเอกสารหมาย
ค.1 บันทึกปากคําผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ค.2 ทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวตาม
เอกสารหมาย ค.3 ถายภาพรถทั้ง 2 คันในเกิดเหตุไวตามเอกสารหมาย ค.4
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไมนั้น ในขอ
นี้คูพิพาททั้ง 2 ฝายตางนําสืบขอเท็จจริงยืนยันกันวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายประมาทขับรถถอย
หลังไปชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวอางวาผูขับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวขับรถถอยหลังโดยประมาทไปชนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ไดพิจารณาบันทึกรายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย ส.1 ซึ่งพนักงานสอบสวนไดบันทึกไวมีสาระสําคัญวาผูขับรถทั้ง 2 ฝายตาง
ปฏิเสธไมยอมรับผิด ตางยืนยันขอเท็จจริงวาอีกฝายหนึ่งถอยหลังไปชน ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ไดไปแจงความไวตอเจา
พนักงานตํารวจหลังเกิดเหตุทันที นาเชื่อวาเปนความจริง การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทในภายหลังตอมาวาเหตุเกิด
เพราะรถคัน ที่คูกรณีรับประกัน ภัยไวขับรถถอยหลังดวยความเร็วสูง ไมดูเสียกอนวารถคันที่ผูเสนอข อพิพาทรับ
ประกันภัยไวแลนอยูในทางตรง เปนเหตุใหชนกันไดรับความเสียหาย ในขอนี้คูกรณีนําสืบกลาวแกวารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวถอยออกจากชองจอดรถเพื่อที่จะเลี้ยวรถออกไปทางชองทางเดินทางขวามือแตเลี้ยวขวามือไม
พน จึงขับถอยหลังเพื่อไปใหมีระยะกวางพอที่จะหักเลี้ยวขวาเขาสูชองทางเดินตอไป ขณะถอยหลังไปนั้นเองเปนเวลา
พอดีกับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวถอยหลังออกจากที่จอดรถจึงชนกัน เจาหนาที่ของคูกรณีถายภาพที่เกิดเหตุและ
รถยนตทั้ง 2 คันที่เกิดเหตุไวตามเอกสารหมาย ค.4 ผูเสนอขอพิพาทไมไดกลาวแกใหเห็นเปนอยางอื่น เห็นวาลักษณะ
การชนกันนาจะเปนการชนในขณะที่รถทั้ง 2 คันตางถอยหลังออกจากที่จอดดวยกันทั้งคู ดังนั้นขอกลาวอางของผู
เสนอขอพิพาทวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวถอยหลังดวยความเร็วสูง ไมดูใหดีเสียกอนวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวแลนอยูในทางตรงจึงชนกันไดรับความเสียหายนั้น ไมนาเชื่อวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวแลนอยูในทางตรงอยางใด นาจะเปนการถอยหลังออกจากที่จอดแลวจะเลี้ยวขวาเพื่อจะออกไปสูภายนอกการเลี้ยว
ขวาไมพนจึงถอยหลังอีกครั้งหนึ่งจึงเปนเหตุใหชนกันกับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวซึ่งถอยหลังออกมา การนําสืบ
ของผูเสนอขอพิพาทไมชัดเจนพอวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจอดอยูในลักษณะที่ถูกชนตามภาพถาย
เอกสารหมาย ค.4 ตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ นาจะเปนไปไดตามที่คูกรณีนําสืบกลาวแกวาขณะที่ถอยหลังรถออก
จากที่จอดมาในทางตรงนั้น เปนระยะเวลาพอดีที่ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถอยหลังเพื่อที่จะใหมี
ระยะหางพอที่จะเลี้ยวขวาออกสูภายนอกได เปนความจริง การนําสืบกลาวแกของคูกรณีหักลางการนําสืบของผูเสนอ
ขอพิพาทไดไมเชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแตเพียงฝายเดียว ขอ
พิพาทจึงฟงไมไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางโดยไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทอื่นอีกตอไป
ชี้ขาดใหยคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 9 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผู เ สนอขอ พิพ าทและได ย อมรั บว า ไดทํ า สั ญ ญาประนอมขอ พิพ าทตามคํ า เสนอข อ พิพ าทซึ่ง มีอ ยู 9 ฉบั บจริ ง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 9 ฉบับกับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 9 ฉบับตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับแต
วันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 9 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 253,358 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตน เงิน ดั งกลา วนับแตวั น เสนอข อพิพาท (วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2549) เปน ตน ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็จ กั บใหใ ช
คาธรรมเนียม 2,833 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4052/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1309/2550
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปน ผูรั บประกัน ภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พย-8854 กรุงเทพมหานคร คูก รณี
รับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ทน-8034 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2547 เวลา 02.43
นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ถึงที่เกิดเหตุบริเวณ
ปากทางเขาหมูบานสราญทิพย ผูขับรถคันหมายเลขทะเบียน ษข-6612 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแลนอยูขางหนาไดชะลอ
กะทันหัน เปนเหตุใหผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหยุดรถไมทันจึงชนทายรถคันดังกลาวเสียหาย ขณะ
นั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยซึ่งขับตามหลังมาไดขับไปโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังขับดวย
ความเร็วสูงไมอาจหยุดรถไดทันจึงชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายทั้งสวนหนาและ
สวนทาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 54,574 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไมเกิน
จํานวน 30,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงใด
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวชนทายกระเด็นไปชนทายรถคันหนาอีกครั้งหนึ่งทําใหไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย
ส.1 นํารถไปซอมที่บริษัท ณ. ยานยนต จํากัด ตามใบเนอราคาเอกสารหมาย ส.2 ไดวาจางรถยกลากตามเอกสาร
หมาย ส.3 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.4
คูกรณีนําสืบวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถของทั้งสองฝาย ขณะที่รถแลนตาม
กันไปนั้น รถคันหมายเลขทะเบียน ษข-6612 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแลนอยูขางหนาหยุดรถกะทันหันเปนเหตุใหรถคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหยุดรถไมทันจึงชนทายหยุดรถไมทันชนทายรถดังกลาว ดวยแรงชนดังกลาวทําใหรถ
คันหนากระเด็นตอไปอีก ตอมารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวหามลอรถไมทันจึงชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหลักแฉลบไปในชองทางเดินรถชองที่ 1 โดยไมไดไป
ชนทายรถที่อยูขางหนาแตอยางใด รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายเฉพาะสวนทายเทานั้น
สวนหัวไดรับความเสียหายเพราะผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปชนทายรถคันหนาอยูกอนแลว ได
แจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจไว พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับ
รถทั้งสองฝาย ปรากฎตามเอกสารหมาย ค.1 เจาหนาที่ของคูกรณีไปดูที่เกิดเหตุบันทึกเหตุที่เกิดขึ้นและทําแผนที่
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สังเขปแสดงที่เกิดเหตุดวยตามเอกสาร ค.2 เอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทประเมินราคาซอมรถดานหัวและดาน
ทายของรถเปนการเหมาซอมรวมจํานวน 56,074 บาท คูกรณียอมรับผิดเฉพาะสวนทายซึ่งกําหนดจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนซอมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 28,037 บาท
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกชนไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อู ณ.
ยานยนต จํากัด ผูซอมไดเสนอราคาคาแรงและคาอะไหลซึ่งทางเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดควบคุมราคาตอรอง
ลดลงแลวคงตกลงกันในคาซอมจํานวน 100,061 บาท ปรากฎตามเอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอา
จากคูกรณีเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดตอรองลดลงแลวนั้น โดยเรียกเอาจากคูกรณีจํานวน 56,074 บาท ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ส.4 คูกรณีนําสืบกลาวแกในขอนี้วารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวหยุดรถไมทันจึงชนทายรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งไดหยุดรถที่ถนนเพราะเหตุไปชนทายรถคันหนาอยูกอนแลว เมื่อรถคันที่คูกรณีไป
ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ทําใหร ถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกระเด็นแฉลบไป
ขางหนาเขาสูชองทางเดินรถชองที่ 1 ไมไดไปชนทายรถที่อยูขางหนาแตอยางใด รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจึง
กอใหเกิดความเสียหายแกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเฉพาะสวนทายเทานั้น ในขอกลาวแกของคูกรณีนี้
ปรากฏขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ค.2 วา ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวใหถอยคําตอเจาหนาที่ของคูกรณีเอง
บันทึกไววารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว จากแรงชนทําใหรถคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกระเด็นไปทางดานซายไปเฉี่ยวชนทายรถทางดานซายของคันหนาที่จอดอยูและรถ
ของคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเสียหลักไปเฉี่ยวชนรถดานหนาที่จอดอยูทางดานขวามือ แสดงวาผูขับรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวยอมรับวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับรถชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําให
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกระเด็นไปทางขางหนาเสียหลักไปเฉี่ยวชนทายรถคันหนาทางดานซาย
ขอเท็จจริงจึงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย ซึ่งไปชนรถคนขางหนาไดรับ
ความเสียหายอยูกอนแลว เมื่อถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนทายรถกระเด็นไปทําใหหัวรถทางดานขวามือไปชน
ทายรถคันหนาอีกครั้งหนึ่ง ทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายเนื่องจากความประมาท
ของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายทั้งสวนทายและสวนหนาเปนความจริง จากการนําสืบของ
ทั้งสองฝายไมปรากฏวาความเสียหายสวนใดมากยิ่งหยอนกวากัน ซึ่งไดพิเคราะหรายละเอียดคาแรงและคาอะไหลใน
การซอมซึ่งปรากฎตามเอกสารหมาย ส.2 นั้น เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดควบคุมราคาตอรองลดลงมาแลวตกลง
กันไดจํานวน 100,061 บาท ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอาจากคูกรณีเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดตอรองลดลงมาแลว
นั้น ไมปรากฏชัดจากการนําสืบของทั้งสองฝายอีกวาความเสียหายในสวนทายและสวนหัวทั้งหมดราคาซอมสวนใด
มากนอยยิ่งหยอนกวากันหรือไม เมื่อพิเคราะหภาพถายความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ตามเอกสารหมาย ส.1 จะเห็ น ได ว า ความเสี ย หาทางด า นหน า รถไม น อ ยไปกว า ความเสี ย หายทางด า นท า ยรถ
สวนประกอบสําคัญของรถอยูสวนหนาของรถมากกวาสวนทาย การที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเอากคูกรณีเพียงกึ่ง
หนึ่งของราคาประเมินทั้งหมด เห็นเปนการสมควรแลวขอกลาวแกของคูกรณีไมมีน้ําหนักที่จะกําหนดความเสียหายให
ต่ําลงไปจากนี้อีก ฟงไดวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว ไดความดังนี้เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรอง
เอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 63,122 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของ
เงินจํานวน 57,574 บาท นัดถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหใช
คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ได
รับคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3334/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1317/2550
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้
ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวั นที่ 3 กรกฎาคม 2547 นาย พช. ไดขับรถยนตกระบะ
หมายเลขทะเบียน บจ-9084 ปทุมธานี ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวไปตามถนนพระราม 2 จากดานอําเภอปากทอ มุง
หนาไปทางอําเภอหัวหิน เมื่อไปถึงหนาจุดตรวจตํารวจทางหลวงวังมะนาว ไดขับรถโดยประมาทพุงเขาชนทายรถตู
โดยสารหมายเลขทะเบียน อว-4271 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและมีนาย อพ. เปนผูขับขี่
จากแรงชนเป น เหตุ ใ ห ร ถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว พุ ง ไปชนรถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ษก-1224
กรุงเทพมหานคร ที่อยูขางหนาซึ่งมีนาย อภ. เปนผูขับขี่ไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวน สอบสวนแลวเห็นวา
เหตุเกิดจากความประมาทของนาย พช. และไดเปรียบเทียบปรับผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว
เรียบรอยแลวโดยเสียคาใชจายไปเปนเงิน 42,438 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณี
ใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีไมชดใชใหขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 42,438 บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า เหตุ เ กิ ด จากความประมาทของรถหมายเลขทะเบี ย น บก-1224
กรุงเทพมหานคร ดวยและโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเกิดจากการกระทําโดยประมาทของผูขับขี่รถคัน
ใดบาง
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาง ปท. ผูรับมอบอํานาจชวงและนาย รพ. เจาหนาที่ฝาย
ราคา มาเปนพยานวา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 เวลาประมาณ 8.00 นาฬิกา นาย อพ. ไดขับรถยนตตูคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนพระราม 2 เมื่อไปถึงบริเวณเลยจุดตรวจของตํารวจทางหลวงวังมะนาวไมไกลนัก
ไดเบรกรถชะลอความเร็วลง เพราะขางหนามีรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ษก-1224 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนาย
อภ. เปนผูขับและหยุดอยูที่ไหลทางซึ่งมีเครื่องหมายเฉียงๆ แสดงวาเปนเขตปลอดภัยซึ่งคั่นอยูระหวางทางที่จะไป
เพชรบุรีกับไปราชบุรี นาย อภ.ขับรถและชะลอความเร็วอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย สวนรถนาย อภ.หยุดรถ
เลี้ยวเขามายังชองเดินรถที่นาย อพ.ขับอยู ทันใดนั้นไดมีนาย พช. ซึ่งขับรถยนตกระบคันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุน
ไวมาในชองเดียวกับรถ นาย อพ.ไดขับตามหลังมาโดยไมเวนระยะใหหางจากรถนาย อพ.พอสมควรที่จุหยุดรถไดเมื่อ
จําเปนตองหยุดรถ จึงหยุดรถไมทัน รถนาย พช. ไดพุงเขาชนทายรถนาย อพ. และเปนเหตุใหรถนาย อพ.กระเด็นไป
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ชนรถนาย อภ. รถนาย อพ. จึงไดรับความเสียหายทั้งสวนหนาและทายรถนาย กด. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู
เสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดบันทึกถอยคําของนาย อพ. และเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวในเอกสาร ส.
1 ไดออกใบรับรองความเสียหายของรถหมาย ส.2 ไวใหและไดถายรูปรถ ณ ที่เกิดเหตุไวดังรูปถาย ส.3 พนักงาน
สอบสวนไดตรวจที่เกิดเหตุและสอบสวนแลว เห็นวา นาย อภ. มีความผิดฐานจอดรถในทางรวมทางแยกและในเขต
ปลอดภัย นาย พช. มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนทรัพยสินผูอื่นเสียหาย ผูตองหาทั้งสองรับ
สารภาพและถูกเปรียบเทียบปรับดังสําเนารายงานประจําวันฯ ของ สภ.อ.ปากทอหมาย ส.4 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถ
ไปซอมที่อู หจก. ล. การาจ อูยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.5 มานาย มต. เปนเจาหนาที่ผูไปควบคุมราคา รูปถายรถใน
ระหวางซอมมีดังรูปถาย ส.6 ผูเสนอขอพิพาทเปนฝายจัดซื้ออะไหล ไดซื้อจากบริษัท ต. นนทบุรี และ บริษัท ค. เซ็น
เตอร รวมเปนเงิน 29,915 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จายเงินไปแลวดังเอกสาร ส.7 และไดจายคาแรงใหแกอู
12,523 บาท ดังเอกสาร ส.8
ฝายคูกรณีมีนาง ดห. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เหตุเกิดจากความผิดของรถคันที่จอดอยูนั้น
ดวย ถาคูกรณีจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ก็ควรตองชดใชคาเสียหาย
ครึ่งเดียว และทักทวงคาเปลี่ยนยางบันไดขึ้นรถดานซาย
ไดพิเคราะหแลว ที่คูกรณีอางวา การที่รถยนตกระบะฝายคูกรณีชนทายรถยนตตูคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไว ทําใหรถตูกระเด็นไปชนรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ษก-1224 กรุงเทพมหานคร คันที่
นาย อภ. เปนผูขับขี่ซึ่งจอดอยูในทางรวมทางแยกในเขตปลอดภัยนั้น ตามรายงานประจําวันหมาย ส.4 พนักงาน
สอบสวนไดเปรียบเทียบปรับทั้งผูขับขี่รถฝายคูกรณีและปรับนาย อภ. ผูขับขี่รถคันที่จอดอยูนั้นดวยและตามถอยคํา
ของนาย พช. ผูขับรถกระบะฝายคูกรณีตามบันทึกหมาย ค.1 ก็วาขับรถดวยความเร็วประมาณ 80 กม. ตอชม. การที่
รถนาย พช. ชนทายรถคูฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เพราะระกระบะคันนั้นจอดล้ําเสนเขามาในชอง
เดินรถของรถตู ผูขับขี่รถตูจําเปนตองเบรก นาย พช. จึงตองเบรกตาม แตเบรกไมอยู รถนาย พช. จึงชนทายรถตูฝาย
ผูเสนอขอพิพาท ขอนี้พยานของคูกรณีไดยอมรับแลววา ตามกฎหมายรถฝายคูกรณีซึ่งขับอยูขางหลัง จะตองเวนระยะ
ใหหางจากรถคันหนาพอสมควรที่จุหยุดรถไดทันเมื่อมีเหตุจําเปนตองหยุดดังนี้ เมื่อรถตูฝายผูเสนอขอพิพาทชะลอ
ความเร็วลงเพราะเห็นรถจอดอยูขางหนา รถฝายคูกรณีหยุดไมทันและไดพุงเขาชนทายรถตูฝายผูเสนอขอพิพาทยอม
แสดงวาเปนความผิดของผูขับขี่รถฝายคูกรณีที่ไมไดเวนระยะใหหางจากรถคันหนาเพียงพอ ไมใชเกิดแตเหตุสุดวิสัย
และความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทอันเกิดจากการที่รถกระเด็นไปเฉี่ยวชนกับรถที่จอดอยูนั้น ตามรูปถาย
หมาย ส.3 รูป ที่ 3 จะเห็นไดวารถคั นที่ จ อดอยูนั้ นจอดล้ํา ชองเดินรถที่ผูขับรถตูฝายผูเสนอขอพิพาทขับอยู เพียง
เล็กนอยเทานั้น นาย อพ. ผูขับขี่รถตูไดใหถอยคําไวตามเอกสารหมาย ส.1 วาไดหามลอชะลอความเร็วแลว แสดงวา
ถาไมถูกรถฝายคูกรณีมาชนทาย นาย อพ. จะขับรถหลีกรถที่จอดอยูไปไดอยางแนนอน ดังนี้ ความเสียหายในการที่
รถฝายผูเสนอขอพิพาทเฉี่ยวชนกับรถที่จอดอยูรายนี้จึงตองรับวาเกิดแตการกระทําโดยประมาทของผูขับขี่รถฝาย
คูกรณีนั่นเอง สวนเรื่องคาเสียหายซึ่งคูกรณีทักทวงแตรายการยางขอบบันไดเหยียบขึ้นประตูหนาขวานั้น เมื่อดูรูปถาย
ส.6 รูปที่ 8 ซึ่งไมมียางขอบบันไดขางนี้แลวและขางนี้เปนขางที่เกิดเฉี่ยวชนกับรถกระบะคันที่จอดอยู จึงฟงไดวาความ
เสียหายสวนนี้เกิดแตอุบัติเหตุครั้งนี้จริง พยานหลักฐานของคูกรณีไมพอหักลางพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใ ชคา สินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 42,438 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่รอย
สามสิบแปดบาทถวน) สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมไดความชัดวาผูเสนอขอพิพาทเรียกรองทวงถามคูกรณีใหใชคาเสียหาย
เรื่องนี้ตั้งแตวันใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลา วนับแตวันที่ 21
มิถุนายน 2549 ซึ่งเปนวันทื่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3397/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1318/2550
วันที่ 26 เดือน มีนาคม 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 28 มิถุนายน 2548 นางสาว ศร. ไดขับรถยนตเกงหมายเลข
ทะเบียน ษล-1231 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนเจริญกรุง เมื่อไปถึงแยกสี่พระยา
จะเลี้ยวซายเขาถนนสี่พระยา ไดมีบุคคลซึ่งไมทราบชื่อซึ่งขับรถยนตโดยสารประจําทางสาย 1 หมายเลขทะเบียน 120729 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดขับเลี้ยวดายความประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทไดรับความเสียหาย เฉี่ยวชนแลวไดขับรถหลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว
โดยเสียคาใชจายไป 17,020 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายให
แลว คูกรณีไมชดใชให ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 17,020 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถแลวหรือไม และคูกรณีจะตองชดใชใหเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว อจ. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2548 เวลาประมาณ 15.35 นาฬิกา นางสาว ศร. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทไวไปตามถนนเจริญ
กรุง เมื่อไปถึงบริเวณสี่แยกสี่พระยา ไดขับอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซายและกําลังเลี้ยวซายเพื่อไปตามถนนสี่พระ
ยา ไดมีบุคคลซึ่งไมทราบชื่อซึ่งขับรถยนตโดยสารประจําทางสาย 1 หมายเลขทะเบียน 12-0729 กรุงเทพมหานคร คัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวอยูในชองเดินรถซายสุด ไดเลี้ยวซายเขาถนนสี่พระยาเหมือนกัน ไดขับรถดวยความ
ประมาทโดยเลี้ยวตีวงกวางเกินไป มุมหนาขวาของรถฝายคูกรณีจึงชนถูกขางรถดานซายคอนไปทางดายรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ชนแลวไดขับรถหลบหนีไป น.ส. ศร. โทรศัพทแจงเหตุตอผูเสนอขอพิพาทโดยแจง
ด ว ยว า รถคู ก รณี เ ป น รถโดยสารประจํ า ทางทะเบี ย น 12-0729 กรุ ง เทพมหานคร สาย 1 ดั ง เอกสารหมาย ส.1
เจาหนาที่ผูรับแจงแนะนําใหไปแจงความไวแลวใหนํารถและสําเนารายงานประจําวันฯ ไปแจงอุบัติเหตุที่บริษัทผูเสนอ
ขอพิพาท น.ส. ศร.เปนแพทยไมคอยมีเวลาวาง ผูเสนอขอพิพาทจึงแจงใหนํารถเขาซอมที่ศูนยบริการของ บริษัท ต.
รุงขึ้ น วั น ที่ 29 นาย วร. บิด า น.ส. ศร. ไดรั บมอบอํ า นาจใหไ ปแจง ความเรื่ อ งนี้ ที่ สน.บางรัก ดั งสํ า เนารายงาน
ประจําวันฯ ส.2 ตอมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 น.ส. ศร. ไดจัดใหนํารถเขาซอมบริการของบริษัท ต. ซึ่งมีนาย
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ปพ. พนักงานของผูเสนอขอพิพาทประจําอยูดวย นาย ปจ.ไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวดังเอกสาร ส.3 ไดออกเอกสาร
ส.4 ซึ่งระบุความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวและไดถายรูปแสดงความเสียหายของรถไวดังรูปถาย ส.5
บริษัท ต. ยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.6 มา เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทคุมคาแรงไวที่ 8,900 บาท คาอะไหล 7,007
บาท รูปถายรถในระหวางซอมมีดังรูปถาย ส.7 เมื่อซอมรถเสร็จแลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินใหบริษัท ต. เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2548 ดังเอกสาร ส.8 เปนคาแรง 8,900 บาท ซึ่งคูกรณีจะตองชดใชใหเพียง 80% เปนเงิน 7,120 บาท
รวมกับคาอะไหล 7,007 บาท แลวเปนคาเสียหายที่คูกรณีจะตองชดใชให 14,127 บาท ไดเรียกรองใหคูกรณีใช
คาเสียหายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 คูกรณีไมยอมชดใชให
ฝายคูกรณีมีนาย พจ. พนักงานของรถของ ขสมก. เปนพยานวา ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทผู
เสนอขอพิพาทไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการ ขสมก. เพื่อเรียกรองใหชดใชคาซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน ษล-1231
กรุงเทพมหานคร โดยอางวารถเมลแดงสาย 1 ของ ขสมก. หมายเลขทะเบียน 12-0729 กรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนที่
ถนนสี่พระยาตามสําเนารายงานประจําวันฯ ที่แนบไปดวยซึ่งบันทึกไววาเหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา
ประมาณ 15.35 นาฬิกา ปรากฏวานาย พจ. เปนผูขับรถคันดังกลาว จึงสอบถามนาย พจ. บันทึกตอบไปวาไมไดเฉี่ยว
ชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดพิเคราะหแลว ที่พยานของคูกรณีวาตรงหัวมุมถนนสี่พระยา ฝงตรงขามกับหัวเลี้ยวที่รถทั้ง 2
ฝายเลี้ยวซายนั้น มีตูยามของตํารวจตั้งอยูและเมื่อเลี้ยวไปประมาณ 100 เมตร ก็มีปายหยุดรถประจําทางซึ่งรถฝาย
คูกรณีจะตองหยุดรถรับสงผูโดยสารและถาตํารวจตามมาก็หนีไมทันนั้น เห็นวาตามขอเท็จจริงไมปรากฏวามีตํารวจ
อยูใกลที่เกิดเหตุพอที่ น.ส. ศร. ขอใหชวยเรียกรถฝายคูกรณีใหหยุดกอน ปายหยุดรถประจําทางหากมีอยู ผูที่ขับรถ
กําลงหลบหนียอมไมยอมหยุด ณ ปายที่เกิดเหตุ จะฟงตามขออางของพยานคูกรณียังไมได พยานคูกรณีอางตอไปวา
ตามกฎจราจรรถยนตโดยสารประจําทางนี้เมื่อจะเลี้ยวซายจะตองขับอยูในชองที่ 1 ทางซาย รถอื่นที่ขับอยูในชองที่ 2
เมื่อจะเลี้ยวซายตัวก็ตองรอใหรถโดยสารประจําทางเลี้ยวพนไปกอน ขอนี้พยานคูกรณีก็ยอมรับแลววา ถารถยนตเกง
ฝายผูเสนอขอพิพาทซึ่งขับอยูในชองที่ 2 กําลังเลี้ยวซายไปกอนรถคูกรณี ผูขับขี่รถฝายคูกรณีก็ตองชะลอความเร็วลง
เพอใหรถยนตเกงนั้นเลี้ยวไปใหพนกอน สวนขอที่พยานของคูกรณีทําบันทึกและมาใหการอางวา ตามวันเวลาที่เกิด
เหตุตนไมไดขับรถเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ณ ที่เกิดเหตุนั้นก็ยังไมมีน้ําหนักพอหักลางพยานหลักฐานของผู
เสนอขอพิพาท ฟงไดวา ผูขับรถฝายคูกรณีขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทจริง
สวนเรื่องคาเสียหายซึ่งนาย พจ. พยานของคูกรณีอางวา ถารถที่ตนขับเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอ
พิพาท จะมีความเสียหายที่บังโคลนหลังซายบริเวณฝาปดถังน้ํามันและไฟทายขางซายเทานั้น ขอนี้ฝายผูเสนอขอ
พิพาทมีเอกสารหมาย ส.4 ซึ่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทตรวจความเสียหายของรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทแลวบันทึกไว และมีรูปถายหมาย ส.5 แสดงความเสียหายของรถดวย พยานหลักฐานดังกลาวของผูเสนอขอ
พิพาทประกอบกัน มีน้ําหนักดีกวาคําของพยานคูกรณี คูกรณีตองชดใชคาเสียหายใหตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท 14,127 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ด
บาทถวน) พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 24 มกราคม 2549 เปนตน
ไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3765/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1585/2550
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษษ-4546 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เวลา 09.30
นาฬิกา นางสาว ชพ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสุขาภิบาล 1 มุงหนาไปลาดพราว ขณะ
ขับถึงที่เกิดเหตุไดขับชองทางขวาสุด ไดมีนาย บช. ขับรถคันที่คูกรณรับประกันภัยมาดวยความเร็วและไดเบียดชน
ดานซายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุและไดเปรียบเทียบ
ปรับผูขับฝายคูกรณีเปนเงิน 400 บาท ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดนํารถเขาซอมเปนเงิน 8,703 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึง
รับชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นและเพิ่ ม เติ ม คํ า คั ด ค า นว า คู ก รณี มิ ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลข
ทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร คาเสียหายไมเกิน 5,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทยังมิไดจายคาเสียหาย
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทชําระคาเสียหายแลวหรือไม
3. คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิดเหตุ
หรือไม
ตอมาทั้งสองฝายตกลงกันวาคาเสียหายมีจํานวน 6,962.40 บาท และคูกรณียอมรับวาผูเสนอขอ
พิพาทชําระคาเสียหายแลว จึงเหลือประเด็นขอ 3 ที่ตองนําสืบกัน
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย ส. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ษย-1857
กรุงเทพมหานคร ไดกอเหตุละเมิดตอรถฝายผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 และมีการเปรียบเทียบ
ปรับผูขับรถคันดังกลาวแลวตามเอกสาร ส.1 ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบรถคันดังกลาวกับขอมูลนอกฟอรนอก
ปรากฎวาไดประกันภัยไวกับคูกรณี โดยขอมูลระบุวากรมธรรมคุมครองตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 14
กรกฎาคม 2548 ซึ่งคูกรณีมีตัววาเปนภาษาอังกฤษวา MIT ครั้นผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวก็
เรียกรองไปทางคูกรณี คูกรณีสงแฟกซรายละเอียดการรับประกันภัยมาใหผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.3 โดยขอมูล
ตรงกับเอกสาร ส.2 ที่ผูเสสนอขอพิพาทไดตรวจสอบมา
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คูกรณีมีนาย อณ.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เวลา 09.30
นาฬิกา แตขณะเกิดเหตุคูกรณีมิไดรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุ
แลวเมื่อวันที่ 10.45 นาฬิกา นาย บช. เพิ่งโทรศัพทมาแจงขอทําประกันภัยกับคูกรณีซึ่งเปนการทํากับตัวแทนตาม
เอกสาร ค.1 และคูกรณีไดออกกรมธรรมใหในวันเกิดเหตุเวลา 18.41 นาฬิกา ตามเอกสาร ค.2
พิเคราะหแลว ในเบื้องตนขอเท็จจริงที่รับกันฟงไดวา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เวลา 09.30
นาฬิกา รถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร ไดขับโดยประมาทชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหาย และมีการเปรียบเทียบปรบผูขับรถคันดังกลาวไปแลว จึงมีปญหาใหวินิจฉัยตามประเด็นขอ 3 ที่
เหลือเพียงขอเดียวที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิดเหตุ
หรือไมนั้น ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีขอมูลนอกฟอรนอกตามเอกสาร ส.2 กับสําเนาขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ.
ทะเบียนรถ ษย-1857 ตามเอกสาร ส.3 มาอางเปนพยาน เห็นวาเมื่อเอกสารทั้ง 2 ฉบับไดระบุสอดคลองกันชัด วา
คูกรณีไดรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน ษย-1857 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนรถคันกอเหตุครั้งนี้ตั้งแตวันเกิด
เหตุ โดยระบุวันคุมครองเริ่มตนวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เพียงไมมีระบุเวลาเริ่มตน
คุมครองไววาเปนเวลาเทาใด แตเมื่อคูกรณีมีขอมูลของตัวแทนตามเอกสาร ค.1 วาลูกคาเพิ่งทําประกันภัยเวลา 10.45
นาฬิกา ประกอบกับเอกสาร ค.2 ซึ่งเปนตนฉบับกรมธรรมของคูกรณีที่ระบุเวลาทําประกันภัยและวันทํากรมธรรม
ประกันภัย เวลา 18.41 นาฬิกาของวันเกิดเหตุ โดยที่เอกสารดังกลาวไมมีขอพิรุธใหเห็นวาเปนเอกสารที่เพิ่งทําขึ้น
ภายหลังแตอยางใด จึงเปนเอกสารที่มีน้ําหนักใหเชื่อถือและสามารถหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทขางตนได
เชนนี้ยอมฟงไดวาคูกรณีไดรับประกันภัยรถคันกอเหตุในวันเกิดเหตุแตเพิ่งรับประกันภัยหลังเกิดเหตุแลว ดังนี้คูกรณี
จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายขางตนแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4042/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2610/2550
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน บท-1560 นครศรีธรรมราช สวนคูกรณีเปน
ผูรับประกันภัยค้ําจุนรถบัสโดยสารประจําทางคันหมายเลขทะเบียน 10-0196 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2547 เวลา 08.00 นาฬิ ก า นาย ธ. ได ขั บ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย มาตามถนนภายในสถานี ข นส ง
นครศรีธรรมราช ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย รช. ขับรถโดยสารสาธารณะที่คูกรณีรับประกันภัยถอยหลังอยาง
กะทันหันและเร็ว เปนเหตุใหมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสอบสวนแลวเห็นวา
เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับฝายคูกรณี ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซอมเปนเงิน
5,350 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมิไดเปนฝายประมาท คาซอมมีบางรายการ
ไมเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สญ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เวลา 08.00
นาฬิกา นาย ธ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนภายในสถานีขนสงนครศรีธรรมราช ขณะขับ
ถึงที่เกิเหตุไดมีนาย รชง ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยถอยออกจากที่จอดตรงตนทาง เปนเหตุใหมาชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทบริเวณทายดานขวาตรงบริเวณลอหลังเสียหาย หลังเกิดเหตุผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดแจงอุบัติเหตุ
ตอผูเสนอขอพิพาท พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจและบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไวตามท ส.1 ทําแผนที่เกิดเหตุตาม ส.2 เมื่อตกลงกันไมได ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปแจงความไวตาม
ประจําวัน ส.3 และออกรายการความเสียหายใหตาม ส.4 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู ร.เซอรวิส อูเสนอราคามา
ตาม ส.5 ผูเสนอขอพิพาทคุมราคาเหลือ 5,350 บาท ซึ่งเปนราคาไมรวมภาษี ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตาม
ส.6
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คูกรณีมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุผูขับฝายคูกรณีโทรศัพทแจงอุบัติเหตุตอ
คูกรณีตาม ค.1 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจและบันทึกปากคําผูขับขี่ฝายคูกรณีไวตาม ค.2 โดย
ระบุวากําลังถอยรถไดเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ขับยอนศรและทํารายงานกับแผนที่เกิดเหตุไวตาม ค.3 โดยรถ
ฝายคูกรณีมิไดเปนฝายประมาท
พิเคราะหแลว ในเบื้องตนขอเท็จจริงจากทางนําสืบที่รับกันฟงไดวา วันเกิดเหตุรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดขับเขามาในสถานีขนสงนครศรีธรรมราช ขณะขับผานรถฝายคูกรณี รถฝายคูกรณีไดขับถอยหลังออกที่จอด
มาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท โดยพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจฝายผูเสนอขอพิพาทได
สอบปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกับทําแผนที่ไวตาม ส.1 สวนฝายคูกรณีไดสอบปากคําผูขับฝายคูกรณีไวตาม ค.
2 สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไม
นั้น เห็นวาการที่ผูขับฝายคูกรณีใหการตาม ค.2 ยอมรับวาไดขับถอยออกจากที่จอดและไปชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท
แตอางวาไมประมาทเนื่องจากรถฝายผูเสนอขอพิพาทขับยอนศร ครั้นเมื่อพิจารณาขออางของคูกรณีประอบแผนที่เกิด
เหตุที่ พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาททําไวตาม ส.1 แผนที่ 2 ที่คูกรณีมิโ ตแยงวาทําไมถูกตอง
ปรากฏตามแผนที่วาที่จอดรถของฝายคูกรณีทําเปนชองใหรถจอดแตละชองไว ซึ่งตามชองจอดทําเปนชองเฉียงขนาน
กันลงมาทางดานลางทางใต แตหาไดทําเฉียงชึ้นดานบนทางเหนือไม โดยเฉพาะแนวขนานที่เฉียงนี้แสดงวารถฝาย
คูกรณีถอยแลวจะตองถอยเฉียงลงทางใตกอน เมื่อขับถอยตั้งลําไดจะตองขับสวนไปดานบนทางเหนือ สวนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทขับมาจากดานบนดานเหนือสวนทางดานใต เมื่อพิจารณาภาพถายที่เกิดเหตุ ส.3 ประกอบ จะปรากฏ
วาถนนตรงบริเวณที่เกิ ดเหตุเปนถนนกวา งที่ใ หรถสวนทางกันได ดังนั้นการที่รถฝา ยผูเสนอขอพิพาทขับมาจาก
ดานบนดานเหนือสวนมาดานใตผานทายรถฝายคูกรณี ขณะที่รถฝายคูกรณีจะขับถอยออกจากชองจอด แมรถฝาย
คูกรณีตองเปนฝายระมัดระวังที่ขับสวนมาของรถทางเหนือก็ตาม แตการที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดขับสวนจากดาน
เหนือลงทางใตถูกชนทายดานขวา แสดงวาไดขับมาชิดดานขวามือของตนทําใหไปชิดดานทายรถฝายคูกรณี ทั้งที่ควร
ขับสวนมาทางดานบนทางเหนือชิดทางซายใหหางทายรถฝายคูกรณีได เพราะถนนกวางที่ใหรถขับสวนทางกันหางได
ยิ่งตามแผนที่เกิดเหตุที่ฝายผูเสนอขอพิพาททําไว รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับผานดานทายรถฝายคูกรณีชิดทายรถ
ฝายคูกรณีมาก โดยที่อีกดานของถนนคือดานซายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทกวางมาก ขณะที่รถฝายคูกรณีที่ขับถอย
หลังก็ควรขับถอยออกจากชองจอดโดยระวังรถดานหลังแตกลับไมระวังเลย ดังนี้ทั้งสองฝายจึงประมาทพอๆ กัน
คาเสียหายยอมเปนพับกันไป ประเด็นขอ 2 เรื่องคาเสียหายไมจําตองวินิจฉัย
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4803/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2611/2550
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พย-2146 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยค้ําจุนรถยนตตูคันหมายเลขทะเบียน 8ฌ-3647 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เวลา 08.15
นาฬิกา นาย สย. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนรามคําแหงจากสี่แยกลําสาลีมุงหนาไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางลกจากสะพานขามแยกลําสาลีมีคนวิ่งขามถนน รถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดชะลอ ไดมีนาย อท. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาทิศทางเดียวกันไมสามารถหามลอใหหยุดได
ทัน จึงขับแซงไปทางขวาแตไมพน ทําใหมาเบียดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีมาที่เกิดเหตุ เห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาทจึงออกหลักฐานรับผิดเพื่อใชเรียกรองภายหลัง ตอมา
ผูเสนอขอพิพาทนํารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซอมเปนเงิน 17,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูก รณี ยื่น คํา คัด คา นว า ผูเ สนอขอ พิพ าทมิไ ดรั บประกัน ภัย รถคั น หมายเลขทะเบี ยน พย-2146
กรุงเทพมหานคร และผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันดังกลาวในราคาสูงเกินความเปนจริง
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
3. ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ถรยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น พย-2146 กรุ ง เทพมหานคร
หรือไม
4. ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยราคาสูงหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคันหมายเลข
ทะเบียน พย-2146 กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม ส.1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เวลา 08.15 นาฬิกา รถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไดขับตามหลังรถฝายผูเสนอขอพิพาท แตรถฝายผูเสนอขอพิพาทชะลอ ทําใหรถฝายคูกรณีหัก
หลบไปทางขวา แตไมพนจึงเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายแถบขวาตามภาพถาย ส.2 ที่พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจและถายไว พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไ ดออกรายการความ
เสียหายให ตาม ส.3 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู อ.การาช อูเสนอราคามาตามเอกสาร ส.4 คาแรงเปนเงิน
17,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตาม ส.5 ซึ่งอูนี้ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม แตรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย
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ตรงกันชนหนาขวามากอน เมื่อมีการซอมรายการนี้เปนเงิน 2,200 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอครึ่งเดียวเปนเงิน 1,100
บาท ดังนั้นคาซอมที่คูกรณีตองรับผิดเปนเงิน 15,900 บาทดวย
คูก รณีมี น าย ปย.ผูรั บ มอบอํ า นาจมาสืบ ว า คู ก รณี อ อกรายการความเสี ย หายให ต าม ส.3 มี 8
รายการ โดยรายการที่ 1 ระบุวากันชนหนามีแผลเกา เมื่อมีการซอมสวนนี้ซึ่งมีคาซอมเปนเงิน 2,200 บาท จะตองหัก
ออก 50 เปอรเซ็นต เปนเงิน 1,100 บาท ดังนั้น คาแรงทั้งหมดคงเหลือ 15,900 บาท ที่คูกรณีตองรับผิด
พิเคราะหแลว สํ าหรับปญหาตามประเด็น ขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกัน ภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน พย-2146 กรุงเทพมหานคร หรือไมนั้น เมื่อผูเสนอขอพิพาทมีกรมธรรมตาม ส.1 ที่ระบุวาเปนผูรับ
ประกันภัยรถคันดังกลาวนี้มาอาง โดยคูกรณีไมนําสืบหักลาง ดังนี้ยอมฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทรับประกนภัยรถคัน
ดังกลาว ปญหาตอตามประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยราคาสูงหรือไมนั้น ซึ่งปญหานี้
คูกรณีอางวาตามรายการความเสียหายที่คูกรณีออกใหตาม ส.3 มี 8 รายการ แตรายการที่ 1 ระบุวากันชนขวาครูด (มี
แผลเกา) เมื่อคาแรงซอมสวนนี้เปนเงิน 2,200 บาท จะตองหักออก 50 เปอรเซ็นต เปนเงิน 1,100 บาท โดยคูกรณีรับ
ผิดเพียง 15,900 บาท เห็นวา เมื่อผูเสนอขอพิพาทนําสืบก็ยอมรับตามที่คูกรณีอางและยอมหักเงินสวนที่เกินครึ่งหนึ่ง
เปนเงิน 1,100 บาท ออกจากราคาซอมทั้งหมดแลว และคงเหลือยอดเงินสุทธิเปนเงิน 15,900 บาท ดังนั้นคาซอมที่
เหลือจํานวน 15,900 บาท จึงเปนราคาซอมตรงความเสียหายแทจริง ซึ่งถือเปนคาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิดพรอม
ดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่
ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคกรณีชําระเงินจํานวน 15,900 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลา วนับแตวันเสนอขอพิพาท (วัน ที่ 14 กันยายน 2549) เป น ตนไปจนกวาจะชํ 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 3737/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2653/2550
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 นางสาว กย. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน
1ศ-3617 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนรามคําแหง มุงหนาไปทางคลองตัน โดย
ขับไปในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย เมื่อถึงบริเวณแยกพระราม 9 ไดมีนาย สจ. (ไมทราบนามสกุล) ซึ่งขับรถยนต
โดยสารหมายเลขทะเบียน 12-5218 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวมาในชองเดินรถที่ 1 ไดขับ
ดวยความประมาทโดยขับเปลี่ยนชองมาตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาททําใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความ
เสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 6,000 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิในอันที่จะเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายให ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให
6,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดไปกอเหตุเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ชช. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2547 เวลาประมาณ 15.15 นาฬิกา นางสาว กย. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไปตามถนนรามคําแหงมุงหนาไปทางคลองตัน โดยขับไปในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย เมื่อไปถึงบริเวณแยก
พระราม 9 ไดมีนาย สจ. ขับรถยนตโดยสารประจําทางปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 12-5218 กรุงเทพมหานคร ไป
ในทิศทางเดียวกับรถฝายผูเสนอขอพิพาทโดยขับอยูในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย ไดขับดวยความประมาทโดยขับ
เลี้ยวขวาจากชองที่ 1 มายังชองที่ 2 ตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทในระยะกระชั้นชิด เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ทั้ง 2 ฝาย ไดหยุดรถพูดจากัน ผูขับรถยนตโดยสารประจําทางนั้นยอมรับวาเปน
ฝายผิด แตขอขับรถไปรับ-สงผูโดยสารตอไปกอนแลวจะไปสถานีตํารวจในภายหลัง นางสาว กย. ไดโทรศัพทแจงเหตุ
ตอบริษัทผูเสนอขอพิพาท นาย ศภ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไดไปยังที่เกิดเหตุ และสอบถามถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้น นางสาว กย. ไดเขียนเลาเหตุการณไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.1 โดยนาย ศภ. ไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไว
ดวยและตอ มาไดทํ า รายงานเสนอหั ว หนา ของตนไว ดังเอกสารหมาย ส.2 นางสาว กย.ได ไ ปแจ ง ความไวที่ สน.
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หัวหมากดังเอกสารหมาย ส.3 นาย ศภ. ตรวจดูความเสียหายของรถแลวไดออกเอกสารหมาย ส.4 ระบุรายการความ
เสียหายใหนางสาว กย.ไว รูปถายรถ ณ ที่เกิดเหตุมีดังรูปถาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อู ต. อูยื่นใบ
เสนอราคาหมาย ส.6 มาโดยเสนอคาแรงมา 7,600 บาท เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาแลวไดตกลง
กันเหมาซอมในราคา 6,000 บาท รูปถายรถในระหวางซอมมีดังรูปถาย ส.7 เมื่อรถซอมเสร็จแลวผูเสนอขอพิพาทได
จา ยเงิน ใหแ กอู ไ ปดัง ใบเสร็จ รับ เงิน หมาย ส.8 หัก ภาษี มู ลค าเพิ่ ม แล วคูก รณี จ ะต อ งใช คา เสี ยหายให 5,607 บาท
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถยนตโดยสารคันนั้น ทราบวาเปนของบริษัท บ. จึง
มีหนังสือเรียกรองคาเสียหายไปยังบริษัทดังกลาว บริษัทนั้นไมตอบหนังสือ เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทตรวจทราบ
วา บริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัยคันนั้น จึงติดตอกับเจาหนาที่ของบริษัทคูกรณีฯ สงสําเนาหนาตารางกรมธรรมมา
ใหดังเอกสารหมาย ส.9 ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองทวงถามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ใหคูกรณีใชคาเสียหาย
คูกรณีไมชดใชใหโดยอางวาไมมีการแจงอุบัติเหตุรายนี้
คูกรณีมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา คูกรณีเพิ่งทราบเหตุเรื่องนี้ เมื่อไดรับสําเนาคํา
เสนอขอพิพาท ไดโทรศัพทสอบถามไปยังบริษัท บ. ผูเอาประกันภัยรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เจาหนาที่ของ
บริษัทดังกลาวตอบมาวาในเดือนกรกฏาคม 2547 รถคันนั้นไมไดเกิดอุบัติเหตุ มีแตอุบัติเหตุในเดือนเมษายน และ
มิถุนายน 2547
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา หลังจากเกิดเหตุประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง นางสาว กย.ก็ไดไปแจงความที่
สน.หัวหมาก โดยระบุถึงรถคันที่ชนวาเปนรถยนตโดยสารประจําทาง สาย ปอ.พ.4 หมายเลขทะเบียน 12-15218
กทม. ซึ่งหมายเลขทะเบียนที่ถูกตองคือ 12-5218 กทม. ดังที่ น.ส กย.เขียนเลาเหตุการณไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.
1 ผูบันทึกคแจงความไดบันทึกลงในรายงานประจําวันดวยลายมือหวัด จึงนาเชื่อวาผูบันทึกไดเขียนเลข 1 ไวหนาเลข
5218 ดวยความเลินเลอ ในคําแจงความนั้น น.ส. กย. ไดแจงดวยวา นาย สจ. ผูขับรถคันที่ชนนั้นยอมรับผิด การที่
น.ส. กยง ไมไดใหผูขับขี่รถฝายคูกรณีทําหลักฐานแสดงการยอมรับวาเปนฝายผิดไวนั้น เมื่อคํานึงถึงขอที่วาเกิดเหตุที่
ทางแยกและผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนหญิง การที่ผูขับรถโดยสารประจําทางยอมรับวาเปนฝายผิดแตไมไดทํา
หลักฐานไวใหนั้นก็ยังนาเชื่อวารถคันที่ชนนั้นเปนรถยนตโดยสารประจําทางสาย ปอ.พ. 4 หมายเลขทะเบียน 12-5218
กรุงเทพมหานคร จริง ที่พยานของคูกรณีอางวา ตามสําเนาขอมูลการรับประกันภัย หมาย ค.1 ผูขับขี่ประจํารถฝาย
คูกรณีชื่อนาย วศ. ไมใชนาย สจ. และบันทึกวารถคันนี้ในป 2547 นั้นเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ
มิถุนายน แตไมมีการแจงอุบัติเหตุในเดือนกรกฏาคมดวยเลยนั้น ไดพิจารณาแลวเห็นวา ถึงหากจะฟงวาผูขับขี่ประจํา
ทางรถฝายคูกรณีชื่อนาย วศ. จริง ก็ไมไดหมายความวาจะไมมีบุคคลอื่นขับรถแทนนาย วศ.เสียเลยในเมื่อมีเหตุ
จําเปนเชนเจ็บปวย เปนตน ในการที่ไปแจงความนั้น น.ส. กย. จะไมระบุชื่อผูขับรถฝายคูกรณีก็ได การที่ระบุชื่อวา
นาย สจ. นั้นนาเชื่อวา ผูขับรถฝายคูกรณีในเวลาเกิดเหตุไดบอกชื่อตนวาชื่อ สจ. จริงดังที่ น.ส. กย. ระบุไว สวนที่
เอกสารหมาย ค.1 ไมปรากฏการแจงอุบัติเหตุในเดือนกรกฎาคม 2547 นั้น อาจจะเป นเพราะรถฝา ยคูกรณีไ มมี
รองรอยความเสียหาย ผูขับขี่จึงมิไดจงแกผูดูแลวารถไดไปเฉี่ยวชนกับรถอื่นมาก็ได สวนที่พยานของคูกรณีอางวา
ตามคําแจงความพนักงานสอบสวนจดไววารถคันที่ชน ชนถูกทางดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาท แตการซอมเปน
การซอมดานซายทั้งหมด ขอนี้เมื่อพิจารณาถึงขอที่วาขณะจะเกิดเหตุ รถฝายผูเสนอขอพิพาทอยูในชองเดินรถที่ 2
นับจากซาย รถฝายคูกรณีอยูในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย แลวรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจาก
ซาย รถฝายคูกรณีอยูในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย แลวรถฝายคูกรณีไดเบียดชนดานขางของรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ก็ยอมเบียนดชนทางดานซาย ซึ่งรูปถายหมาย ส.5 ก็แสดงใหเห็นเชนนั้น ที่ตํารวจบันทึกไวในรายงานประจําวันวา
เฉี่ยวชนทางดานขวานั้นก็เขาใจไดแลววา บันทึกผิดพลาดไป ขอนําสืบของคูกรณียังไมพอที่จะหักลางพยานหลักฐาน
ของผูเสนอขอพิพาท สวนเรื่องคาเสียหายก็ฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ โดยคูกรณีไมมีหยานหักลาง
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 5,607 บาท (หาพันหกรอยเจ็ดบาทถวน)
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป
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จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับ
แตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4293/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2655/2550
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บง-2362 สมุทรสงคราม ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 70-7139 ชลบุรี ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 เวลา 07.00 นาฬิกา นาย วช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยมาตามถนนพระราม 2 ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย นร. ขับรถคันหมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี
เฉี่ยวชนรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-1079 ชุมพร และจอดอยูริมถนน รถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ขับตามหลังมา
จึงไดชนทายรถคันหมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี ขณะเดียวกันไดมีนาย ม. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมา
ดวยความเร็วสูงและไมสามารถหยุดรถได จึงไดชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายและทําใหผูโดยสารมากับรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไดแกเด็กหญิง พช.ไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุลงความเห็นวา เหตุเกิด
จากความประมาทของนาย นร. ผูขับรถทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี นาย วช.ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทและนาย ม.
ผูชับรถฝายคูกรณี ตอมาบริษัท ก. ไดจายคารักษาพยาบาลของเด็กหญิง พช. ใหโรงพยาบาลแมกลองเปนเงิน 15,000
บาท และไดสํารองจายอีก 35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 50,000 บาท และไดเรียกรองมาทางผูเสนอขอพิพาท ผู
เสนอขอพิพาทจายเงินจํานวนดังกลาวพรอมคาบริการ 321 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 50,321 บาทไปแลว จึงขอใช
สิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา การบาดเจ็บของเด็กหญิง พช. เกิดจากผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทฝาย
เดียว หากคูกรณีตองรับผิดไมเกิน 16,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทยังไมจายคารักษาพยาบาล
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาท
1. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
2. คูกรณีตองรับผิดใชเงินคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไมเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สพ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 เวลา 07.00
นาฬิกา นาย วช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนพระราม 2 โดยขับตามหลังรถบรรทุกคัน
หมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี และมีนาย ม. ขับรถบรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทมา รถบรรทุกคันหนาไดชนรถที่จอดทําใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทไปชนทายรถบรรทุกคันหนา แลวรถฝาย
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คูกรณีไดขับมาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหเด็กหญิง พช.ที่โดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับ
บาดเจ็บเขารักษาพยาบาล พนักงานสอบสวนไปที่เกิดเหตุ เห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถบรรทุกคัน
หนารถฝายผูเสนอขอพิพาท ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทและผูขบั รถฝายคูกรณี และไดเปรียบเทียบปรับคนละ 400 บาท
โดยมีการบันทึกกันวาคาเสียหายตกลงกันได ตามรายงานประจําวัน ส.1 เด็กหญิง พช. เขารักษาพยาบาลเปนเงิน
50,000 บาท บริษัท ก. จํากัด จายเงินไปกอน และผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาว เปนเงิน 50,321 บาท แกบริษัท
ก. จํากัด แลว ซึ่งแพทยไดออกใบรับรองแพทยไวตามเอกสาร ส.2
คูกรณีมีนาย สญ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา กอนเกิดเหตุรถฝายผูเสนอขอพิพาทขับนําหนารถฝาย
คูกรณี ขณะขับถึงที่เกิดเหตุมีรถชนกันอยูดานหนา รถฝายผูเสนอขอพิพาทหยุดไมทันไดชนทายรถคันที่อยูดานหนาที่
ชนกันอยูกอน รถฝายคูกรณีหามลอไมทันพยายามหักหลบออกแตไมพน จึงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทตามแผนที่
ที่เกิดเหตุ ค.1 เหตุเกิดครั้งนี้ทําใหเด็กหญิง พช. ซึ่งอยูในรถฝายผูเสนอขอพิพาทดานหนาไดรับบาดเจ็บ โดยมีการ
ถายภาพรถฝายผูเสนอขอพิพาทและรถฝายคูกรณีไวตามภาพถาย ค. 1 ซึ่งภาพที่ 1-4 เปนรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ภาพที่ 5 เปนรถฝายคูกรณี ตามภาพถายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายดานหนาหนัก แสดงวาชนทายรถคันหนา
และทําใหตรงที่นั่งผูโดยสารดานหนาทีรอยเลือดรถฝายคูกรณีเสียหายเพียงมุมหนาซาย ซึ่งตามรายงานประจําวนมีแต
การปรับขอหาทําใหทรัพยสินเสียหายเทานั้น
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
นั้น เห็นวา เมื่อทางนําสืบตางรับขอเท็จจริงกันตามรายงานประจําวัน ส.1 ที่พนักงานสอบสวนออกตรวจและบันทึกไว
เมื่อปรากฎวารายงานประจําวันมีการปรับผูขับรถบรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัย รถกระบะคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยและรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี ที่อยูดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท แตกอนจะมี
การปรับผูขับรถทั้ง 3 คันนั้น พนักงานสอบสวนไดแจงการเกิดเหตุที่สอบสวนใหทราบกอน การที่ทุกคนรับสารภาพ
และยอมใหเปรียบเทียบปรับ การเกิดเหตุตามที่รับไวจึงตองเปนไปตามที่พนักงานสอบสวนไดสอบสวนไวและทุกฝาย
ยอมรับผิด ครั้นเมื่อการเกิดเหตุครั้งนี้พนักงานสอบสวนระบุวา กอนเกิดเหตุไดมีนาย ปก. จอดรถบรรทุกคันหมายเลข
ทะเบียน 70-1079 ชุมพร อยูริมถนน ไดมีนาย นร. ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี มาชน ตอมาได
มีนาย วช. ขับรถกระบะคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตามหลังมาชนทายรถคันหมายเลขทะเบียน 70-3357
เพชรบุรี มีเด็กหญิง พช. ที่โดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ แลวมีนาย ม. ขับรถบรรทุกคันที่คูกรณี
รับประกันภัยมาชนฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย เมื่อการเกิดเหตุตามที่พนักงานสอบสวนบันทึกที่ระบุไว ปรากฏวา
สาเหตุที่ทําใหเด็กหญิง พช. ผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาท ไดรับบาดเจ็บไดเกิดจากนาย วช. ผูขับรถฝายผู
เสนอขอพิพาทกอขึ้นเอง โดยที่ผูขับรถฝายคูกรณีเพียงกอความเสียหายแกรถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้น เมื่อผูขับรถ
ฝายคูกรณีไมใชผูกอใหเด็กหญิง พชงไดรับบาดเจ็บในครั้งนี้ดวย คูกรณีจึงไมตองรับผิดในความเสียหายตอรางกาย
ของเด็กหญิง พช. คูกรณีหารับผิดชดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทไม
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 869/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2657/2550
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 13.45 นากา ขณะนาย วท. ขับรถยนตกระบะคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนบางแวก มุงไปทางถนนกาญจนาภิเษก เมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนราช
พฤกษ ติ ด กั บ ถนนบางแวก ได มี น าย จล. ขั บ รถยนต คั น คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย มาด ว ยความเร็ ว สู ง และไม ใ ช ค วาม
ระมั ด ระวัง ในการขับผานทางรว มทางแยกโดยไมห ยุดหรือ ชะลอใหรถที่ขับผ านทางเอกผา นไปกอน เปน เหตุร ถ
เพชรบุรี เฉี่ยวชนรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-1079 ชุมพร และจอดอยูริมถนน รถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ขับ
ตามหลัง มาจึง ไดช นทา ยรถคันหมายเลขทะเบียน 70-3357 เพชรบุรี ขณะเดียวคูก รณีพุงชนรถผูเสนอขอพิพาท
เสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยสิ้นเงินไป 50,895 บาท จึงไดเขารับชวงสิทธิเรียกใหคูกรณี
ชดใช คู ก รณีเพิก เฉยขอใหชี้ข าดใหคู ก รณี ใ ชคา สิ น ไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 50,895 บาท พรอ ม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 5 กันยายน 2548 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจาย
แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายเกินสมควรและยังไมไดจายคาซอมจึงยัง
ไมไดรับชวงสิทธิมาเรียกรองจากคูกรณี
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายของผูเสนอขอพิพาทมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิแลวหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 13.45 นากา ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกัน ภัยถูกรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยชนโดยประมาท เปนเหตุใหร ถผูเสนอขอพิพาทเสียหายตาม
หลักฐานการสํารวจของบริษัท ซ. จํากัด หมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาทไดวาจางบริษัท อ. การาจ จํากัด ซอมเสียคาแรงคา
อะไหล โดยไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 47,006 บาท ตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.4
คูกรณีนําสืบวา คันชักพวงมาลัยตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 2 อันดับ 1 ราคา 4,590 บาท เปน
อะไหลชิ้นเดียวกับคันสงตัวกลางตามแผนที่ 5 รายการเดิมซอมที่อู อ. การาจ แตการใชมีปญหาอูจึงสงไปใหบริษัท ส.
แกไขโดยเปลี่ยนอะไหลตัวใหม คูกรณีขอไมใชคาคันชักพวงมาลัยราคา 4,590 บาท เพราะเปนความประมาทของอู
ซอมที่ซอมแลวใชงานไมได
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เอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 2 อันดับ 1 กับคันสงตัวกลางตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 5 รายการ 1 วา คูกรณีตองใช
หรือไม คูกรณีนําสืบวาคันชักพวงมาลัยตามเอกสารหมาย ส.4 เปนอะไหลชิ้นเดียวกันกับคันสงตัวกลางแตเรียกชื่อไม
เหมือนกัน แตบริษัทผูซอมเดิมซอมไมดีไดสงไปใหศูนย ส. แกไขศูนย ส. ไดเปลี่ยนอะไหลใหมคูกรณีจึงไมขอใชราคา
4,590 บาท ที่คิดไวใหที่ระบุไวในเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 2 รายการที่ 1 เขียนไววา “เพิ่ม” นี้เอง การที่บริษัท ส. ตอง
เปลี่ยนอะไหลใหมในราคาที่แพงขึ้นเพราะบริษัทเดิมที่ซอมนําอะไหลที่ใชไมไดมาใชกับรถผูเสนอขอพิพาท หากเปน
อะไหลที่ใชงานไดก็ไมตองเปลี่ยนใหมใหสิ้นเปลืองเงินขั้น ฉะนั้นจึงเห็นวาเงินเพิ่ม 4,590 บาท ในเอกสาร ส.4 เปน
คาเสียหายที่เกินความจําเปน คูกรณีไมควรตองชดใชใหผูเสนอขอพิพาทตองตัดออกจากคาซอมที่เปนคาแรงและคา
อะไหล 47,006 บาท คงเหลือคาเสียหาย 42,416 บาท สวนแขนคันชักตัวกลางที่วาไมเสียหายนั้น คูกรณีก็ยอมรับวา
การเปลี่ยนคันชักนี้ตองเปลี่ยนเปนชุดจะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นไมไดฉะนั้น การซื้ออะไหลในราคาที่ผูเสนอขอพิพาทเสียไป
จึงไมเกินความจําเปนหรือเกินสมควรแตอยางใด
สําหรับประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทไดชําระคาซอมแลวหรือไม ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาได
ชําระแลวตามสําเนาใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดหมาย ส.4 คูกรณีไมมีพยานสืบหักลางจึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทได
ชําระคาซอมแลว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 จึงไดเขารับชวงสิทธิเรียกใหคูกรณีชดใชคาเสียหายได
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 42,416
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549) จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
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