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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7346/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 21/2550
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผู
เสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทกับคูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันโดยคูกรณีตก
ลงจะชําระหนี้ตามสัญญาประนอมขอพิพาทภายในกําหนด 1 เดือนนับแตวันทําสัญญาแตละสัญญาหากผิดนัดยอมใหผู
เสนอขอพิพาทยื่นเสนอตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาไดทันที พรอมคิด
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัดจนกวาจะชําระเสร็จ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 6,215 บาท
2. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 8,000 บาท
3. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 3,900 บาท
4. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 1,682 บาท
5. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 4,018 บาท
6. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 3,523 บาท
7. เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 13,580 บาท
8. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 4,580 บาท
9. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 6,721 บาท
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10. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 4,390 บาท
11. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 4,673 บาท
12. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 2,646 บาท
13. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 8,600 บาท
14. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 6,261 บาท
15. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 8,518 บาท
16. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 10,406 บาท
17. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 4,439 บาท
18. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 คูกรณีทําสัญญาประนอมขอพิพาท ยอมชําระหนี้แกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 4,425 บาท
คูกรณีผิดนัดชําระหนี้แกผูเสนอขอพิพาททุกสัญญา จึงขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระหนี้รวม 18 สัญญา
เปนเงินรวม 106,577.00 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้แตละสัญญา
เสร็จสิ้นกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณีไมยื่นคําคัดคาน แตแถลงยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาท รวม
18 สัญญาตามที่กลาวในคําเสนอขอพิพาทจริงและคูกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญานั้น ๆ ทุกฉบับ จริงไมตอสูในขอ
พิพาท
ทั้งสองฝายไมสืบพยาน
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว เห็นวา ตามคําเสนอขอพิพาทและคําแถลงรับของคูกรณีขอเท็จจริง
ฟงไดวาระหวางวันที่ 10 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทกับ
ผูเสนอขอพิพาทรวม 18 สัญญา เปนเงินตนรวม 106,577.00 บาท ตามที่ระบุไวในคําเสนอขอพิพาทจริงและคูกรณี
ประพฤติผิดสัญญาไมชําระหนี้แกผูเสนอขอพิพาทภายในเวลากําหนดทุกสัญญา ผูเสนอขอพิพาทจึงมีอํานาจยื่นคํา
เสนอขอพิพาท ขอใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหคูกรณีชําระหนี้ทั้งหมดไดพรอมดอกเบี้ยตามขอตกลง
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระหนี้ตามสัญญาประนอมขอพาทรวม 18 สัญญา เปนเงิน
ตนรวม 106,577.00 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัดชําระหนี้แตละสัญญาจนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,787 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต
วันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3898/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 105/2550
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 1 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาททายคํา
เสนอข อ พิ พาท โดยขอ 2 ของสัญ ญาระบุ วา หากคู ก รณี ผิ ดนั ด ยอมให ผูเ สนอข อ พื พ าทยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พาทต อ
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยเพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัดปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระเงินตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทดังกลาวเปนเงิน 75,266 บาท เมื่อคิดดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,314
บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 76,580 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.6 ตอป จากตนเงิน 75,266 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 1 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผู เ สนอขอ พิ พ าทและได ย อมรับ ว า ได ทํา สั ญ ญาประนอมข อ พิพ าทตามคํ า เสนอข อพิ พ าทจํ า นวน 1 ฉบั บจริ ง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทจํานวน 1 ฉบับ ตามคําเสนอขอพิพาทกับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาดังกลาวตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับแตวัน
ทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาดังกลาวถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณียอมรับวา
ยังมิไดชําระเงินดังกลาวดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 76,580 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงิน 75,266 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500
บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3764/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 106/2550
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

สัญญาประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อระหวางเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 ผูเสนอขอ
พิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณี 20 เรื่อง โดยคูกรณีตกลงยอมชดใชเงินใหผูเสนอขอ
พิพาท ไดทํา สัญญาประนอมขอพิพาทกัน ณ สํา นัก งานอนุ ญาโตตุล าการ รายละเอี ย ดปรากฏตามสํา เนาสัญ ญา
ประนอมขอพิพาททายคําเสนอขอพิพาท เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ตามสัญญาแลว คูกรณีมิไดชําระหนี้ใหแตอยางใด
ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหตามสัญญาพรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณีแถลงวาไมขอยื่นคําคัดคาน แตยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทรวม 20 เรื่องดัง
สําเนาสัญญาทายคําเสนอขอพิพาทแลวผิดนัดไมไดชําระหนี้ตามสัญญาจริง ทั้ง 2 ฝายตางไมขอสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดดังคําเสนอขอพิพาท ตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับนั้น
คูกรณีตกลงจะชําระหนี้ใหภายในกําหนด 1 เดือนนับแตวันทําสัญญา หากผิดนัด ยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อใหชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาตามจํานวนเงินในแตละ
สัญญาพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัด
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาทตามสัญญาประนอมขอพิพาทในขอพิพาทดังตอไปนี้
1. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2851/2548 หมายเลขแดงที่ 4043/2548 จํานวนเงิน 3,490 บาท
(สามพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 17
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
2. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2852/2548 หมายเลขแดงที่ 4044/2548 จํานวนเงิน 6,620 บาท (หก
พันหกรอยยี่สิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 17
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
3. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2853/2548 หมายเลขแดงที่ 4045/2548 จํานวนเงิน 12,939 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพัน เการ อยสามสิบเกาบาทถ วน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงิน ตน จํานวน
ดังกลาวนับแตวันที่ 17 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
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4. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1960/2548 หมายเลขแดงที่ 4123/2548 จํานวนเงิน 1,995 บาท
(หนึ่งพันเการอยเกาสิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแต
วันที่ 23 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
5. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1969/2548 หมายเลขแดงที่ 4123/2548 จํานวนเงิน 13,408 บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันสี่รอยแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแต
วันที่ 23 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
6. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1951/2548 หมายเลขแดงที่ 4249/2548 จํานวนเงิน 4,300 บาท (สี่
พั น สามร อ ยบาทถ ว น) พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป จากเงิ น ต น จํ า นวนดั ง กล า วนั บ แต วั น ที่ 30
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
7. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1952/2548 หมายเลขแดงที่ 4250/2548 จํานวนเงิน 5,390 บาท (หา
พันสามรอยเกาสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 3017
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
8. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1953/2548 หมายเลขแดงที่ 4251/2548 จํานวนเงิน 14,986 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยแปดสิบหกบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 30 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
9. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1954/2548 หมายเลขแดงที่ 4252/2548 จํานวนเงิน 2,608 บาท
(สองพันหกรอยแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 30
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
10. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1955/2548 หมายเลขแดงที่ 4253/2548 จํานวนเงิน 2,462 บาท
(สองพันสี่รอยหกสิบสองบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่
30 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
11. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1957/2548 หมายเลขแดงที่ 4254/2548 จํานวนเงิน 2,608 บาท
(สองพันหกรอยแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 30
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
12. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1958/2548 หมายเลขแดงที่ 4255/2548 จํานวนเงิน 10,440 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่รอยสี่สิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 30
กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
13. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2374/2548 หมายเลขแดงที่ 4541/2548 จํานวนเงิน 11,582 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยแปดสิบสองบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวน
ดังกลาวนับแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
14. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2444/2548 หมายเลขแดงที่ 4615/2548 จํานวนเงิน 32,196 บาท
(สามหมื่นสองพั นหนึ่ งรอยเก า สิบหกบาทถวน) พรอ มดวยดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงิ น ตน จํ านวน
ดังกลาวนับแตวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
15. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2855/2548 หมายเลขแดงที่ 5314/2548 จํานวนเงิน 20,610 บาท
(สองหมื่นหกรอยสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 11
พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
16. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2858/2548 หมายเลขแดงที่ 5316/2548 จํานวนเงิน 3,462 บาท
(สามพันสี่รอยหกสิบสองบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่
11 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
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17. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2856/2548 หมายเลขแดงที่ 5315/2548 จํานวนเงิน 9,807 บาท (เกา
พันแปดรอยเจ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 11
พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
18. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1956/2548 หมายเลขแดงที่ 5643/2548 จํานวนเงิน 18,163 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งรอยหกสิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวน
ดังกลาวนับแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
19. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5900/2548 หมายเลขแดงที่ 6095/2548 จํานวนเงิน 175,403 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันสี่รอยสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 11 ธันวาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
20. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3769/2548 หมายเลขแดงที่ 6129/2548 จํานวนเงิน 779 (เจ็ดรอย
เจ็ดสิบเกาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 12 ธันวาคม
2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 4,208 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3712/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 155/2550
วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 20 ฉบับ ตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละ
ฉบับทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยเพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 8,911 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน
45,088 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 9,899 บาท ฉบับที่ 4 จํานวน 7,051 บาท ฉบับที่ 5 จํานวน 8,841 บาท ฉบับที่ 6
จํานวน 4,897 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน 12,2681 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 11,747 บาท ฉบับที่ 9 จํานวน 4,140 บาท
ฉบับที่ 10 จํานวน 21,808 บาท ฉบับที่ 11 จํานวน 18,280 บาท ฉบับที่ 12 จํานวน 2,191 บาท ฉบับที่ 13 จํานวน
1,188 บาท ฉบับที่ 14 จํานวน 4,036 บาท ฉบับที่ 15 จํานวน 1,316 บาท ฉบับที่ 16 จํานวน 1,400 บาท ฉบับที่ 17
จํานวน 2,166 บาท ฉบับที่ 18 จํานวน 6,961 บาท ฉบับที่ 19 จํานวน 2,608 บาท ฉบับที่ 29 จํานวน 14,716 บาท
รวมเปนเงินตามสัญญาเปนเงิน 189,512 บาท สวนดอกเบี้ยตามสัญญาแตละฉบับถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงิน
12,514.18 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 202,026.75 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงิน 189,512 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทคํา
เสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 20 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพืพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวาเมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผูเสนอขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิ พาทตามคําเสนอข อพิ พาทซึ่งมีอยู 20 ฉบับจริง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท ตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 20 ฉบับกับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 20 ฉบับตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือน นับ
แตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญษแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาวดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 20 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 202,026.75 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5
ตอปจากตนเงิน 189,512 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหคูกรณีชําระเงิน
คาธรรมเนียมจํานวน 2,520 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบ
คําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4152/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 415/2550
วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ว.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าทว า คู ก รณี ไ ด ทํ า สั ญ ญาประนอมข อ พิ พ าทให ไ ว ต อ ผู เ สนอข อ พิ พ าท รวม 6 ฉบั บ ยื่ น ไว ต อ สํ า นั ก งาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย โดยตกลงยอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญาประนอมขอ
พิพาท ภายในกําหนด 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวแตละฉบับ ปรากฏวาคูกรณีไมยอม
ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญา ประนอมขอพิพาทแตละฉบับภายในกําหนดที่ไดทําสัญญาประนอมขอ
พิพาทกันไว ผูเสนอขอพิพาทจึงคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่ผิดนัดจนถึงวันเสนอขอพิพาทนี้ในแตละขอพิพาทดังตอไปนื้
คือ (1) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 496/2549 คูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 16,420 บาท (2) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2946/2549 คูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท จํานวน 115,500 บาท (3) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่
2826/2549 คูกรณีผดิ นัดตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท จํานวน 54,660
บาท (4) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2547/2549 คูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ย
ถึงวันเสนอขอพิพาท จํานวน 28,759 บาท (5) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2504/2549 คูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 9
กรกฎาคม 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท จํานวน 15,500 บาท (6) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่
2998/2549 คูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2549 รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท จํานวน 12,300
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 243,139 บาท ผูเสนอขอพิพาททวงถามแลวไมยอมชําระ ขอใหบังคับใหคูกรณีชําระเงิน
จํานวนดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริง และยังไมไดชําระเงิน
ตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น ทั้ง 2 ฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงจึงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทและตามคํารับของคูกรณีวา คูกรณีไดทํา
สัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามคําเสนอขอพิพาท และตามสําเนาสัญญาประนอมขอพิพาท
ที่แนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตาม ยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามพรอมดวยดอกเบี้ยนับตั้งแตวัน
ผิดนัดแตละลายและคูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาประนอมขอ
พิพาททันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอาไดจากคูกรณีตามขอ
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 243,139 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
จํานวนเงินดังกลาวนับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระ
เงิน คา ธรรมเนี ย มจํา นวน 2,931 บาท แทนผู เสนอขอ พิพาทด วย ทั้ งนี้ ภายในกํา หนดหนึ่งเดือ นนับตั้งแตวัน ที่ ไ ด
รับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4914/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 628/2550
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 18 ฉบับ ตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละ
ฉบับทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยเพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 14,410 บาท รวมดอกเบี้ยจาก
วันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 2,972 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน 38,390 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 7,917 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 1,625 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 0 บาท ฉบับที่ 4 จํานวน 5,130 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 5
จํานวน 15,500 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 193 บาท ฉบับที่ 6 จํานวน 15,210 บาท
รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 190 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน 23,153 บาท รวมดอกเบี้ยจากวัน
ผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 144 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 2,369 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 9 จํานวน 3,608 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท
ฉบับที่ 11 จํานวน 16,917 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาท เปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 12 จํานวน
7,415 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปน 0 บาท ฉบับที่ 13 จํานวน 10,224 บาท รวมดอกเบี้ย
จากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 14 จํานวน 56,322 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 15 จํานวน 8,753 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน
0 บาท ฉบับที่ 16 จํานวน 40,797 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 17
จํานวน 2,714 บาท รวมดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 18 จํานวน 1,667 บาท
รวมดอกเบี้ย จากวั น ผิ ดนั ดถึ งวั น เสนอขอ พิพ าทเป น เงิน 0 บาท รวมเงิ น ตามสัญ ญาเป น เงิน 267,128 บาท และ
ดอกเบี้ยเปนเงิน 11,416 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 278,544 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงิน 267,128 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระ
เสร็จ

12

ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 18 ฉบับ ตามคํา
เสนอขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธ
ขออางของผูเสนอขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทซึ่งมีอยู 18 ฉบับจริง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 6 ฉบับ กับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 18 ฉบับ ตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับ
แตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 18 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 278,544 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงิน 267,128 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 21 กันยายน 2549) เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับ
ใหใชคาธรรมเนียม 3,285 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคํา
ชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4915/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 629/2550
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 6 ฉบับ ตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ
ทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทต ออนุญ าโตตุล าการ สมาคมประกัน วินาศภัย เพื่ อชี้ข าดใหเป น ไปตามสัญ ญานี้ไ ดทั น ทีต ามจํ านวนเงิ น
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 15,060 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน
70,500 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 11,706 บาท ฉบับที่ 4 จํานวน 30,182 บาท ฉบับที่ 5 จํานวน 15,003 บาท ฉบับที่ 6
จํานวน 117,061 บาท รวมเงินตามสัญญาเปนเงิน 259,512 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงิน 259,512 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระ
เสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 6 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผู เ สนอขอ พิพ าทและไดย อมรั บ วา ไดทํ า สั ญ ญาประนอมขอ พิ พาทตามคํ า เสนอข อพิ พ าทซึ่ งมี อยู 6 ฉบั บจริ ง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 6 ฉบับ กับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 6 ฉบับ ตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับ
แตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 6 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 259,512 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 21 กันยายน 2549) เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใช
คาธรรมเนียม 3,095 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6144/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 755/2550
วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท คูกรณีไมขอยื่นคําคัดคานและแถลงรับตามขออางของผูเสนอขอพิพาทฟงไดวา ผูเสนอขอ
พิ พ าทได ยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทเรี ย กร อ งเอาแก คู ก รณี แ ล ว ได ทํ า สั ญ ญาประนอมข อ พิ พ าทกั น ณ สํ า นั ก งาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ตามขอพิพาทหมายเลขดํา 3941/2548 หมายเลขแดงที่ 4122/2549 เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2549 โดยคูกรณีตกลงจะชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาท 22,435 บาท ภายในกําหนด 1 เดือน นับแต
วันที่ทําสัญญาประนอมขอพิพาท หากคูกรณีผิดนัดก็ใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อใหชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันผิดนัด แลวคูกรณีไดผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญา
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 22,435 บาท (สองหมื่นสองพันสี่รอยสามสิบหาบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 22 กันยายน 2549 เปนตน
ไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวยทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6147/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 756/2550
วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท คูกรณีไมขอยื่นคําคัดคานและแถลงรับตามขออางของผูเสนอขอพิพาทฟงไดวา ผูเสนอขอ
พิ พ าทได ยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทเรี ย กร อ งเอาแก คู ก รณี แ ล ว ได ทํ า สั ญ ญาประนอมข อ พิ พ าทกั น ณ สํ า นั ก งาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ตามขอพิพาทหมายเลขดํา 3942/2548 หมายเลขแดงที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2549 โดยคูกรณีตกลงจะชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาท 25,239 บาท ภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ทํา
สัญญาประนอมขอพิพาท หากคูกรณีผิดนัดก็ใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคม
ประกันวินาศภัย เพื่อใหชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันผิดนัด แลวคูกรณีไดผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญา
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 25,239 บาท (สองหมื่นหาพันสองรอยสามสิบเกา
บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 7 กันยายน 2549 เปน
ตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวยทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6145/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 798/2550
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 1 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาททายคํา
เสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาดังกลาวไดระบุวาหากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท
ตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยเพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระเงินตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทดังกลาวเปนเงิน 140,686 บาท โดยดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 5,274 บาท
เมื่อรวมเงินตามสัญญาและดอกเบี้ยจะเปนเงินทั้งสิ้น 145,960 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาท
กับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวาเมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออางของผูเสนอ
ขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจริง ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา
คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาตามคําเสนอขอพิพาทได
ระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับแตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้
ตามสัญญาดังกลาวถึงกําหนดชําระการที่คูกรณียอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึง
ตองรับผิดใชเงินตามสัญญาดังกลาวตามคําเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 145,960 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงิน 140,686 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,959
บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6148/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 799/2550
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 1 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาททายคํา
เสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาดังกลาวไดระบุวาหากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท
ตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยเพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระเงินตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทดังกลาวเปนเงิน 2,587 บาท โดยดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 100 บาท เมื่อ
รวมเงินตามสัญญาและดอกเบี้ยจะเปนเงินทั้งสิ้น 2,687 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตาม
คําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาท
กับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวาเมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออางของผูเสนอ
ขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทาํ สัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจริง ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา
คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาตามคําเสนอขอพิพาทได
ระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับแตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้
ตามสัญญาดังกลาวถึงกําหนดชําระการที่คูกรณียอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึง
ตองรับผิดใชเงินตามสัญญาดังกลาวตามคําเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 2,687 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปจาก
ตนเงิน 2,587 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3763/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 810/2550
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาท รวม 20 ฉบับ ตามที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย โดยคูกรณียอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญาประนอมขอ
พิพาท ภายในกําหนด 1 เดือนนับตั้งแตวันที่ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวแตละฉบับดังตอไปนี้คือ (1) วันที่ 18
สิงหาคม 2548 เงินจํานวน 4,694 บาท (2) วันที่ 18 สิงหาคม 2548 เงินจํานวน 2,744 บาท (3) วันที่ 22 สิงหาคม
2548 เงินจํานวน 2,369 บาท (4) วันที่ 1 กันยายน 2548 เงินจํานวน 42,535 บาท (5) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
เงินจํานวน 10,073 บาท (6) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เงินจํานวน 9,519 บาท (7) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เงิน
จํานวน 11,540 บาท (8) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เงินจํานวน 37,985 บาท (9) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เงิน
จํานวน 10,776 บาท (10) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เงินจํานวน 4,266 บาท (11) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เงิน
จํานวน 5,802 บาท (12) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เงินจํานวน 13,403 บาท (13) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เงิน
จํานวน 84,314 บาท (14) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เงินจํานวน 2,744 บาท (15) วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เงิน
จํานวน 53,643 บาท (16) วันที่ 18 มกราคม 2549 เงินจํานวน 3,861 บาท (17) วันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 เงิน
จํานวน 20,921 บาท (18) วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เงินจํานวน 11,133 บาท (19) วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เงิน
จํานวน 83,500 บาท (20) วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เงินจํานวน 2,021 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 417,843 บาท
เมื่อครบกําหนดที่จะตองชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทแตละจํานวนภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดระบุกันไว
ในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ คูกรณีไมชําระ ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามแลวไมยอมชําระขอใหบังคับให
คูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครี่งตอปของเงินแตละจํานวนนับตั้งแตวันที่ผิดนัด
แตละรายเปนตนไปจนถึงวันเสนอขอพิพาท คํานวณเปนเงินดอกเบี้ยได จํานวน 15,749.26 บาท รวมเปนเงินตาม
สัญญาประนอมขอพิพาทรวมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 433,592.26 บาท รวมเปนเงินตามสัญญา
ประนมอขอพิพาทรวมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 433,592.26 บาท และขอใหคูกรณีชําระดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของเงินจํานวน 417,843 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริง และยังไมไดชําระเงิน
ตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น

19

คูพิพาททั้ง 2 ฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงคงฟงไดตามคํารับของคูกรณีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทให
ไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามที่ปรากฎในคําเสนอขอพิพาทและตามสัญาประนอมขอพิพาทที่แนบทายคําเสนอขอ
พิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตามยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามพรอมดวยดอกเบี้ยนับตั้งแตวันผิดนัดแตละราย และ
คูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาประนอมขอพิพาททันที ขอพิพาทนี้
จึงฟงบังคับเอาไดจากคูกรณีตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 433,592.26 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
ของเงินจํานวน 417,843 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับให
คูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 4,835 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแต
วันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4645/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 836/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทจํานวน 18 ฉบับ ตามขอพิพาทที่ไดยื่นไวตอ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย โดยคูกรณียอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญา
ประนอมขอพิพาทภายในกําหนดเวลา 1 เดือนนับแตวันที่ทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวแตละฉบับ และคูกรณีผิด
นัดตามที่ทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวทุกฉบับดังตอไปนี้คือ (1) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เปนเงิน
จํานวน 5,226 บาท (2) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2548 เปนเงินจํานวน 3,796 บาท (3) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 30
กรกฎาคม 2549 เปนเงินจํานวน 15,370 บาท (4) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เปนเงินจํานวน 2,277 บาท
(5) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2549 เปนเงินจํานวน 3,649 บาท (6) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2549 เปน
เงินจํานวน 6,319 บาท (7) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 เปนเงินจํานวน 2,636 บาท (8) ผิดนัดตั้งแตวันที่
25 กุมภาพันธ 2549 เปนเงินจํานวน 4,659 บาท (9) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 เปนเงินจํานวน 2,937 บาท
(10) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2549 เปนเงินจํานวน 10,018 บาท (11) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2549 เปน
เงินจํานวน 5,750 บาท (12) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 เปนเงินจํานวน 6,455 บาท (13) ผิดนัดตั้งแตวันที่
10 เมษายน 2549 เปนเงินจํานวน 4,733 บาท (14) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2549 เปนเงินจํานวน 7,790 บาท
(15) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 เปนเงินจํานวน 2,555 บาท (16) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2549
เปนเงินจํานวน 2,956 บาท (17) ผิดนัดตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2549 เปนเงินจํานวน 2,199 บาท (18) ผิดนัดตั้งแต
วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เปนเงินจํานวน 23,349 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นซึ่งคูกรณีจะตองชําระแกผูเสนอขอพิพาทนับ
ถึงวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 112,674 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามแลว คูกรณีไมยอมชําระ ขอให
คูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันเสนอขอ
พิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท
ในชั้นพิจารณาคูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงและยัง
ไมไดชําระเงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
คูความทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงคงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทและตามคํารับของ
คูกรณีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามคําเสนอขอพิพาทและตามสําเนา
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สัญญาประนอมขอพิพาทที่แนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตามยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติดวยการชําระ
หนี้พรอมดวยดอกเบี้ยตามคําเสนอขอพิพาท และคูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ขาดให
เปนไปตามสัญญาประนอมขอพิพาทไดทันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอาไดจากคูกรณีตามคําเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 112,674 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับ
ถัดจากวันเสนอขอพิพาทนี้เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,626 บาท แทน
ผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6146/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 845/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวาคูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาท โดยยื่นไวตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ
สมาคมประกันวินาศภัย คูกรณียอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญาประนอมขอพิพาทดังกลาวภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไว ดังนี้คือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ทําสัญญา
ประนอมขอพิพาทไวยอมจะชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทจํานวน 4,547 บาท เมื่อครบกําหนดหนึ่งเดือนคูกรณีไมยอม
ชําระ ผูเสนอขอพิพาททวงถามแลวไมยอมชําระขอใหบังคับคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันผิดนัดคือนับตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงและยังไมไดชําระเงิน
ตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
พิเคราะหแลวขอเท็จจริงคงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทและคํารับของคูกรณีวา
คู ก รณี ไ ด ทํ า สัญ ญาประนอมขอ พิ พ าทให ไ ว ตอ ผูเ สนอข อพิ พาทจริง ตามคํ า เสนอข อพิ พาทและตามสํ า เนาสัญ ญา
ประนอมขอพิพาทแนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตามยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติพรอมดวยดอกเบี้ย
นับตั้งแตวันผิดนัด คูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาประนอมขอ
พิพาทนั้นทันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 4,647 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 4,547 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทนี้เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6302/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1278/2550
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 9 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ
ทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวาหากคูกรณีผิดนัดยมอใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 11,507 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน
35,500 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 12,350 บาท ฉบับที่ 4 จํานวน 15,494 บาท ฉบับที่ 5 จํานวน 11,725 บาท ฉบับที่ 6
จํานวน 30,500 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน 35,500 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 63,051 บาท และฉบับที่ 9 จํานวน 37,731
บาท รวมเงินตามสัญญาเปนเงิน 253,358 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
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
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 253,358 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตน เงิน ดั งกลา วนับแตวั น เสนอข อพิพาท (วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2549) เป น ต น 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 4027/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1279/2550
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 นาย ปว. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน บจ1462 นนทบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนลําลูกกามุงหนาไปทางคลอง 4 โดยขับไปในชองที่ 2
นับจากซาย เมื่อไปถึงจุดเลี้ยวกลับรถคลอง 3 มีรถคันหนาเลี้ยวกลับรถ นาย ปว. จึงหยุดรถ ไดมีรถยนตหมายเลข
ทะเบียน พย-6894 กรุงเทพมหานคร มาจอดตอทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ขณะนั้นนาย อส. ซึ่งขับรถยนตหมายเลข
ทะเบียน 2ช-9597 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมา ไดขับมาดวยความเร็วสูง ไมสามารถ
หยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชนรถทายรถหมายเลขทะเบียน พย-6894 กรุงเทพมหานคร ดวยแรงชนทําใหรถคันดังกลาว
กระเด็นมาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับนาย อส. แลว ผู
เสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวโดยเสียคาใชจายไป 9,750 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอา
ประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชําระคาเสียหายแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 9,750 บาท
พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมีเพียงใด ซึ่งผู
เสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวาเกิดเหตุเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 20.40 นาฬิกา พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่
เกิดเหตุในคืนนั้นไดบันทึกถอยคําของนาย ปว. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังเอกสาร ส.1 ไดออกใบติดตอซึ่งจด
รายการความเสียหายไวใหดังเอกสาร ส.2 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อู ล. อูยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.4 มา
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาไวที่ 9,984.50 บาท ผูเสนอขอพิพาทซื้ออะไหลจากราน จ. ซัพพลาย
เปนเงิน 3,350 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มดังเอกสารหมาย ส.6 เมื่อรถซอมเสร็จ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินใหแก
อู 5,981.31 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังเอกสารหมาย ส.7 คูกรณีจะตองชดใชคาเสียหายให 9,331 บาท ผู
เสนอขอพิพาทไดทวงถามแลวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 คูกรณีไมชดใชให
ฝายคูกรณีมีนาย ปย. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยาน ทักทวงคาเปลี่ยนกันชนเสริมทายและคาแรง
ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีวา เดิมพยานเห็นควรใชคาเสียหายใหตามที่ผูเสนอขอพิพาทนํา
สืบ ไดทําบันทึกถึงหัวหนาสวนประเมินราคาวา จะสามารถทําจายใหตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบเรียกรองมาหรือไม
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หัวหนาสวนประเมินราคาบันทึกตอบมาวา สมควรใชใหในราคา 5,560 บาท พยานจึงขอใหฝายสินไหมทดแทนสอบ
ราคาอะไหลกันชนเสริมทายพรอมดวยขากันชนวาราคาของอูกลางเปนเงินทาใด ปรากฏวาไดราคาจากรานอะไหล 2
รานแจงมาโดยโทรสารวาราคา 2,200 บาท และ 2,500 บาท ดังเอกสารหมาย ค และ ค.4 พิจารณาคําพยานของ
คูกรณีประกอบกับพยานเอกสารแลวเห็นวามีน้ําหนักเพียงพอใหรับฟง กันชนเสริมทาย+ขากันชนนี้ตามเอกสารหมาย
ส.4 มีราคา 2,900 บาท เห็นสมควรใหคูกรณีชดใชให 2,500 บาท จึงตองหักคาเสียหายออกให 400 บาท สวนคาแรง
ซึ่งพยานคูกรณีวานาย ณว.คุมราคาไวที่ 3,925.25 บาท จากที่ผูเสนอขอพิพาทจายให 5,981.31 บาท นั้นฝายคูกรณี
ไมมีเหตุผลใดมาชี้แจงประกอบ จึงไมสมควรลดให
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 8,931 บาท (แปดพันเการอยสามสิบเอ็ด
บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 3 มิถุนายน 2548 เปน
ตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5219/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1358/2550
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท คูกรณีแถลงวาไมขอยื่นคําคัดคาน ขอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทไป
ขอเท็จ จริงฟง ไดวา ผูเสนอขอพิพ าทไดยื่ น คําเสนอขอ พิพาทเรีย กรอ งเอาแกคู ก รณี เปน ข อพิ พาทหมายเลขดํา ที่
1555/2549 ตอมาทั้ง 2 ฝายไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันตอหนาเลขาธิการสํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคม
ประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ตามขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3984/2549 โดยคูกรณียินยอมชดใชเงิน
ใหผูเสนอขอพิพาท 4,799 บาท ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันทําสัญญาประนอมขอพิพาท หากผิดนัดยอมใหผู
เสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทตามจํานวนเงินดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันผิดนัด แลวคูกรณีผิด
นัดชําระหนี้ตามสัญญา
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 4,799 บาท (สี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเกาบาทถวน)
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 16 กันยายน 2549 เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6301/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1997/2550
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทวา คูกรณี
ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทรวมจํานวน 9 ฉบับ ทํายื่นไวตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ
สมาคมประกันวินาศภัย มีขอตกลงวาคูกรณียอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญาประนอมขอพิพาททุก
ฉบับภายในกําหนด 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวแตละฉบับ ดังตอไปนี้คือ
(1) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5422/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 52,175 บาท
(2) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5423/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 15,331 บาท
(3) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5424/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 20,805 บาท
(4) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5549/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 10,095 บาท
(5) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5456/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 15,500 บาท
(6) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5554/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 15,020 บาท
(7) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5825/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 15,500 บาท
(8) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5828/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 15,500 บาท
(9) ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5829/2549 ยอมจะชําระเงินจํานวน 14,347 บาท
รวม 9 ฉบับ เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 174,732 บาท เมื่อครบกําหนดที่จะตองชําระเงินแตละจํานวน
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดระบุกันไวในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ คูกรณีไมชําระเงิน ผูเสนอ
ขอพิพาทไดทวงถามแลวไมยอมชําระ ขอใหคูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
นับตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณีไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท ไวตอผูเสนอขอพิพาทจริง และยังไมไดชําระเงิน
ตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
พิเคราะหแลวขอเท็จจริงคงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทและตามคํารับของ
คูกรณีวาคูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามคําเสนอขอพิพาทและตามสําเนาสัญญา
ประนอมขอพิพาทแนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบขัติตามยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติพรอมดวยดอกเบี้ย
ตามที่ผูเสนอขอพิพาทขอไว และคูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทนั้นทันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอาจากคูกรณีไดตามขอ
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 174,273 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
จํานวนเงินดังกลาว นับจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระ
คาธรรมเนียม จํานวน 2,242 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบ
คําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 533,4201/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2142, 2143/2550
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

ขอพิพาทสองเรื่องนี้อนุญาโตตุลาการมีคําสั่งใหรวมพิจารณาและชี้ขาดเขาดวยกัน
สํานวนแรกผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 10.30
นาฬิกา นาย อณ. ไดขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 86-5078 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยจาก
ปากเกร็ดมุงไปอําเภอสองพี่นองตามถนนสายดอนกลาง-วัดศรีเฉลิมเขต ในชองเดินรถขางขวาและไดมีนาย ด. ขับ
รถบรรทุกพวงตัวหัวหมายเลขทะเบียน 81-5548 กาญจนบุรี ตัวพวงหมายเลขทะเบียน 81-4267 กาญจนบุรี มาใน
ชองซาย นาย ด. ขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังใชความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดและเปลี่ยน
ชองทางเดินรถจากดานซายไปดานขวาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิดเปนเหตุใหตัวพวงของรถเฉี่ยวชนสวนหัวของ
รถผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายตามภาพถายและใบเสนอราคาทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 2 ผูเสนอขอ
พิพาทไดจัดซอมเสียเงินไป 27,100 บาท ไดทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคา
สินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 27,100 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันจายคาซอม
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า นาย อณ. ผู ขั บ รถคั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ได ทํ า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความกับนาย ด. ผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยไมติดใจเรียกคาเสียหายตอกันแลว คูกรณีจึงไม
ตองรับผิด
สํานวนหลังผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30
นาฬิกา นาย อณ. ไดขับรถยนตบรรทุกพวงคันหัวหมายเลขทะเบียน 86-5078 กรุงเทพมหานคร ตัวพวงหมายเลข
ทะเบียน 86-5079 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยจากปากเกร็ดมุงไปอําเภอสองพี่นองตามถนน
สายดอนกลาง – วั ด ศรี เ ฉลิ ม เขต และได มี ร ถยนต พ ว งคั น หมายเลขทะเบี ย น 81-4267 กาญจนบุ รี ที่ คู ก รณี รั บ
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ประกันภัยมีนาย ด. เปน ผูขับไปในทิศทางเดียวกัน นาย ด. ขับรถดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง
กลาวคือ เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดเปลี่ยนชองเดินรถจากซายมาดานขวาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิดเฉี่ยวชนกับรถคันผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายตามภาพถายและใบเสนอราคาทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 2 ผูเสนอขอพิพาท
ไดจัดซอมเสียคาซอมไป 10,080 บาท ไดทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 10,080 บาท พรอมดอกเบี้ย นับแตวันจายเงินจนกว าจะชําระเสร็จ กับใหใ ช
คาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา นาย อณ. ผูขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดทําบันทึกไมติดใจ
เรียกเอาคาซอมรถทั้งทางแพงและอาญาจากนาย ด. ผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยแลว คูกรณีไมตองรับผิด สวนคา
ซอมรถในขอพิพาทหมายเลขดําที่ 533/2549 กับหมายเลขดําที่ 4201/2549 เปนคาซอมรายเดียวกัน ผูเสนอขอพิพาท
ยังไมไดจายใหอูซอม จึงไมอาจเขารับชวงสิทธิได
ประเด็นขอพิพาทในคดีทั้งสองนี้เปนอยางเดียวกัน คือ
1. คูกรณีทั้งสองจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทจะมีอํานาจเรียกใหคูกรณีชดใชคาเสียหายหรือไม
ทางพิจารณาคูกรณีนําสืบวา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 10.30 นาฬิกา นาย ด. ได
ขับรถยนตบ รรทุก พ ว งหมายเลขทะเบีย น 81-5548 กาญจนบุ รี และรถบรรทุ ก พว งหมายเลขทะเบี ย น 81-4267
กาญจนบุรี ที่คูกรณีรับประกันภัยไปตามถนนสายดอนกลาง – วัดศรีเฉลิมเขต จากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป
ทางอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ในชองทางดานซาย เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย อณ.ขับรถตามหลังขอทางเพื่อจะ
แซงรถคันคูกรณีรับประกันภัย นาย ด. ไดเปดสัญญาณใหทาง นาย อณ. จึงขับแซงขวาขึ้นมา นาย ด. ไดขับรถมา
ทางซายเพื่อใหนาย อณ. แซงขึ้นโดยสะดวก ในขณะแซงรถซึ่งเปนตัวพวงทั้งสองคันไดเบียดชนกันเปนเหตุใหรถผู
เสนอขอพิพาทเสียหลักตกขางทางปรากฏตามภาพถายหมาย ค.1 พนักงานคูกรณีไปที่เกิดเหตุบันทึกปากคํานาย ด.
ไวห มาย ค.2 และมี พนักงานสอบสวนมาสอบสวนที่เกิด เหตุ นาย ด.วา จะนําปุย ไปสงและยอมใหป รับ พนัก งาน
สอบสวนจึงบันทึกไวในรายงานประจําวันหมาย ค.3 วาทั้งสองฝายสามารถตกลงกันได ไมติดใจฟองรองกันสนทาง
แพงและทางอาญาอีกตอไป นาย อณ. และนาย ด. ไดลงชื่อไว และพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับนาย ด. ใน
ขอหาขับรถโดยประมาท คูกรณีเห็นวาบันทึกไมเอาความในรายงานประจําวันหมาย ค.3 เปนสัญญาประนีประนอม
ยอมความ คูกรณีจึงไมตองรับผิด
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา นาย อณ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 86-5078 กรุงเทพมหานคร
จากปากเกร็ดไปอําเภอสองพี่นองตามถนนสายดอนกลาง-วัดศรีเฉลิมเขต ในชองทางเดินรถขางขวา ถึงที่เกิดเหตุมี
นาย ด. ขับรถยนตบรรทุกพวงทั้งตัวพวงและหางพวงที่คูกรณีรับประกันภัยมาในทิศทางเดียวกันโดยประมาทขับรถ
ดวยความเร็วสูงและเปลี่ยนชองทางเดินรถจากขางซายไปขางขวากะทันหันกระชั้นชิดเปนเหตุตัวพวงเฉี่ยวชนรถคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายทั้งตัวพวงและหางพวงตามภาพถายหมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถที่
รับประกันภัยเสียคาแรง คาอะไหลหักคาภาษีมูลคาเพิ่มแลวหัวพวงเปนเงิน 25,328 บาท และหางพวงเปนเงิน 9,420
บาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ประเด็นขอ 1 ที่วา คูกรณีตองชําระคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท
หรือไม ประเด็นขอนี้ คูกรณีไดยื่นคําคัดคานทั้งสองสํานวนเปนความอยางเดียวกันวานาย อณ. ผูขับรถยนตคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยในวันเกิดเหตุไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกับนาย ด. ผูขับรถยนตบรรทุกพวงคันคูกรณีรับ
ประกันภัยมีขอความตามที่บันทึกไวในรายงานประจําวันหมาย ค.3 วาคูกรณีสามารถตกลงกันไดไมติดใจฟองรองเรียก
กันในทางแพงและทางอาญาอีกตอไป ทั้งนาย อณ. กับนาย ด. ตางลงลายมือชื่อไวในรายงานนี้ คูกรณีจึงตอสูวาบันทึก
ดังกลาวเปนสัญญาที่ระงับการเรียกรองคาเสียหายระหวางกัน คูกรณีจึงไมตองรับผิดนั้น เห็นวานาย อณ.กับนาย ด.
ตางเปนลูกจางที่มีหนาที่เพียงขับรถไมใชเจาของรถไมมีอํานาจกระทําการตกลงใดๆ ในนามของเจาของรถโดยมิไดรับ
การวาขานวานใช เรื่องนี้นาย สร. พยานคูกรณีก็ใหการวาการตกลงไมเรียกรองทางแพงเปนการตกลงระหวางนาย
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อณ.พิพาทกับนาย ด. โดยผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีไมทราบดวย ดังนี้ขอที่นาย อณ.และนาย ด.ทําตอกันโดยพละ
การจึงไมผูกพันผูเสนอขอพิพาท คูกรณีไมอาจยกเอาขอที่นาย อณ.และนาย ด. ทําไวตอกันในรายงานประจําวันหมาย
ค.3 หรือ ส.1 ขึ้นตอไป คูกรณีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
สวนในเรื่องคาเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทในสํานวนแรกมีหลักฐานใบสั่งซอมและสั่งอะไหล รวมทั้ง
ใบเสร็จรับเงินหมาย ส.2 มานําสืบวาไดเสียเงินคาซอมรถบรรทุกสวนหัวไปโดยหักคาภาษีมูลคาเพิ่มแลวเปนเงิน
25,327 บาท สวนผูเสนอขอพิพาทในสํานวนหลังมีใบสั่งซอมและใบเสร็จรับเงินแสดงวาไดเสียคาซอมรถบรรทุกสวน
พว งไป 9,420 บาท ไมคิดคาภาษีมูลค าเพิ่มตามเอกสารหมาย ส.5 แผนที่ 3 ซึ่ง การซอมทั้งสองรายนี้คูก รณีไ ม
สืบพยานโตแยง ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบมา
ปญหาสุดทายที่วาผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมแลวหรือไม ผูเสนอขอพิพาททั้งสองสํานวนมี
ใบเสร็จรับเงินแสดงวาชําระคาซอมแลวจึงไดเขารับชวงสิทธิผูเอาประกันภัยเรียกใหคูกรณีชําระคาสินไหมทดแทนได
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีในสํานวนแรกชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
สํานวนแรกเปนเงิน 25,327.11 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่
27 มกราคม 2549) จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหคูกรณีสํานวนหลังชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทสํานวน
หลังเปนเงิน 9,420 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 4 สิงหาคม 2549)
จนกวาจะชําระเสร็จ และใหคูกรณีใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาทสํานวนละ 1,500 บาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1693/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3879/2550
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

สัญญาประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทเรียกรองเอาแกคูกรณี รวม 20 เรื่อง
แลวไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอหนาเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกัน
วินาศภัย โดยคูกรณีตกลงยอมชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาทภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันทําสัญญาประนอมขอ
พิพาทของแตละสัญญา ดังสําเนาสัญญาทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ตามสัญญาแตลละเรื่องแลว
คูกรณีผิดนัดไมชําระเงินใหตามสัญญา ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระหนี้ตามสัญญาประนอมขอพิพาททั้ง 20 เรื่อง
คูกรณีแถลงวาไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาทแลว ไมมีความประสงคที่จะยื่นคําเสนอขอพิพาท แต
ยองรับวา ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทดังสําเนาสัญญาทายคําเสนอขอพิพาทแลวผิดนัด ไมชําระหนี้ตามสัญญาจริง
ทั้ง 2 ฝายตางไมขอสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว ปรากฏวา สัญญาประนอมขอพิพาททั้ง 10 ฉบับนี้ มีขอสัญญาไวดวยวาหาก
คูกรณีผิดนัดก็ยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อใหชี้ขาด
ใหเปนไปตามสัญญาตามจํานวนเงินที่คูกรณีตกลงจะชดใชให พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน
ของแตละสัญญานับแตวันผิดนัด
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาทตามจํานวนเงินในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละเรื่อง
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับแตวันที่ผิดนัดเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จดังตอไปนี้
1. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 138/2549 หมายเลขแดงที่ 2804/2549 จํานวนเงิน 3,743 บาท (สาม
พันเจ็ดรอยสี่สิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2549
2. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7279/2548 หมายเลขแดงที่ 2901/2549 จํานวนเงิน 53,625 บาท
(หาหมื่นสามพันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2549
3. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 284/2549 หมายเลขแดงที่ 2949/2549 จํานวนเงิน 2,088 บาท (สอง
พันแปดสิบแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
4. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 320/2549 หมายเลขแดงที่ 2950/2549 จํานวนเงิน 2,088 บาท (สอง
พันแปดสิบแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
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5. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 881/2549 หมายเลขแดงที่ 3473/2549 จํานวนเงิน 60,878 บาท (หก
หมื่นแปดรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 26 สิงหาคม 2549
6. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 882/2549 หมายเลขแดงที่ 3472/2549 จํานวนเงิน 22,467 บาท
(สองหมื่นสองพันสี่รอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 26 สิงหาคม 2549
7. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 884/2549 หมายเลขแดงที่ 3469/2549 จํานวนเงิน 8,023 บาท (แปด
พันยี่สิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 26 สิงหาคม 2549
8. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 876/2549 หมายเลขแดงที่ 3483/2549 จํานวนเงิน 52,350 บาท (หา
หมื่นสองพันสามรอยหาสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
9. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 895/2549 หมายเลขแดงที่ 3500/2549 จํานวนเงิน 4,331 บาท (สี่พัน
สามรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
10. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 883/2549 หมายเลขแดงที่ 3475/2549 จํานวนเงิน 1,900 บาท (หนึ่ง
พันเการอยบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 26 สิงหาคม 2549
11. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 892/2549 หมายเลขแดงที่ 3498/2549 จํานวนเงิน 29,219 บาท
(สองหมื่นเกาพันสองรอยสิบเกาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
12. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 891/2549 หมายเลขแดงที่ 3497/2549 จํานวนเงิน 4,739 บาท (สี่พัน
เจ็ดรอยสามสิบเกาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
13. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 889/2549 หมายเลขแดงที่ 3496/2549 จํานวนเงิน 2,876 บาท (สอง
พันแปดรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
14. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 888/2549 หมายเลขแดงที่ 3495/2549 จํานวนเงิน 2,275 บาท (สอง
พันสองรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
15. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7668/2548 หมายเลขแดงที่ 3476/2549 จํานวนเงิน 3,397 บาท
(สามพันสามพรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
16. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 88795/2549 หมายเลขแดงที่ 3538/2549 จํานวนเงิน 3,266 บาท
(สามพันสองรอยหกสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28 สิงหาคม 2549
17. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 886/2549 หมายเลขแดงที่ 3537/2549 จํานวนเงิน 6,732 บาท (หก
พันเจ็ดรอยสามสิบสองบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2549
18. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7639/2548 หมายเลขแดงที่ 3551/2549 จํานวนเงิน 3,490 บาท
(สามพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28สิงหาคม 2549
19. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5538/2548 หมายเลขแดงที่ 3533/2549 จํานวนเงิน 52,710 บาท
(หาหมื่นสองพันเจ็ดรอยสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28 สิงหาคม 2549
20. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7669/2548 หมายเลขแดงที่ 3546/2549 จํานวนเงิน 4,301 บาท (สี่
พันสามรอยหนึ่งบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28 สิงหาคม 2549
กับใหคูกรณีใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 3,744 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรบั สําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 116/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2735/2550
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 20 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ
ทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทต ออนุ ญ าโตตุล าการ สมาคมประกัน วินาศภัย เพื่อชี้ข าดใหเป น ไปตามสัญ ญานี้ไ ดทั น ทีต ามจํ านวนเงิ น
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฎวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 2,556 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 980.56 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน 3,090 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 1,117.26 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 48,164 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาท 17,774.50
บาท ฉบั บที่ 4จํ า นวน 6,369 บาท ดอกเบี้ ย จากวัน ผิด นั ดถึ งวั น เสนอข อพิ พาทเป น เงิน 2,349.11 บาท ฉบั บที่ 5
จํานวน 20,500 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 7,544.28 บาท ฉบับที่ 6 จํานวน 6,546 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 2,407.67 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน 12,190 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 4,478.57 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 4,042 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 1,459.27 บาท ฉบับที่ 9 จํานวน 14,816 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน
5,345.94 บาท ฉบับที่ 10 จํานวน 2,348 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 884.32 บาท ฉบับ
ที่ 11 จํานวน 5,921 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอข อพิ พาทเปนเงิน 2,129.13 บาท ฉบับที่ 12 จํานวน
53,209 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 19,133.37 บาท ฉบับที่ 13 จํานวน 4,042 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,439.34 บาท ฉบับที่ 14 จํานวน 4,285 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,525.87 บาท ฉบับที่ 15 จํานวน 8,350 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 2,964.82 บาท ฉบับที่ 16 จํานวน 16,837 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน
5,954.07 บาท ฉบับที่ 17 จํานวน 5,443 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,830.86 บาท
ฉบับที่ 18 จํานวน 7,921 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 2,539.06 บาท ฉบับที่ 19 จํานวน
5,173 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,602.92 บาท และฉบับที่ 20 จํานวน 43,490 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 13,091.68 บาท รวมเงินตามสัญญาเปนเงิน 275,292 บาท และ
ดอกเบี้ ย เป น เงิ น 95,570.60 บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 371,862.60 บาท ขอให ชี้ ข าดให คู ก รณี ชํ า ระเงิ น จํ า นวน
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371,862.60 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงิน 275,292 บาท นับถัดจากวัน
เสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญาประนอมขอพิพาทตามคํา
เสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 20 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผูเสนอขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทซึ่งมีอยู 20 ฉบับจริง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 20 ฉบับ กับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 20 ฉบับตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับ
แตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 20 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 371,862.60 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5
ตอป จากตนเงิน 275,292 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม
4,218 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 635/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2736/2550
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ขอใหชี้ขาดตามสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 19 ฉบับตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ
ทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หากคูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทต ออนุ ญ าโตตุล าการ สมาคมประกัน วินาศภัย เพื่อชี้ข าดใหเป น ไปตามสัญ ญานี้ไ ดทั น ทีต ามจํ านวนเงิ น
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฎวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระ
เงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 6,557 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 737 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน 13,140 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 1,478 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 13,991 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาท 1,486 บาท ฉบับที่ 4
จํานวน 31,100 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 3,304 บาท ฉบับที่ 5 จํานวน 4,135 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 413 บาท ฉบับที่ 6 จํานวน 3,477 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึง
วันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 347 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน 6,359 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน
596 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 2,953 บาท ดอกเบี้ย จากวัน ผิดนัดถึ งวั นเสนอข อพิ พาทเป นเงิน 295 บาท ฉบับที่ 9
จํานวน 15,500 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 968 บาท ฉบับที่ 10 จํานวน 8,448 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 739 บาท ฉบับที่ 11 จํานวน 2,700 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึง
วันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 219 บาท ฉบับที่ 12 จํานวน 6,386 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 478 บาท ฉบับที่ 13 จํานวน 10,442 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 848 บาท ฉบับที่
14 จํานวน 7,355 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 597 บาท ฉบับที่ 15 จํานวน 15,354 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,247 บาท ฉบับที่ 16 จํานวน 14,340 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,075 บาท ฉบับที่ 17 จํานวน 15,500 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 1,160 บาท ฉบับที่ 18 จํานวน 6,107 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 381
บาท ฉบับที่ 19 จํานวน 5,980 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 336 บาท รวมเงินตามสัญญา
19 ฉบับ เปนเงิน 189,824 บาท และดอกเบี้ยเปนเงิน 16,706.60 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 206,530.60 บาท ขอใหชี้
ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 206,530 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากตนเงิน
189,824 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
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ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวา ไดทําสัญาประนอมขอพิพาทตามคํา
เสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 19 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออาง
ของผูเสนอขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอข อพิ พาทซึ่งมีอยู 19 ฉบับจริง
ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 19 ฉบับ กับผู
เสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 19 ฉบับตามคําเสนอขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือนนับ
แตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณี
ยอมรับวายังมิไดชําระเงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 19 ฉบับ ตามคําเสนอ
ขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 206,530 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงิน 189,824 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 2,565
บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 634/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2840/2550
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา
คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทยื่นไวตอสํานักงาน อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกัน
วินาศภัย คูกรณียอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวในสัญญา ประนอมขอพิพาทภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแต
วันที่ไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทกันไวแตละฉบับ ดังตอไปนี้คือ (1) วันที่ 6 มิถุนายน 2549 จํานวน 4,200 บาท
(2) วันที่ 28 มิถุนายน 2549 จํานวน 13,011 บาท (3) วันที่ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 4,419 บาท (4) วันที่ 5
กรกฎาคม 2549 จํานวน 9,811 บาท (5) วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จํานวน 26,807 บาท (6) วันที่ 18 สิงหาคม 2549
จํานวน 2,462 บาท (7) วันที่ 18 สิงหาคม 2549 จํานวน 26,150 บาท (8) วันที่ 22 กันยายน 2549 จํานวน 6,277
บาท (9) วันที่ 10 ตุลาคม 2549 จํานวน 5,849 บาท (10) วันที่ 27 ตุลาคม 2549 จํานวน 2,900 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นจํานวน 101,886 บาท เมื่อครบกําหนดที่จะตองชําระเงินแตละจํานวนภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
ระบุกันไวในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ คูกรณีไมชําระเงิน ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามแลวไมยอมชําระ
ขอใหคูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริง และยังไมไดชําระเงิน
ตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
พิจารณาแลวขอเท็จจริงคงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทและตามคํารับของคูกรณีวาคูกรณไดทํา
สัญญาประนอมขอพิพาทใหไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามคําเสนอขอพิพาทและตามสําเนาสัญญาประนอมขอพิพาทที่
แนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตามยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติพรอมดวยดอกเบี้ยนับตั้งแตวันผิดนัด
แตละราย และคูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาประนอมขอพิพาท
ทันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอาไดจากคูกรณีตามคําเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 104,017 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของ
เงินจํานวน 101,886 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,540 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดดังตอไปนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2053/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4114/2550
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

สัญญาประนีประนอมยอมความ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ
สมาคมประกันวินาศภัย เรียกรองเอาแกคูกรณีรวม 5 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับสัญญาประกันวินาศภัย แลวไดทําสัญญา
ประนอมขอพิพาทกันตอหนาเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ โดยคูกรณีตกลงยอมชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาทภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทําสัญญาประนอมขอพิพาทของแตละสัญญา ดังสําเนาสัญญาทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อ
ครบกําหนดแลวชําระหนี้ตามสัญญษแตละสัญญาแลว คูกรณีผิดนัดไมชําระเงินใหตามสัญญา ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระหนี้ตามสัญญาประนอมขอพิพาททั้ง 5 เรื่อง
คูกรณีแถลงวาไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาทแลว ไมขอยื่นคําคัดคาน แตยอมรับวาไดทําสัญญา
ประนอมขอพิพาทดังสําเนาสัญญาทายคําเสนอขอพิพาทแลวผิดนัดมิไดชําระหนี้ตามสัญญา ทั้ง 2 ฝายขอใหชี้ขาดขอ
พิพาทไป
ไดพิเคราะหแลว ปรากฏวา สัญญาประนอมขอพิพาททั้ง 5 ฉบับนี้ มีขอสัญญาไวดวยวาหากคูกรณี
ผิดนัดก็ยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อใหชี้ขาดให
เปนไปตามสัญญาตามจํานวนเงินที่คูกรณีตกลงจะชดใชใหพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนของ
แตละสัญญานับแตวันผิดนัด
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาทตามจํานวนเงินในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละเรื่อง
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับแตวันที่ผิดนัดเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จดังตอไปนี้
21. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3175/2548 หมายเลขแดงที่ 4297/2548 จํานวนเงิน 56,190 บาท
(หาหมื่นหกพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 1 กันยายน 2548
22. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3176/2548 หมายเลขแดงที่ 6818/2549 จํานวนเงิน 172,354 บาท
(หนึ่ ง แสนเจ็ ด หมื่ น สองพั น สามร อ ยห า สิ บ สี่ บ าทถ ว น) พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย นั บ แต วั น ที่ 23
มกราคม 2549
23. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5198/2548 หมายเลขแดงที่ 6885/2548 จํานวนเงิน 11,331 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28 มกราคม
2549
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24. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5199/2548 หมายเลขแดงที่ 6886/2548 จํานวนเงิน 6,949 บาท (หก
พันเการอยสี่สิบเกาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 28 มกราคม 2549
25. ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6877/2548 หมายเลขแดงที่ 1499/2549 จํานวนเงิน 5,371 บาท (หา
พันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยนับแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
กับใหคูกรณีใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 3,282 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

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

