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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 585/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 32/2550
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 22.00 นาฬิกา จ.อ. ปว. ไดขับรถคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสายคลอง 2 ลําลูกกา เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย จล. ขับรถยนต
พวงหมายเลขทะเบียน 83-4393 และ 83-4394 นครปฐม คันคูกรณีรับประกันภัยวิ่งแซงหนาขึ้นมาและ
หักขวาตัดหนารถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยทําใหลูกหินที่บรรทุกมารวงใสกระจกหนา
รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังไมสามารถเบค
รรถไดทันและทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันไดจึงแจงใหพนักงานสอบสวนลงประจําวันไวเปนหลักฐาน
ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยสิ้นคาใชจายไป 6,800 บาท ไดทวงถามใหคูกรณีชดใช
แลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 6,800
บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548 จนกวาจะมาชําระเสร็จ
กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุมิไดเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตคันคูกรณีรับ
ประกันภัย แตเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเอง
ประเด็นขอพิพาทมีวา เหตุเกิดจากผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 22 นาฬิกา
จ.อ. ปว. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสายคลอง 2 ลําลูกกา เพื่อไปคลอง
7 เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย จล. ขับรถยนตพวงคนคูกรณีรับประกันภัยหมายเลขทะเบียน 83-4393 และ
83-4394 นครปฐม บรรทุกกอนหินขนาดเล็กมาในรถไดแลนแซงขึ้นหนาแลวหักเขาทางดานขวาตาม
แผนที่เกิดเหตุหมาย ส.1 โดยประมาทเปนเหตุใหหินที่บรรทุกมาในรถหมายเลขทะเบียน 83-4394
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นครปฐม ตกลงมาถูกกระจกบังลมหนารถแตกตามภาพถายหมาย ส.2 กับถูกกระโปรงหนาและหลังคา
เสียหาย ทั้งสองฝายตกลงกันไมได จาเอก ปว. ไปแจงความตํารวจตามรายงานประจําวันหมาย ส.4
จากนั้นผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยสิ้นเงินไป 6,800 บาท ตามใบเสร็จรับเงินหมาย
ส.7
คูกรณีนําสืบวา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 นาย จล. ผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัย
ไดแจงเหตุใหคูกรณีทราบวา ผูขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเรียกใหหยุดรถแลวบอกวากอน
หินในรถนาย จล.ปลิวมาถูกกระจกรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยแตกซึ่งนาย จล.บอกวาเขาขับ
รถมาโดยไมไดเลี้ยวและไมไดขับรถชิด หินที่บรรทุกมาไมเต็มคันรถทั้งรถไมมีชองลม หินจึงไมนา
กระเด็นจากรถได หินที่กระเด็นนาจะเปนหินขางถนนถูกยางลอรถยนตดีดกระเด็นมากกวาจะตกลงมา
จากรถอยางที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ปญหาวาหินที่ตกถูกรถจาเอก ปว. เปนหินที่รวงลงมา
จากรถคันคูกรณีรับประกันภัยซึ่งนาย จล.เปนผูขับโดยประมาทหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอพิพาทมีคําแจง
ความของจาเอก ปว.ที่พนักงานสอบสวนบันทึกไวในรายงานประจําวันหมาย ส.4 วาขณะจาเอก ปว.
ขับรถยนตมาถึงบริเวณกอนขึ้นสะพานขามคลอง 4 ลําลูกกาไดมีรถยนตบรรทุกพวงทะเบียน 83-4393
นครปฐม สวนหัว และหมายเลขทะเบียน 83-4394 นครปฐม สวนหาง ซึ่งขับรถอยูในชองทางซายสุดได
ขับปาดหนาเขามาในชองทางเดินรถขวาสุดที่จาเอก ปว.ขับรถอยูในขณะที่กําลังวิ่งขึ้นสะพานไดมีกอน
หินซึ่งบรรทุกมาในรถยนตบรรทุกรวงตกหลนลงมาถูกรถยนตของจาเอก ปว.ซึ่งขับตามหลังมาใน
ชองทางเดินรถเดียวกันเสียหาย คือ กระจกหนาแตก ฝากระโปรงดานหนาและหลังคามีรอยตามภาพ
หมาย ส.2 ดังนี้ เมื่อพิจารณาแผนที่ที่เกิดเหตุในแบบแจงอุบัติเหตุหมาย ส.3 ประกอบกับคําแจงความ
ของจาเอก ปว. ก็เห็นวา เมื่อรถคันคูกรณีขับแซงปาดหนารถจาเอก ปว.เพื่อเขาชองทางเดียวกันกอนจะ
ขึ้นสะพาน รถยอมจะเหวี่ยงตัวเองมาทางดานรถจาเอก ปว.และเมื่อรถคันคูกรณีบรรทุกหินมาไมเต็มคัน
รถ รถจึงมีน้ําหนักเบาสะเทือนไดมากสามารถทําใหหินกอนเล็กๆ ที่บรรทุกมากระดอนปลิวออกจากรถ
มาถูกรถของจาเอก ปว.ได ขอที่คูกรณีนําสืบวารถคันคูกรณีเปนรถพวงไมมีชองลมกอนหินลอดออก
ไมไดทั้งบรรทุกไมเต็มกระบะกอนหินจึงไมนาจะปลิวออกมานั้นพิเคราะหแลว รถที่บรรทุกกอนหินไม
เต็มยอมมีชองวางและรถมีน้ําหนักเบายอมกระดอนและเหวี่ยงตัวเองไดมากในเวลาจะเขาทางกอนหิน
ขนาดเล็กก็ยอมจะกระดอนและปลิวขามตัวรถออกมาถูกรถจาเอก ปว. ไดโดยไมตองอาศัยชองลอดรถ
นั้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงตัวรถทั้งสองคนที่อยูใกลกัน หากกอนหินจะกระเด็นเพราะถูกยางรถคัน
คูกรณีดีดกระเด็นมา กอนหินก็นาจะถูกขางรถจาเอก ปว. เทานั้น โดยไมถูกฝากระโปรงและหลังคารถที่
อยูระดับสูงขึ้นไปได การที่รถมีรอยถูกหินที่ฝากระโปรงและหลังคาแสดงวากอนหินหลนปลิวจากที่สูงมา
ถูกรถจาเอก ปว.มากกวาจะกระเด็นจากพื้นเพราะถูกยางรถดีดตัวมา ขอนําสืบของคูกรณีไมมีเหตุผล
หักลางพยานหลักฐานผูเสนอขอพิพาท เชื่อวานาย จล. ขับรถคันคูกรณีโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวัง คูกรณีผูรับประกันภัยตองชดใชคาเสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทตองเสียคาซอมรถไป 6,800
บาท ตามใบเสร็จรับเงิน หมาย ส.7
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิ น 6,800 บาท พร อ มดอกเบี้ ย อั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต วั น ยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าท (วั น ที่ 30
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มกราคม 2549) จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

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

4

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2786/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 129/2550
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ
(CMIP) รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กพษ-720 พิจิตร จากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด สวน
คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บค-7377 พิจิตร ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เวลา 21.45 นาฬิกา นาย ศ. ไดขับรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดยมีนาย ด. นั่งซอนทายไปตามถนนสระหลวง ขณะขับถึงที่เกิด
เหตุหนาปากซอยเจหลง สิบตํารวจเอก ว. ไดขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยออกจากซอยดวย
ความเร็วสูงโดยไมยอมใหรถที่ขับมาตามถนนสายหลักไปกอนจึงทําใหรถเกิดเฉี่ยวชนกัน เปนเหตุให
นาย ศ. ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจาก
ความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณี ตอมาโรงพยาบาลไดขอเบิกคารักษาพยาบาลตอผูเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 2,835 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมิไดเปนฝายประมาท
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของ
ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ว.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
เวลา 21.45 นาฬิกา นาย ศ.ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอโดยมีนาย ด.
นั่งซอนทายมาตามถนนสระหลวง ขณะขับถึงที่เกิกดเหตุบริเวณปากซอยเจหลง ไดมีสิบตํารวจเอก ว.
ขับ รถยนต คันที่ คู กรณี รับ ประกั นภั ยออกจากซอยดังกลา วดว ยความเร็ว โดยไมหยุ ดให ร ถที่ขับ มา
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ทางตรงผานไปกอน เปนเหตุใหรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนแจงผลคดีมาตามเอกสาร ส.2
คูกรณีมีนาย อ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา วันเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิด
เหตุพบรถและผูขับทั้งสองฝายแตไมมีการสอบสวนถึงที่เกิดเหตุชนกันอยางไรและไมมีการแจงขอหาผู
ขับฝายใด
พิเ คราะหแ ล ว สํ า หรับ ปญ หาตามประเด็ นข อเดีย วที่ วา เหตุ เ กิ ดครั้ง นี้เ พราะความ
ประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยหรือไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันเอกสาร ส.
1 และหนังสือแจงผลคดีของพนักงานสอบสวนตามเอกสาร ส.2 มาเปนพยาน สําหรับรายงานประจําวัน
นั้นไดความเพียงวาพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุพบรถและผูขับทั้งสองฝาย แตหาไดสอบสวน
เบื้องตนจากหลักฐานที่เห็นวาการเกิดเหตุครั้งนี้เกิดอยางไร กลาวคือรถทั้งสองฝายขับมาตามถนนอะไร
แลวเหตุใดจึงเกิดชนขึ้น สวนที่ผูรับมอบอํานาจที่ใหรายละเอียดของการเกิดเหตุทํานองวารถฝายคูกรณี
ขับออกจากซอยมาชนถึงเปนฝายประมาทนั้น แตเมื่อเปนเพียงคําใหการของผูรับมอบอํานาจที่ไมรูเห็น
การเกิดเหตุแตใหการตามเอกสาร ทั้งที่พนักงานสอบสวนก็ยังไมรูถึงการเกิดเหตุดังกลาว สวนหนังสือ
แจงผลคดีนั้นพนักงานสอบสวนแจงวาพนักงานสอบสวนมีความเห็นวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากความ
ประมาทของผูขับฝายคูกรณี แตหนังสือนี้ก็หามีรายละเอียดถึงการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูขับฝาย
คูกรณีกระทําผิดอยางไร ดูเสมือนวาเปนความเห็นลอยๆ ที่ไมมีน้ําหนัก เมื่ อผูเสนอขอพิพาทไมมี
หลักฐานอื่นมาสืบประกอบใหเห็นชัดถึงการกระทําของผูขับฝายคูกรณีประมาทอยางไร ลําพังมีเพียง
หลักฐานขางตนยังไมพอฟงไดวาผูขับรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาทครั้งนี้ ดังนี้คูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยจึงไมจําตองรับผิดใชคารักษาพยาบาลคืนแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7704/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 154/2550
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท เม อวันที่ 27
มิถุนายน 2547 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา นาย ดร. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนบรมราชชนนี จากพุทธมณฑลมุงหนาปนเกลา ขณะขับถึงบริเวณหนาสถานีตํารวจนครบาล
ตลิ่งชัน ไดมีนาย ปร. ขับรถยนตโดยสารคันหมายเลขทะเบียน 11-7962 กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรบั
ประกันภัยมาตามถนนเดียวกันมีทิศทางเดียวกันและขับอยูหนารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดย
ประมาทปราศจากความระมัดระวังปลอยใหเศษโลหะมีลักษณะเปนแผนหนัก 3 กิโลกรัม ปลิวจากตัวรถ
ออกมากระแทกถูกกระจกบังลมหนารถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย ตอมา
ไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยผูเสนอขอพิพาทเสียเงินไป 10,552.55 บาท ไดทวงถามคูกรณีใหชดใช
แลวคูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 10,552.55
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับให
ใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยไมไดทําใหแผนเหล็กหลุดจากรถ
คูกรณีตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางแตอยางใด
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถฝายคูกรณีกระทําละเมิดเปนเหตุใหรถยนตคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยเสียหายหรือไม
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2547 เวลา 16.35
นาฬิกา นาย ดร. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนบรมราชชนนี จากพุทธ
มณฑลไปปนเกลา เมื่อถึงหนาสถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน นาย ปร. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัย
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มาตามถนนเดียวกันมุงหนาทิศทางเดียวกันโดยอยูหนารถผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย นาย ปร. ขับ
รถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังไมดูแลใหดีทําใหแผนโลหะรถปวตกลงมาถูกกระจกบังลมหนา
อยางแรง ไดรับความเสียหายที่กระจกบังลม ฟลมและคิ้วขอบกระจกตามเอกสารหมาย ส.3 นาย ดร.
แจงใหผูเสนอขอพิพาททราบตามใบรับแจงหมาย ส.1 แลวไปแจงความตํารวจตามรายงานประจําวัน
หมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถที่รับประกันภัยที่ศูนย ดาวคะนอง ฮ. ออโตโมบิล จํากัด ผูเสนอ
ข อ พิ พ าทเสี ย ค า แรง 4,735 บาท กั บ ค า อะไหล 5,127.20 บาท รวมเป น เงิ น ไม คิ ด ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
9,862.20 บาท ตามเอกสารหมาย ส.7 ผูเสนอขอพิพาททวงถามตามบริษัท ห. ทัวร ผูครอบครองรถ
ชดใชคาเสียหายตามเอกสารหมาย ส.8 บริษัทไมใช
คูกรณีไมสืบพยาน
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันหมาย ส.2 ที่นาย
ดร. ไปแจงความวันเกิดเหตุและพนักงานสอบสวนบันทึกไววานาย ดร. ขับรถยนตมาตามถนนบรมราช
ชนนีตามหลังมีรถยนตโดยสารสายกรุงเทพฯ – ชะอํา ขับโดยนาย ปร. ไดมีเศษโลหะซึ่งเปนแผนหนา
ประมาณ 3 กิโลกรัม ปลิวหลุดจากรถโดยสารมาถูกบริเวณกระจกบังลมหนารถของนาย ดร. เสียหาย
และตามใบแจงความเสียหายหมาย ส.3 ระบุวาฟลมติดกระจกกับคิ้วขอบกระจกบังลมหนาเสียหายดวย
คําแจงของนาย ดร. ขางตนนาเชื่อวาเปนความจริงมิไดตั้งใจใหรายคูกรณีเหตุเรื่องนี้เกิดเวลากลางวัน
ทั้งนาย ดร.ไดขับรถตามหลังรถคันคูกรณีมายอมมีเวลานายพอจะจํารถที่วัตถุตกหลนมากระทบรถนาย
ดร. ไดขับรถตามหลังรถคันคูกรณียมายอมมีเวลานานพอจะจํารถที่วัตถุตกหลนมากระทบรถนาย ดร.
ได โลหะเห็นวาการบรรทุกวัตถุใดๆ บนรถผูขับรถตองระมัดระวังจัดการดูแลความปลอดภัยใหเรียบรอย
มิใหวัตถุนั้นตกหลนลงมากอความเสียหายแกรถหรือบุคคลอื่นหากไมระมัดระวังเปนเหตุใหแผนโลหะ
ตกลงมาถูกรถนาย ดร. อยางเรื่องนี้ก็ตองถือวาผูขับรถโดยประมาท คูกรณีซึ่งรับประกันภัยตองรับผิด
ชดใช ค า เสี ย หาย เมื่ อ หั ก ลดค า ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ที่ ผู เ สนอข อพิ พ าทรั บ คื น ได แ ล ว คงให ช ดใช เ ป น เงิ น
9,862.20 บาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 9,862.20 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทคือวันที่ 28
ธันวาคม 2548 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3203/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 240/2550
วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 นาย สท. ได
ขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ข-3084 อุดรธานี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนวัดบานหนองไฮ โดยมีนางสาว ส. นั่งซอนทายไปดวย
เมื่อไปถึงบริเวณหนาวัดบานหนองไฮ ไดมีนาย ป. ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน บธ-6052 อุดรธานี คัน
ที่ตูกรณีรับประกันภัยไวสวนทางมา ไดขับดวยความเร็วและแซงรถอื่นโดยไมระมัดระวัง รถฝายคูกรณี
จึงเฉี่ยวชนกระเปาสะพายของผูโดยสารรถฝายผูเสนอขอพิพาท เปนเหตุใหรถทั้ง 2 ฝายเฉี่ยวชนกันรถ
ไดรับความเสียหายทั้ง 2 ฝาย และทําใหผูขับขี่และผูโดยสารในรถจักรยานยนตฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล น. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนเปนคา
รักษาพยาบาลนางสาง ส. ผูประสบภัยไป 6,316 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว
คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 6,361 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ขอรองเรียนของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 1 สวนประเด็นที่ 2 อาจวินิจฉัยไดโดยไม
จําตองสืบพยาน
ผูเสนอขอพิพาทแถลงขออางสําเนารายงานประจําวันฯ ทายคําเสนอขอพิพาทเปน
พยานเพราะตามเอกสารดังกลาว ผูขับขี่รถฝายคูกรณีไดยอมรับแลววาเปนฝายขับรถโดยประมาทจึง
เกิดเหตุเรื่องนี้
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คูกรณีมีนาย ปย. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา จะฟงขอเท็จจริงตามรายงาน
ประจําวันฯ วาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ป. ยังไมได
ไดพิเคราะหแลว ขอแรกที่อางวา เพราะรายงานประจําวันฯ ไมไดบันทึกไวใหทราบวา
รถของแตละฝายขับมาในทิศทางใด มาเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันอยางไรนั้น ปรากฏวาพนักงานสอบสวนจัด
ใหบันทึกในสวนนี้ไววา นาย ป. ขับขี่รถยนต บธ-6052 อุดรธานี เฉี่ยวชนกระเปาสะพายของนาง บ.
ขณะที่นั่งซอนทายรถจักรยานยนตคัน ข-3084 อุดรธานี ซึ่งนาย ส. เปนผูขับขี่ ทําใหรถจักรยานยนตลม
ไดรับความเสียหาย นาง บ. และนาย สท. บาดเจ็บ ที่บันทึกไวเชนนี้เปนการเพียงพอใหเขาใจไดแลว
พยานของคูกรณีทกทวงตอไปวาพนักงานสอบสวนไมไดไปตรวจที่เกิดเหตุ ไมไดทําแผนที่ที่เกิดเหตุขอ
นี้ปรากฏขอความของรายงานประจําวันฯ นี้วา นาง บ. และนาย ป. ไดไปพบพนักงานสอบสวนเองและ
แจงความเรื่องนาย ป.ขับรถยนตเฉี่ยวชนกระเปาสะพายของนาง บ. จนทําใหรถจักรยานยนตซึ่งนาง บ.
นั่งซอนทายมานั้นลมและนาง บ. บาดเจ็บ พนักงานสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของนาย ป. เรื่องความเสียหายตางฝายตางไมเรียกรองตอกัน ในเรื่องคารักษาพยาบาลจะเบิก
ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ดังนี้แมพนักงานสอบสวนจะไมไดไปตรวจที่เกิดเหตุและไมไดทํา
แผนที่ที่เกิดเหตุ ก็ไมเปนเหตุใหฟงตามคําแจงความไมได ประการสุดทายที่คูกรณีทักทวงวา พนักงาน
สอบสวนไมไดเปรียบเทียบปรับนาย ป. นั้นก็เปนเพียงความบกพรองของพนักงานสอบสวนที่เขาใจผิด
เองวาเมื่อคูกรณีตกลงกันในเรื่องคาเสียหายของรถและคารักษาพยาบาลแลวก็ไมตองเปรียบเทียบปรับ
แตก็ไมทําใหฟงไมไดวานาย ป. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายผิด
สวนเรื่องอายุความ ที่คูกรณีอางในคําคัดคานวาผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอ
พิพาทหลังจากที่ขาดอายุความตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 31 แลวนั้น
เห็นวาผูเสนอขอพิพาทเพียงแตอางสิทธิในการไลเบี้ยตามมาตราดังกลาว (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
โดย พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2540 มาตรา 12) แตการเรียกใหใชคาสินไหม
ทดแทนเชน กรณีแหงขอพิพาทเรื่องนี้ตองใชอายุความ 2 ป นับแตวันวินาศภัยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 882 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 3307/2541 ระหวางบริษัท ล.
ประกันภัย จํากัด โจทก บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด จําเลย เมื่อผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 คําเสนอขอพิพาทจึงไมขาดอายุความ
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 6,361 บาท (หกพันสาม
รอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) สวนดอกเบี้นนั้นเมื่อไมไดความวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองทวงถามแก
คูกรณีตั้งแตเมื่อใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินจํานวนดังกลาวนับ
แตวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ซึ่งเปนวันยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใช
คาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวย ทั้งนี้ โดยใชชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3633/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 285/2550
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอตามสัญญารับประกันภัยตอกองกลางรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ (CMIP) รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กนค-848 พัทลุง ไวจากบริษัท ม.ประกันภัย
จํากัด สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน น-6052 พัทลุง เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2547 เวลา 12.45 นาฬิ ก า นาย วร. ได ขั บ รถจั ก รยานยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยตอมาตามถนนสายพัทลุง-ควนขนุน โดยมีนางสาว ป. นั่งซอนทายมา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุ
ไดมีนาย น. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาโดยไมเวนระยะใหหางรถคันหนาพอสมควร
เปนเหตุใหชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทําทใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ ตอมาพนักงาน
สอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาผูขับฝายคูกรณีเปนฝายประมาท ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดเขา
รักษาพยาบาลเปนเงิน 1,665 บาท และโรงพยาบาลไดขอรับเงินคารักษาพยาบาลตอผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลว จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดครั้งนี้มิไดเกิดจากความประมาทของรถยนตคันที่คูกรณี
รับประกันภัย
ประเด็นขอพิพาทมีวา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถยนตคันที่คูกรณี
รับประกันภัยหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ว. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547
เวลา 12.45 นาฬิกา นาย วร. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดยมีนางสาว
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ป. นั่งซอนทายมาตามถนนสายพัทลุง-ควนขนุน ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย น. ขับรถยนตคันที่
คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาดวยความเร็วและไดชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุ ทําแผนที่เกิดเหตุและ
ลงบันทึกประจําวันไวตามเอกสาร ส.1 ตอมาไดสอบสวนแลวแจงผลของคดีมาตามเอกสาร ส.2
คูกรณีมีนาย อ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามเอกสาร ส.1 เมื่อพนักงานสอบสวนออก
ตรวจพบผูขับของรถทั้งสองฝาย ไดทําแผนที่เกิดเหตุไวและนํารถทั้งสองไปเก็บที่สถานีตํารวจ แตไมมี
การสอบสวนเบื้องตนไวและผูขับทั้งสองฝายก็ไมลงลายมือชื่อไว เมื่อผูขับฝายคูกรณีไปขอรับรถคืน
พนักงานสอบสวนก็ไมแจงขอหาแกผูขับรถฝายคูกรณี ตอมาพนักงานสอบสวนแจงผลคดีมาวาผูขับฝาย
คูกรณีประมาท แตผูขับฝายคูกรณีไมทราบวาเปนฝายประมาทจริงหรือไม
พิเ คราะหแ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ นข อเดี ย วที่ วา เหตุ เ กิ ดครั้ง นี้เ พราะความ
ประมาทของผู ขั บ รถยนต คั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย หรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า แม จ ะได ค วามตามรายงาน
ประจําวันเอกสาร ส. 1 วา พนักงานสอบสวนไดออกตรวจที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุ แตไมมีการสอบสวน
เบื้องตนไวตามคูกรณีอาง แตการที่ตรวจที่เกิดเหตุและพบรถทั้งสองฝายจอดอยูในที่เกิดเหตุลักษณะใด
ก็พอจะใหพนักงานสอบสวนพอรูถึงการเกิดเหตุไดบางเพียงแตไมบันทึกไวในรายงานประจําวัน เมื่อมี
การแจงผลคดีมาตามเอกสาร ส.2 วาจากการสอบสวนไดความวารถฝายคูกรณีไดขับตามหลังรถฝายผู
เสนอขอพิพาทมาและไดเฉี่ยวชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท เนื่องจากรถฝายคูกรณีขับไมเวนระยะให
หางรถคันหนาพอสมควร แสดงวารถฝายคูกรณีขับตามหลังมาไมระมัดระวังจึงเกิดชนทายรถฝายผู
เสนอขอพิพาท ดังนี้หลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวประกอบกันใหพอฟงไดวาผูขับรถฝายคูกรณี
เปนฝายประมาท สวนที่คูกรณีอางวาตามรายงานประจําวันนั้นผูขับทั้งสองฝายไมลงชื่อไว แตการที่
พนักงานสอบสวนบันทึกไวนั้นเปนหลักฐานใหเห็นวามีการออกตรวจที่เกิดเหตุและทําอะไรไวบางขณะ
ออกตรวจ การที่ผูขับทั้งสองฝายไมลงชื่อไวก็มิทําใหการบันทึกใชไมไดไม และที่อางวาเมื่อผูขับฝาย
คูกรณีมารับรถคืนไมมีการแจงขอหาแกผูขับฝายคูกรณีและการแจงผลคดีไมมีระบุวาผูขับฝายคูกรณี
ประมาทนั้น เห็นวา การสอบสวนเรื่องนี้ในขณะนั้นยังไมยุติแตการที่รูและจงการกระทําของผูขับฝาย
คูกรณีตามเอกสาร ส.2 แสดงวามีขอเท็จจริงใหพอฟงไดวาผูขับฝายคูกรณีประมาทแลว ดังนั้น ขออาง
ของคู ก รณี ไ ม อ าจหั ก ล า งหลั ก ฐานของผู เ สนอข อ พิ พ าทข า งต น ได ดั ง นี้ คู ก รณี จึ ง ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช
คาเสียหายคืนแกผูเสนอขอพิพาท เมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด
ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวัน
เสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 1,665 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 5 กรกฎาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทแทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3193/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 363/2550
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผู เสนอขอพิพาทรั บประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วฉ-3932 กรุงเทพมหานคร
คูกรณีรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน รว-7185 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547
เวลา 23.35 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนในซอยสุขุมวิท
101 ถึงที่เกิดเหตุปากซอย 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ไมเวนระยะหางใหเพียงพอที่จะหยุดรถไดทันเพื่อ
ความปลอดภัย เมื่อรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับสัญญาณจราจรสีแดงใหหยุดรถ ผูขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับฝาสัญญาณไฟจราจรทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 2,200 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะ
ผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไว เหตุเกิดจากผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเลี้ยวรถตัดหนากระทันหันเปน
เหตุใหชนกัน ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2547 เวลา 23.35
นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนในซอยสุขุมวิท 101 ถึงที่เกิดเหตุ
ปากซอย 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตาม
ไปโดยประมาท ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย ไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสาร ส.1 บันทึกปากคําผูขับรถคันที่ผู
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เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามเอกสาร ส.2 รถไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสาร ส.3 รถถูก
ชนเสียหายตามบันทึกเอกสาร ส.4
คูกรณีนําสืบวา ตามเอกสาร ส.1 แจงความไวเพียงฝายเดียว และแจงความวารถคันทีผ่ ู
เสนอข อ พิพ าทรั บ ประกั นภั ย ไว แ ล น ออกจากซอยเลี้ ย วขวาเข าสู ถ นนสุ ขุ มวิ ท แล ว รถคั นที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวฝาฝนสัญญาณไฟจราจรไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว แตเอกสาร ส.2
แจงตอผูเสนอขอพิพาทวาคูกรณีชนทายโดยไมกลาววามีการเลี้ยวและไมมีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจร
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนไปตามถนนสุขุมวิท 101/1 ถึงที่เกิดเหตุปาก
ซอย ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนตามหลังไปโดยประมาทไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถได
ทน ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายไดแจงความไวตอเจาพนักงาน
ตํารวจตามเอกสาร ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทบันทึกปากคําผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวและทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวดวยตามเอกสาร ส.2 เห็นวาในเอกสาร ส.1 เปน
รายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานไดระบุไววารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนไปตาม
ถนนสุขุมวิท 101/1 ถึงที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยรถเลี้ยวขวาเขาถนนสุขุมวิท รถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไวฝาสัญญาณไฟจราจรชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายแลวหลบหนี
ไป เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทบันทึกปากคําผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว และทําแผน
ที่เกิดเหตุแสดงที่เกิดเหตุไวดวย แสดงวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวชนทายรถไดรับความเสียหายผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดแจงความตอ
เจาพนักงานตํารวจ ผูแจงยอมทราบดีวาการแจงเท็จอาจไดรับโทษทางอาญา การแจงดังกลาวนาเชื่อวา
เปนความจริง การที่เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจที่เกิดเหตุบันทึกเหตุบันทึกปากคําผูขับรถคัน
ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไว การนําสืบของผูเสนอขอพิพาท
ไดขอเท็จจริงตรงกันนาเชื่อวาเปนความจริง ขอกลาวแกของคูกรณีเพียงแตโตแยงวาเอกสาร ส.1 ไดแจง
วารถเลี้ยวขวา และแจงวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวฝาสัญญาณไฟจราจรไปชนทาย แตในเอกสาร ส.
2 แจงตอผูเสนอขอพิพาทวาคูกรณีขับรถชนทายโดยไมกลาววามีการเลี้ยวขวาและไมมีการฝาสัญญาณ
จราจร ขอกลาวแกของคูกรณีเปนเพียงขอโตแยงซึ่งเกิดความสงสัยจากเอกสารที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อางสองฉบับเทานั้น ไมชัดเจนพอวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมได ประมาททําละเมิดตามที่ผู
เสนอขเอพิพาทกลาวอาง เชื่อการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาเหตุเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นเพราะความ
ประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 2,516 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป ของเงินจํานวน 2,200 บาท นับถัดจากวันยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกผูเสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทแทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 694/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 365/2550
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท อ.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผู เสนอขอไดยื่ นคําเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 23 กุ มภาพันธ 2547 เวลาประมาณ 19.30
นาฬิกา นางสาว ส. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดไวที่บริษัท ป. จํากัด ตําบล
หวยโอด อําเภอวัฒนา จังหวัดสระแกว ไดมีนาย สบ. ขับรถยนตบรรทุกทะเบียน 83-1950 ชลบุรี ซึ่งคู
กรรีรับประกันภัยมาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังและดวยความเร็วเฉี่ยวชนรถยนตผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยเสียคาใชจายไป
3,600 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 12 มีนาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับ
ใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุละเมิดมิไดเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผูขับรถคัน
คูกรณีรับประกันภัยแตเกิดจากความประมาทของผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเอง
ประเด็นขอพิพาทมีวา เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของฝายใด
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาท นําสืบวา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 เวลา 19.30
นาฬิกา นางสาว ส. ไดขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บจ-3702 สระแกว ที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยมาจอดไวที่บริเวณบริษัท ป. จํากัด ไดมีนาย สบ.ขับรถยนตทะเบียน 87-1950 ชลบุรี คัน
คูกรณีรับประกันภัยมาโดยประมาทเฉี่ยวชนรถนางสาว ส.ที่จอดอยูเสียหายบริเวณกันชนหนาและบัง
โคลนหนาขวาเสียหายผูขับรถคันคูกรณีไดมอบตารางกรมธรรมหมาย ส.1 ใหไววันรุงขึ้นมีพนักงานผู
เสนอขอพิพาทมาที่เกิดเหตุ ทําบันทึกอุบัติเหตุไวหมาย ส.2 กับใหนางสาว ส. ไปแจงความตามรายงาน
ประจําวันหมาย ส.3 และออกรายการความเสียหายใหหมาย ส.4 นางสาว ส. นํารถไปซอมที่อู ว. เคาะ
พนสี 2 ตกลงราคา 3,600 บาท ผูเสนอขอพิพาทเปนผูจายคาซอมตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.7
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คูกรณีนําสืบวา คูกรณีไมไดรับแจงเหตุ การแจงความตามเอกสารหมาย ส.3 นางสาว
ส. แจงฝายเดียวและไมมีหลักฐานใดวาคนขับรถคันคูกรณีเปนฝายประมาท
อนุ ญ าโตตุ ล าการพิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี ร ายงานประจํ า วั น ของ
พนักงานสอบสวนหมาย ส.3 บันทึกคําแจงความของนางสาว ส. ไดชัดเจนวา ขณะนางสาว ส. จอดรถ
ไวที่บริษัท ป. จํากัด ก็ไดถูกรถยนตบรรทุก 6 ลอ ทะเบียน 83-1930 ชลุบรี ขับมาเฉี่ยวชนรถนางสาว
ส. ถูกบริเวณกันชนหนาและบังโคลนหนาขวาเสียหาย นอกจากคําแจงของนางสาว ส. แลว ยังไดความ
วาหลังเกิดเหตุผูขับรถคันคูกรณีก็ไดมอบตารางกรมธรรมรถคันคูกรณีรับประกันภัยหมาย ส.1 ให
นางสาว ส.ไวเปนหลักฐานอีกดวย ที่คูกรณีนําสืบวานางสาว ส. เปนผูแจงความฝายเดียวโดยไมมีนาย
สบ. ในการขับรถคูกรณีรวมแจงความดวยนั้น เห็นวา แมนางสาว ส. จะแจงฝายเดียว แตตามคําแจง
ความก็ ไ ม ป รากฏข อ ใดเป น ที่ ส งสั ย ว า ไม เ ป น ความจริ ง ข อ นํ า สื บ ของคู ก รณี ไ ม มี น้ํ า หนั ก หั ก ล า ง
พยานหลักฐานฝายผูเสนอขอพิพาท เชื่อวาผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชน
รถผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายจริง
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 3,364.49 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทวันที่ 6
กุมภาพันธ 2549 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทแทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป

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

16

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6453/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 662/2550
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 นางสาว ส.
ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 2ฮ-0878 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปตามถนนเอกชัย เมื่อไปถึงบริเวณปมน้ํามันบางจากไดมีนาย
สย. ผูขับรถยนตบรรทุกคันลากจูงหมายเลขทะเบียน 94-8171 กรุงเทพมหานคร คันพวงหมายเลข
ทะเบียน 87-5715 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถมา
ในทิศทางรถสวน ไดขับโดยไมระมัดระวังโดยขับดวยความเร็วสูงและขับชิดหรือล้ําเสนแบงกึ่งกลางถนน
เปนเหตุใหรถฝายคูกรณีชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหรถเสียหายและนางสาว ส. ไดรับบาดเจ็บถึง
แกความตาย นาย สย. ถูกฟองในขอหาวาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอนไดรับความ
เสียหายและมีผูถึงแกความตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาปลงศพนางสาว ส. ไป 35,000 บาท จึงมี
สิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 35,000
บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาท
เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม ซึ่งผู
เสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ผูเสนอขอพิพาทแถลงวา เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุรายนี้ พนักงานอัยการฯ ไดเปนโจทก
ฟ อ งนาย สย. ผู ขั บ ขี่ ร ถฝ า ยคู ก รณี เ ป น จํ า เลยต อ ศาลอาญาธนบุ รี ตามคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่
4108/2547 คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอาญาธนบุรี ผูเสนอขอพิพาทกับคูกรณีจึงตกลงกัน
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ขอใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยประเด็นขอพิพาทเรื่องนี้ไปโดยอนุโลมตามคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดใน
คดีอาญาดังกลาวนั้น
ต อ มา คู ก รณี ยื่ น สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาศาลอาญาธนบุ รี คดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่
4108/2547 หมายเลขแดงที่ 3676/2549 ระหวางพักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุด โจทก นาย สย.
จําเลย เรื่อง ความผิดตอชีวิต ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก ซึ่งศาลพิพากษายกฟองโจทก
และคดีถึงที่สุดแลวโดยไมมีคูความฝายใดอุทธรณ ดังใบสําคัญแสดงวาคดีถึงที่สุดของศาลอาญาธนบุรี
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ศาลอาญาธนบุรีวินิจฉัยวา โจทกไมมีประจักษพยานในขณะ
เกิดเหตุมาเบิกความยืนยันวา จําเลยขับรถดวยความเร็วรุกล้ําเขาไปในชองเดินรถของรถที่ผูตายขับ
สวนมาคําเบิกความของพยานโจทกนั้นเปนเพียงการคาดเดาหรือแสดงความคิดเห็นเทานั้น ทําใหมี
น้ําหนักนอยที่จะรับฟง พยานหลักฐานโจทกมีเหตุสงสัยตามสมควรวาจําเลยขับรถโดยประมาทอันเปน
เหตุใหตองรับผิดตามฟองหรือไม เห็นควรยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย จึงพิพากษายกฟอง
จากคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาดังกลาว ขอเท็จจริงจึงยังฟงไมไดวาอุบัติเหตุราย
นี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณี
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2543/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 706/2550
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดั ง ต อ ไปนี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย
รถจักรยานยนตเลขทะเบี ยน กกย-504 นครปฐม ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต เ ลขทะเบี ย น 80-5595 ปทุ ม ธานี ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 เวลา 20.00 นาฬิกา นาย อ. ไดขี่รถจักรยานยนตคัน
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสายดอนตูม-หนองปลาไหล เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุไดมีนาย
อ. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายเดียวกันโดยประมาทเปนเหตุใหรถที่นาย อ. ขับ
มาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันนาย อ. ขับทําใหนาย อ. ไดรับบาดเจ็บและถึงแกความตายในเวลาตอมา
ทายาทนาย อ. คือนางสาว นพ. บุตรนาย อ. ไดยื่นคํารองขอรับคารักษาพยาบาลและคาปลงศพจากผู
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 50,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายใหแลวจึงไดเขารับชวงสิทธิเรียกรองใหคูกรณี
ชดใชพรอมดอกเบี้ย คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน
50,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเปนวันจายเงิน
จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 805595 ปทุมธานี ในประเภทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถในขณะเกิดเหตุและเหตุ
ไมไดเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยไวแตอยางใด คูกรณีไมตองรับผิด
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-5595 ปทุมธานี
ในขณะเกิดเหตุตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถจริงหรือไม
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2. เหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิ พาทนําสืบวา เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 เวลา 20.00
นาฬิกา นาย อ. ไดขี่รถจักรยานยนตันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนสายดอนตูม-หนอง
ปลาไหล ถึงที่เกิดเหตุตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไดมีนาย ออ. ขับรถยนตคันคูกรณี
รั บ ประกั น ภั ย มาในถนนสายเดี ย วกั น โดยประมาทปราศจากความระมั ด ระวั ง เป น เหตุ ใ ห ช น
รถจักรยานยนตคันนาย อ. ขับขี่ทําใหนาย อ. ไดรับบาดเจ็บและถึงแกความตายในเวลาตอมาตาม
รายงานประจําวันหมาย ส.1 สวนนาย ออ. ไดหลบหนีไป พนักงานสอบสวนออกหมายจับนาย ออ.ใน
ขอหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายแลว ยังไมไดตัวยนายออ.ตามหมาย นาย อ.
เขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาบนครปฐมและถึงแกความตายในวันเกิดเหตุนั้นราวเวลา 22.50 นาฬิกา
นางสาว นพ. บุตรนาย อ. ไดขอรับคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาล 15,000 บาท กับคาปลง
ศพ 35,000 บาท รวม 50,000 บาท นางสาว นพ. ไดรับเงินแลวตามใบสําคัญจายเอกสารหมาย ส.2
แผนที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547
คูกรณีนําสืบวา คูกรณีไดทําสัญญารับประกันภัยรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 805595 ปทุมธานี เริ่มคุมครองวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ไมไดระบุเวลาวาทําสัญญาประกันภัยเมื่อใด
คูกรณีจึงไมไดรับประกันภัยในขณะเกิดเหตุ ทั้งในรายงานประจําวันหมาย ส.1 ก็ไมไดระบุวานาย ออ.
ขับรถโดยประมาท เพิ่งระบุในหมายจับวันเวลาที่ 14 มิถุนายน 2547 วานาย ออ. ขับรถโดยประมาททํา
ใหผูอื่นถึงแกความตาย
อนุ ญ าโตตุ ล าการพิ เ คราะห แ ล ว ประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า คู ก รณี ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต
หมายเลขทะเบียน 80-5595 ปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถในขณะเกิดเหตุ
หรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีเอกสารขอมูลประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถหมาย ส.3 มานําสืบวา รถยนตคันเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กกย-504 นครปฐม ที่
นาย อ. เปนผูขี่เปนรถยนตที่คูกรณีรับประกันภัยไวขอนี้คูกรณีนําสืบยอมรับวาเปนผูรับประกันภัย
รถยนตหมายเลขทะเบียน 80-5595 ปทุมธานี จริง สัญญาประกันภัยเริ่มคุมครองวันที่ 6 พฤษภาคม
2547 อันเปนวันที่เกิดเหตุเรื่องนี้โดยสัญญาไมไดระบุวาทํากรมธรรมเวลาใด คูกรณีจึงยังไมไดทําสัญญา
ในเวลาเกิดเหตุนั้นเห็นวา เวลาทําการงานของคูกรณีตามปกติอยูระหวางเวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 16.30
นาฬิกา แตเหตุเรื่องนี้เกิดเหตุเวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งเปนเวลาเลยทําการงานแลว จึงเชื่อวาคูกรณีทํา
สัญญารับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-5595 ปทุมธานี ที่ขับเฉี่ยวชนรถนาย อ. จริง สวน
ที่คูกรณีนําสืบวาในรายงานประจําวันหมาย ส.1 ระบุเพียงมีรถ 2 คันชนกันโดยไมกลาวถึงพฤติการณ
การชนวาเปนอยางใด ทั้งยังไมไดระบุวา นาย ออ. เปนฝายขับรถเฉี่ยวชนรถนาย อ. โดยประมาทดวย
คูกรณีจึงไมไตองรับผิดชดใชคาเสียหายนั้นเห็นวา หมายจับที่พนักงานสอบสวนออกใหจับนาย ออ.ใน
ขอหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถผูอื่นเสียหาย และมีผูถึงแกความตายแลวหลบหนีไมหยุด
ชวยเหลือแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ใกลเคียงทันทีเหตุออกหมายจับขางตนนี้เห็นไดวา
นายออ.หลบหนีไปหลังเกิดเหตุแสงวานาย ออ.รูตัวดีวาขับรถเฉี่ยวชนรถนายอ. โดยประมาทจริง ที่ผู
เสนอขอพิพาทจายคารักษาพยาบาลและคาปลงศพนาย อ. ใหแกนางสาว นพ. บุตรนาย อ. จึงชอบแลว
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อาศัยเหตุ ดังกล าว จึ งชี้ขาดใหคูกรณีช ดใชค า เสียหาย 50,000 บาท แกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทแลว ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2282/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 729/2550
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวามีใจความวา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 นาย ถ. ไดขับ
รถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 20-0696 สมุทรปราการ คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปตามถนน
สุขุมวิท จากดานบางปูมุงหนาไปทางดานปากน้ํา เมื่อไปถึงบริเวณจุดกลับรถกอนถึงสถานีบริการน้ํามัน
เจ็ท ตําบลทายบาน ไดขับดวยความประมาทโดยเลี้ยวกลับรถอยางกะทันหัน เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
หมายเลขทะเบียน กคษ-336 กรุงเทพมหานคร คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งนาย ท. เปนผู
ขับขี่ เปนเหตุใหนาย ท. ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิครินทร ผูเสนอขอพิพาทได
จายคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาลนาย ท. ผูประสบภัยใหแกโรงพยาบาลไป 15,000 บาท จึง
มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน 15,000 บาท
ใหแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ผูขับขี่รถคันที่คูกรณับประกันภัยไวเปนฝายขับรถโดยประมาทหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิยื่นคําเสนอขอพิพาทเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีแลว
หรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา เกี่ยวกับปญหาตามประเด็นที่ 1 นั้น ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ธ.
ผูรับมอบอํานาจชวงของผูเสนอขอพิพาท เปนพยานวา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2547 ซึ่งเปนวันเกิดเหตุ
พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ ไดบันทึกรับแจงเหตุเรื่องนี้ จากนาย ถ. ผูขับขี่รถยนต
โดยสารหมายเลขทะเบียน 20-0696 สมุทรปราการ ดังสําเนารายงานประจําวันทายคําเสนอขอพิพาท
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ตอมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ ดังสําเนาทายคําเสนอขอพิพาทวา
ไดสอบสวนแลว ทราบวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ถ. จะไดดําเนินการตอไป
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ตามสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีของ สภ.อ.เมือง
สมุทรปราการ ทายคําเสนอขอพิพาทนั้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 11.45 นาฬิกา บันทึกไวมี
ใจความวา นาย ถ. ซึ่งมีที่อยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการนั่นเอง แจงวา ในวันนั้นเวลาประมาณ 6.00
นาฬิกา ผูแจงไดขับรถยนตโดยสารสองแถวทะเบียน 20-0696 สมุทรปราการ เฉี่ยวชนกับรถจักดรยาน
ยนตทะเบียน กคษ 336 กทม. ซึ่งมีนาย ท. เปนคนขับทําใหนาย ท.ไดรับบาดเจ็บ ขณะนั้นรักษาตัวอยู
ที่ รพ.ศิครินทร พนักงานสอบสวนไดรับแจงแลวจึงใหผูแจงลงชื่อไว ตอมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
พนักงานสอบสวนไดบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ ความวาตามประจําวันขอ 6 เวลา 11.45 นาฬิกา
นั้น พนักงานสอบสวนไดบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ ความวาตามประจําวันขอ 6 เวลา 11.45
นาฬิกานั้น พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนแลว ทราบวาความประมาทเกิดจากนาย ถ. จึงไดทํา
การบันทึกไวและจะไดดําเนินการตอไป ตอนทายมีแตลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนลงไวแตเพียง
ลําพัง เมื่อพิจารณาดูขอความที่ไดบันทึกไวในรายงานประจําวัฯ ดังกลาวแลว จะเห็นไดวา การที่บันทึก
ไววา “ไดทําการสอบสวนแลว ทราบวา ความประมาทเกิดจากนาย ถ.” นั้น เปนไดแตเพียงขอเท็จจริง
ซึ่งพนักงานสอบสวนไดจากการสอบสวนในเบื้องตนเทานั้น เปนการแสดงความเห็นลับหลังนาย ถ. ผู
แจงความและพนักงานสอบสวนยังมิไดแจงขอหาตอนาย ถ. และยังมิไดดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น
ให ไ ด ค วามว า แต ล ะฝ า ยขั บ รถกั น อย า งใดรถจึ ง เกิ ด เฉี่ ย วชนกั น ขึ้ น เมื่ อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทไม มี
พยานหลักฐานอื่นใดอีก ก็จะฟงวาอุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหาได
ไม
เมื่อเปนดังนี้ก็ไมจําตองวินิจฉัยปญหาตามประเด็นที่ 2 ตอไปอีก
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียมแทนคูกรณี 1,000
บาทดวย

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2639/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 831/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน (ปายแดง) เลขตัวถัง
BE49S-TH121236 คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ช-5793 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2547 เวลา 09.35 นาฬิ ก า ผู ขั บ รถจั ก รยานยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภั ย ไว ขับรถไปตามถนนหนาโรงเรีย นเตรี ยมทหาร ตํ า บลศรีกะอาง อํ าเภอบานนา จั งหวัด
นครนายก ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถออกจากโรงเรียนเตรียมทหาร โดย
ประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมหยุดรถใหรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลน
อยูในทางตรงไดผานพนไปกอน เมื่อขับออกไปกะทันหันเปนเหตุใหชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว เป น เหตุ ใ ห เ ด็ ก หญิ ง ส. และเด็ ก หญิ ง ร. ซึ่ ง เป น ผู โ ดยสารนั่ ง ซ อ นท า ย
รถจั ก รยานยนตไ ด รับ บาดเจ็ บ ผู เ สนอขอ พิ พ าทไดจ า ยเงิ น คา รั ก ษาพยาบาลแก ผูบ าดเจ็ บ จํ า นวน
21,677 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะ
ผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า เหตุ เ กิ ด ขึ้ น ไม ใ ช เ พราะความประมาทของผู ขั บ รถคู ก รณี
รับประกันภัยไวแตเพียงฝายเดียว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เวลา 09.35
นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนหนาโรงเรียน
เตรียมทหาร ตําบลศรี กะอาง อํ าเภอบานนา จั งหวัดนครนายก ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คู กรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถออกจากทางเขาออกของโรงเรียนเตรียมทหาร โดยประมาทขับออกดวยความเร็วสูง
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แล น เข า สู ถ นนหน า โรงเรี ย นเตรี ย มทหารกะทั น หั น ไม ย อมชะลอความเร็ ว ของรถเกิ ด ชนท า ย
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนอยูในทางตรงไดผานพนไปกอน เปนเหตุ
ใหชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ทําใหนาย สช. ผูขับรถเด็กหญิง ส. และ
เด็กหญิง ร. ซึ่งเปนผูโดยสารนั่งซอนทายรวม 3 คนไดรับบาดเจ็บ ไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจ
และพนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวปรากฏตามเอกสาร ส.1 และ ส.2
คูกรณีนําสืบวาผูเสนอขอพิพาทไมมีหลักฐานใดแสดงวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความ
ประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไมไดออกไปตรวจที่เกิด
เหตุ ในเอกสาร ส.1 ไมไดระบุขอเท็จจริงวารถชนกันในลักษณะใด และรถคันไหนชนกับรถคันไหน
เอกสาร ส.2 ไมใชเอกสารราชการ มีการเขียนขอความลงในชองวาง โดยไมมีผูใดรับรองความถูกตอง
พิเคราะหในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูขับรถคูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไมนั้น
ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนออกจากโรงเรียนเตรียมทหาร เขาสู
ถนนหนาโรงเรียนเตรียมทหารกะทันหันโดยไมยอมใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลน
อยูในทางตรงไดผานพนไปกอน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับ
รถและผูโดยสารซึ่งนั่งซอนทายรวม 3 คนไดรับบาดเจ็บ ปรากฏตามเอกสาร ส.1 พนักงานสอบสวนลง
ความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวปรากฏตาม
เอกสาร ส.2 รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสาร ส.1 ไดระบุถึงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ระบุ
ชื่อยี่หอรถ ทะเบียนรถ และผูขับรถทั้งสองคัน ตามเอกสาร ส.2 พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไดลงความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไว การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง การนําสืบ
กลาวแกของคูกรณีเปนแตเพียงวาบันทึกรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไมระบุขอเท็จจริงลักษณะของ
เหตุที่เกิดขึ้นคงระบุไวแตเพียงขอเกิดเหตุเทานั้น เอกสารของพนักงานสอบสวนในเอกสาร ส.2 ไมใช
เอกสารราชการ เปนการเติมคําในชองวาง ขอกลาวแกดังกลาวของคูกรณีไมชัดแจงวาเหตุเกิดขึ้นไมใช
เพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขอกลาวแกของคูกรณีไมมีน้ําหนักไมอาจ
หักลางการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ไดความดังนี้เห็นวาขอพิพาทฟงไดตามขอ ฟงไดวาผู
เสนอขอพิพาทไดทวงถามจากคูกรณีแลว
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 24,105 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวน 21,677 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาท เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4983/2547
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 840/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน (ปาย
แดง) เลขตัวถัง NF.125D-0092120 คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-3015 ชุมพร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลาประมาณ 00.20 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกั นภัย ไว ขับ รถไปตามสายเอเชี ย จากจัง หวั ดชุ มพรมุ งไปอํ าเภอหลั ง สวนถึง ที่ เ กิ ด เหตุ บ ริเ วณ
กิโลเมตรที่ 52-53 หมูที่ 8 ต.ตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ผูขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไว ขั บ รถสวนทางไปโดยประมาท ขั บ ด ว ยความเร็ ว สู ง เสี ย หลั ก แล น ล้ํ า เข า ไปในช อ งทางเดิ น
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เปนเหตุใหเฉี่ยวชนกันทําใหผูขับรถจักรยานยนต
ผู โ ดยสารซึ่ ง นั่ ง ซ อ นท า ยรถจั ก รยานยนต อี ก 2 คน ได รั บ บาดเจ็ บ ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ยเงิ น ค า
รักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บจํานวน 3 คน ไปจํานวน 45,000 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตาม
กฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิด
ชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้ น พิ จ ารณกํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทเรื่ อ ง ผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว
ประมาทหรือไม
ในชั้นพิจารณาคูพิพาททั้งสองฝายขอใหรอผลคําพิพากษาของศาลอุทธรณซึ่งจําเลยได
ยื่นอุทธรณไปเมื่อตนป พ.ศ. 2548 ในชั้นตอมาปรากฏวาศาลอุทธรณภาค 8 ไดมีคําพิพากษากลับคํา
พิพากษาศาลจังหวัดหลังสวนเปนใหยกฟองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
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ทั้งสองฝายไมติดใจจะนําสืบพยานอีกตอไป
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรือไมนั้น ในขอนี้คงฟงขอเท็จจริงไดตามที่คูพิพาททั้งสองฝายตกลงกันใหรอผลของคําพิพากษาศาล
อุทธรณภาค 8 ซึ่งคูความไดอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนคือไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลจังหวัด
หลังสวน ปรากฏวาศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษากลับคําพิพากษาศาลจังหวัดหลังสวนเปนใหยกฟองคดี
ของโจทก ขอพิพาทนี้ไมอาจฟงไดวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายประมาท ไมอาจบังคับ
คูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4038/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 848/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน บยก-942
กรุ ง เทพมหานคร คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปกพ-187
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เวลา 12.00 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนภายใหมูบานเศรษฐกิจ ถึงบริเวณตลาดสินเนรมิต แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผูขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไป
โดยประมาทขับดวยความเร็วสู. ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชนรถจักรยานยนตคนั
ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับรถและผูโดยสารนั่งซอนทายอีกสองคน
ไดรับบาดเจ็บผู เสนอข อพิพาทได จายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแล ว รวมเปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน 1,001 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททละเมิดชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถจักรยานยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอข อพิพาทนําสืบ วาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เวลาประมาณ
12.00 นาฬิ กา ผู ขับรถคันที่ผู เสนอข อพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนเพชรเกษม ถึงที่เ กิดเหตุ
บริเวณหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชน
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับรถจักรยานยนตและเด็กผูโดยสารนั่งซอนทายอีกสอง
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คนไดรับบาดเจ็บ ผูขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถหลบหนี ไดแจงความไวตอเจา
พนักงานตํารวจตามเอกสารหมาย ส.1
คูกรณีนําสืบวาผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแจงความตอเจาพนักงาน
ตํารวจหลังเกิดเหตุ 6 วันเปนพิรุธ
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยได
แจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.1 คูกรณีนําสืบกลาวแกวาผูขับรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวแจงความตอเจาพนักงานตํารวจหลังเกิดเหตุ 6 วัน เมื่อพิจารณารายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย ส.1เห็นวา ผูแจงระบุแตเพียงรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ปกพ-187 กรุงเทพมหานคร เทานั้น ผูแจงไมไดใหลักษณะของรถจักรยานยนตคันดังกลาววา
เปนรถชนิดใด สีอะไร มีลักษณะพิเศษเชนไร และเหตุไรจึงจดจําหมายเลขทะเบียนของรถคันที่กลาว
อางวาชนรถผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทเพียงเทานั้น เห็นวามี
น้ําหนักนอยไมอาจฟงไดวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายประมาททําละเมิด ขอพิพาทฟงไมได
ตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4064/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 851/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท พ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น วค-6067
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 1ฐ-7470 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 8.00 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถึงที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่ 14 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมอาจ
หยุดรถไดทันชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทได
นํารถไปซอมเสียเงินไป 6,900 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระ
เงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 8.00
นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายเลี่ยงเมืองจังหวัดชลบุรี ถึง
ที่เกิดเหตุบริเวณกิโลเมตรที่ 14 ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปในทิศทางเดียวกัน
โดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางใหพอที่จะหยุดรถไดทัน จึงชนทายรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามภาถายเอกสารหมาย ส.1 ไดแจงความตอเจาพนักงาน
ตํารวจไวและผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวยอมรับผิด ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2
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คูกรณีนําสืบวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวถูกรถคันหมายเลขทะเบียน 4ณ-3110
กรุงเทพมหานคร ซึ่งขับตามหลังไปโดยประมาท ชนทายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจนรถกระเด็นไป
ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว รถอื่นที่ชนทายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมมี
ประกันภัย ผูขับรถคันอื่นไดขอรองใหผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวซึ่งมีประกันภัยไวตอคูกรณี
ชวยรับผิดใหบริษัทคูกรณีซอมรถใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยมีรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีซึ่งพนักงานสอบสวนไดรับ
แจงและบันทึกไวตามเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งมีขอความระบุเปนสาระสําคัญวารถแลนตามกันไป 3 คัน รถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูขางหนาเปนคันที่ 1 รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลน
ตามไปเปนคันที่ 2 รถคันหมายเลขทะเบียน 4ณ-3110 กรุงเทพมหานคร แลนตามไปเปนคันที่ 3 ถึงที่
เกิดเหตุมีการชลอความเร็วของรถลง ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหยุดรถ ผัขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวหยุดรถไมทันชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย
ตอมารถคันหมายเลขทะเบียน 4ณ-3110 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแลนตามไปเปนคันที่ 3 หยุดรถไมทันจึง
ชนทายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ไมมีระบุไววารถคันที่ 3 ชนทายรถคันที่
คู ก รณีรั บ ประกั นภั ย ไว ก ระเด็ น ไปชนท า ยรถคั นที่ ผูเ สนอขอ พิพ าทรั บ ประกั นภั ย ไวซ้ํ า เป น ครั้ง ที่ 2
พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาผูขับรถคันที่ 3 ประมาทชนทายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว และลง
ความเห็นวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไว จึงไดเปรียบเทียบปรับไปคนละ 400 บาท การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทประกอบดวยรายการ
ประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งเอกสารดังกลาวนี้พนักงานสอบสวนทําขึ้นในทางราชการ
เมื่อฟงประกอบกันแลวนาเชื่อวาเปนความจริง ขอกลาวแกของคูกรณีวารถคันที่ 3 ชนทายรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวกระเด็นไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เหตุเกิดขึ้นจึงเปน
ความผิดของผูขับรถคันที่ 3 คือคันหมายเลขทะเบียน 4ณ-3110 กรุงเทพมหานคร ความขอนี้แมจะ
ปรากฎขึ้นจากบันทึกตางๆ ซึ่งเจาหนาที่ของคูกรณีไดจัดทําขึ้นภายหลังเกิดเหตุโดยอางวาไดบันทึก
ปากคําของบุคคลที่เกี่ยวของไวตามเอกสารหมาย ค.1 ถึง ค.3 เอกสารที่ทําขึ้นโดยคูกรณีเองนาระแวง
วาจะทําขึ้นเพื่อใหคกู รณีพนความรับผิด การนําสืบของคูกรณีมีน้ําหนักนอยไมอาจหักลางการนําสืบของ
ผูเสนอขอพิพาทไดเชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,417 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป ของเงินจํานวน 6,900 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3654/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 879/2550
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น กง-6997
เชียงราย เวลา 12.15 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเจริญ
ประเทศ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาโรงเรียนมงฟอรด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผูขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ไมเวนระยะหางพอที่จะ
หยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไป จํานวน 6,630 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมท
ทําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาเหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เวลา 12.15 นาฬิกา
ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเจริญประเทศ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนา
โรงเรียนมงฟอรด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
ตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชนรถคัน
ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 ไดแจงความตอ
เจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.2 นํารถไปซอมและชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสาร
หมาย ส.3 แจงความตํารวจในวันเกิดเหตุโดยระบุวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวยอมจะชําระเงิน
คาซอมรถใหจึงไปแจงความไวตามเอกสารหมาย ส.2
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คูกรณีนําสืบวาถนนบริเวณที่เกิดเหตุใกลปากทางเขาออกสูลานจอดรถ รถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวไดจอดรถขวางทางรถเขาออกสูลานจอดรถ รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
แลนตามไปแลวจอดตอทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวไดขับรถถอยหลังเพื่อที่จะใหรถเขาออกสูลานจอดรถได ขณะที่ถอยหลังไมดูใหดีเสียกอน
วารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจอดอยู เปนเหตุใหชนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว หลังเกิดเหตุผูขับ
รถทั้งสองฝายเจรจากัน ฝายผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเห็นวาไดรับความเสียหายเล็กนอยไม
ติดใจที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทน แตไมยอมรับผิด และไมเจรจายอมที่จะรับผิดใหแกผูเสนอขอ
พิพาทหลังจากนั้นไดรับหนังสือทวงถามจากผูเสนอขอพิพาทผูเอาประกันภัยจึงสอบปากคําผูขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวและทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุวไดวยตามเอกสารหมาย ค.1 ถึง ค.3 ไดแจง
ความตอเจาพนักงานตํารวจไวเปนหลักฐานอีกตามเอกสารหมาย ค.4 ระบุไมยอมรับผิดไวดวย
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรื อ ไม นั้ น ในข อ นี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ขั บ รถตามหลั ง ไปโดย
ประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน เปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกั นภัยไวได รับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 ไดแจงความตอเจา
พนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.2 คูกรณีนําสืบกลาวแกวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะรถคันที่ผูเสนอ
ข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว ขั บ รถถอยหลั ง เพื่ อ ที่ จ ะเป ด ทางให ผู อื่ น ขั บ รถเข า ออกสู ล านจอดรถทาง
ดานขางถนนจึงชนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย เห็นวาตามภาพถายเอกสาร
หมาย ส.1 รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกชนไดรับความเสียหายมากพอสมควร ตาม
รายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานตามเอกสารหมาย ส.2 ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไดแจงความไวทันทีหลังเกิดเหตุระบุขอเท็จจริงจริงวารถยนตปกอัพยี่หอโตโยตาสีแดงคันหมายเลข
ทะเบียน ภ-9717 เชียงใหม เฉี่ยวชนทายรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวที่บริเวณกันชน
ทาย ระบุดวยวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชื่อนาย สา. ระบุตอไปวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวรับวาจะเปนผูออกคาซอมแซมรถใหแกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เห็นวาผู
ขับ รถคั นที่ ผู เสนอข อพิ พ าทรั บ ประกันภั ยไวแ จงความต อเจาพนั ก งานตํา รวจทั นที ระบุ ขอเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลักษณะและหมายเลขทะเบียนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวและระบุชื่อของผูขับรถคันทีค่ กู รณี
รับประกันภัยไวดวย นาเชื่อวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทชนทายรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวจริง เมื่อดูภาพถายตามเอกสารหมาย ส.1 ประกอบจะเห็นวารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายมากพอสมควร มากกวาที่จะเชื่อวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวขับรถถอยหลังเพื่อเปดทางใหรถคันอื่นเขาออกทางดานซายมือเขาสูลานจอดรถ ขอ
กล า วแก ข องคู ก รณี ห าได ถ ามค า นพยานผู เ สนอข อ พิ พ าทไว ก อ นว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวขับถอยหลังหรือไม ทั้งนี้เพื่อที่จะใหผูเสนอขอพิพาทไดอธิบายถึงขอเท็จจริงในเรื่องที่
คูกรณีกลาวอางวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทถอยหลังเนื่องจากเปดทางใหรถอื่นเขาออกสูลานจอดรถ
สวนการบันทึกถอยคําของผูขับรถตามที่คูกรณีกลาวอางนั้น ไดทําขึ้นหลังเกิดเหตุเปนเวลานานไมมี
น้ํ า หนั ก ไม น า เชื่ อ ว า เป น ความจริ ง เชื่ อ การนํ า สื บ ของผู เ สนอข อ พิ พ าทว า ผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
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ประกันภัยไวเปนฝายประมาท และฟงไดวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว ดังนี้แลวขอพิพาท
จึงฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,342.50 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวน 6,630 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4146/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1311/2550
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท บ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น พฮ-4351
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วน-6858 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2549 เวลา 18.10 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ภายในบริเวณลานจอดรถของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลปนเกลา ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับ
รถไปในทิศทางเดียวกันทางดานซายมือของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยู ผูขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถดวยความประมาท ขับรถดวยความเร็วสูงไมรักษาระยะความหางให
เพียงพอ เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 7,000 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาท
ทําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแตเพียง
ฝายเดียว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2549 เวลา 18.10
นาฬิ ก า ผู ขั บ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว ขั บ รถไปภายในบริ เ วณลานจอดรถของ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลปนเกลา ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปในสถานที่
เดียวกันโดยประมาท ขับอยูทางซายมือของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยู ขับดวย
ความเร็วสูงไมระมัดระวัง เปนเหตุใหเสียหลักเขาไปเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
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ไดรับความเสียหาย ไดแจงเหตุและบันทึกเหตุไวตามเอกสารหมาย ส.1 ทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ
ไวตามเอกสารหมาย ส.2 รถไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.3
คูกรณีนําสืบวา เหตุเกิดขึ้นขณะรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวกําลังจะเขาที่จอด สวน
รถคันที่คูผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกําลังแลนจะออกจากลานจอดรถไป ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวไดใชความระมัดระวังดีแลวยังเกิดเหตุชนกันขึ้น
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยมีบันทึกซึ่งเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทบันทึกไวตาม
เอกสารหมาย ส.1 วารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูในทางตรง มีรถคันทีคูกรณีรับ
ประกันภัยไวเฉี่ยวชนไดรับความเสียหายและมีแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุซึ่งเจาหนาที่ของผูเสนอขอ
พิพาททําไวตามเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งเห็นวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูในทางตรง
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนอยูทางซายมือ การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทนาเชื่อวารถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูในทางตรง รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนอยูทางซายมือเสีย
หลักเบียดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ขอกลาวแกของ
คูกรณีกลาวอางขอเท็จจริงเขามาใหมวาขณะเกิดเหตุรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวกําลังจะเขาที่จอด
สวนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกําลังแลนจะออกจากลานจอดรถไป ขอเท็จจริงดังกลาวนี้
คูกรณีหาไดถามคานผูเสนอขอพิพาทเพื่อใหผูเสนอขอพิพาทไดอธิบายขอเท็จจริงดังกลาวนี้เสียกอน
การนําสืบเชนนี้มีน้ําหนักนอย เชื่อการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาท
ของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ฟงไดวาความเสียหายเปนไปตามคําเสนอขอพิพาทและฟงได
วาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว ไดความดังนี้เห็นวาขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,100 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปของเงินจํานวน 7,000 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4193/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1424/2550
วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 นาย สช.
ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน กท-5449 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตาม
ถนนทางรถไฟสายเกาในคลังน้ํามัน ป.ต.ท. เขาไปในคลังน้ํามันนั้น ไดมีบุคคลซึ่งขับขี่รถยนตหมายเลข
ทะเบียน ปก-1176 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมา ไดขับโดยไมระมัดระวัง
โดยเปลี่ยนชองทางแซงทางดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดรับความเสียหาย ชนแลวขับรถหลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว
เรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 3,500 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองให
คูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 3,500 บาท พรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา รถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวไดไปเกิดเหตุดังที่ถูกกลาวหรือหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ทพ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 เวลาประมาณ 3.00 นาฬิกา นาย สช. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนในคลังน้ํามัน ป.ต.ท. ถนนทางรถไฟสายเกา เพื่อจะไปยังถนน
สุ ขุ ม วิ ท ซอย 50 ได มี บุ ค คลซึ่ ง ไม ท ราบชื่ อ ขั บ รถยนต ก ระบะหมายเลขทะเบี ย น ปก-1176
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังมา ไดขับแซงรถฝายผูเสนอขอพิพาทโดย
ไมระมัดระวัง เปนเหตุใหเฉี่ยวชนถูกดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายเฉี่ยวชน
แลวทั้ง 2 ฝาย ไดหยุดรถลงเจรจากัน ผูขับขี่รถฝายคูกรณีมีอาการเมาสุรา และไมยอมรับวาเปนฝายผิด
เมื่อตกลงกันไมไดแลวผูขับขี่รถฝายคูกรณีก็ขับรถหลบหนีไป นาย สช. โทรศัพทแจงเหตุตอผูเสนอขอ

37

พิพาท นาย จด.พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดไปยังที่เกิดเหตุ ไดสอบถามและ
บันทึกถอยคําของนาย สช. ไวในใบแจงอุบัติเหตุ ส.1 แลวนาย สช. ไดไปแจงความไวที่ สน. พระโขนง
ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อู ห.จก. ว. เมื่อรถซอมเสร็จ
ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมไป 3,271 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ฝยคูกรณีมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา ในวันที่ 18 กันยายน 2547 นั้น
เมื่อเวลาประมาณ 2.25 นาฬิกา รถยนตืกระบหมายเลขทะเบียน ปก-1176 กรุงเทพมหานคร คันที่
คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว นี้ ไ ด เ กิ ด เหตุ เ ฉี่ ย วชนกั บ รถยนต แ ท็ ก ซี่ ห มายเลขทะเบี ย น ทพ-1107
กรุงเทพมหานคร ที่แยกกลวยน้ําไท นาย ทน. ผูขับขี่รถกระบะฝายคูกรณีไดแจงอุบัติเหตุตอบริษัท
คูกรณี นาย สน. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุในคืนนั้นเองในเวลา 2.45
นาฬิกา ไดบันทึกถอยคําของนาย ทน. ไวดังเอกสาร ค.1 และไดถายรูปรถนาย ทน. และรถแท็กซี่ไวดัง
รูปถาย ค.2 สําเนารายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุมีดังเอกสาร ค.3 การดําเนินการในการตรวจสอบ
อุบัติเหตุรายที่กลาวนี้ไมนาจะเสร็จสิ้นจนนาย ทน. จะสามารถขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนไี้ ปเกิด
เฉี่ยวชนกบรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ถนนทางรถไฟสายเกาในคลังน้ํามัน ป.ต.ท. ไดอีก และถาไดไป
เฉี่ยวชนกับรถฝายผูเสนอขอพิพาทจริง ก็คงไดแจงอุบัติเหตุตอบริษัทคูกรณีแลวเชนเดียวกับกรณีที่ได
เกิดชนกับแท็กซี่
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา พยานของคูกรณีไดยอมรับวา การเกิดเหตุที่คูกรณีอางวารถ
ฝายคูกรณีไดเฉี่ยวชนกับรถยนตแท็กซี่ที่แยกกลวยน้ําไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตยนั้น การเฉี่ยว
ชนกันรายพิพาทก็เกิดเหตุที่แขวงพระโขนง เขตคลองเตยเหมือนกัน เวลาที่เกิดเหตุของแตละรายการ
นั้ น ก็ ค งเป น เพี ย งประมาณเอาเท า นั้ น น า จะไม ใ ช เ วลาที่ แ น น อน จึ ง เป น ไปได ที่ ร ถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกั น ภั ย ไว นี้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นเวลาที่ ต า งกั น ไม ม าก พยานหลั ก ฐานของคู ก รณี ยั ง ไม พ อหั ก ล า ง
พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท ฟงไดวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทจริง
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 3,271 บาท (สามพันสอง
รอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมไดความชัดวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีใช
คาเสียหายตั้งแตเมื่ใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทน
ผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนา
คําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4423/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1529/2550
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วฬ-1258 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภฉ-5384 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2547 เวลา 16.20 นาฬิกา นางสาว อน. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยออก
จากปมน้ํามันเอสโซ ตรงปากซอยรางน้ํา ขณะจอดรอเพื่อจะขับเขาถนนราชปรารภ ไดมีบุคคลมีชื่อขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาดานขวาดวยความเร็ว และไดแซงขวารถฝายผูเสนอขอพิพาท
แลวไดเลี้ยวซายเขาถนนราชปรารภ ทําใหมาเบียดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทดานขวาเสียหาย หลังเกิด
เหตุแลวรถฝายคูกรณีไดขับหลบหนี ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไปแจงความตอพนักงานสอบสวนไว
ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดนํารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซอมเปนเงิน 6,800 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและเพิ่มเติมคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมเฉี่ยวชน
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้หรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย มช. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547
เวลา 16.20 นาฬิกา นางสาว อน. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยออกจากปมน้ํามันเอสโซ
ปากซอยรางน้ํ า ขณะรอเลี้ ย วเพื่อขั บ เข า ถนนราชปรารภ ได มีร ถคัน หมายเลขทะเบี ยน ภฉ-5384
กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยขับออกจากปมน้ํามันไดมาเบียดชนประตูหนาขวาและบังโคลน
หน า ขวาของรถ ฝ า ยผูเ สนอข อ พิ พ าทเสี ย หายตามภาพถา ย ส.1 หลั ง จากนั้ น รถฝ า ยคู ก รณี ไ ด ขั บ
หลบหนีไป ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาท พนักงานของผูเสนอขอพิพาท
แนะนําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปแจงความไวตามเอกสาร ส.2 ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขา
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ซอมแลวเรียกรองไปทางคูกรณี คูกรณีรับหนังสือทวงถามแลวตามเอกสาร ส.3 คูกรณีปฏิเสธอางวาไมมี
การแจงเปดเคลมและเปนรถคนละยี่หอกับที่คูกรณีรับประกันภัย ผูเสนอขอพิพาทสอบถามไปยังผูขับ
ฝายผูเสนอขอพิพาทแจงวาจําทะเบียนไดแนนอนแตอาจจํายี่หอรถคลาดเคลื่อน
คู ก รณี มี น าย อก. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถคั น หมายเลข
ทะเบียน ภฉ-5384 กรุงเทพมหานคร โดยรถคันนี้เปนรถยี่หอโตโยตาสีน้ําเงิน ตามเอกสาร ค.1 และรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไมไดไปเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท เนื่องจากผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท
แจงความวารถคันดังกลาวเลขทะเบียน ภฉ-5384 กรุงเทพมหานคร เปนรถอีซูซุสีเขียว ทั้งที่เกิดเหตุ
เวลากลางวันและการจราจรคับคั่ง การจําสีและยี่หอรถไมนาจะตางกันได
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยได
กอเหตุละเมิดครั้งนี้หรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันเอกสาร ส.1 มาเปนพยาน เห็นวาตาม
รายงานประจํ าวันนั้น ไดความว าเกิ ดเหตุ เวลากลางวันจึงนาจะทําใหผูขั บ ฝ ายผู เสนอขอพิ พ าทจํา
หมายเลขทะเบียนรถคันที่มากอเหตุชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทได ประกอบกับการไปแจงความนันที
หลังเกิดเหตุ โดยระบุรถคันกอเหตุวามีหมายเลขทะเบียนอะไร ตลอดจนการเกิดเหตุเกิดอยางไรไวอีก
จึงนาจะเปนการไปแจงความตามที่ไดรูและเห็นมา ตามหลักฐานและเหตุผลพอดังกลาวจึงใหนาเชื่อถือ
ได สวนที่คูกรณีอางแมผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจะไปแจงระบุหมายเลขทะเบียนตรงกับรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไว แตไดมีการแจงยหอรถและสีตางจากรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย จึงไมนาเชื่อวารถคัน
ที่คูกรณีไปกอเหตุละเมิดครั้งนี้ แตการที่ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจําหมายเลขทะเบียนรถคันกอเหตุได
วามีหมายเลขทะเบียนตรงกับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยก็เพียงพอใหนาเชื่อได เพราะปกติผูขับจะมุง
แตจําหมายเลขทะเบียนรถคันที่มากอเหตุไวกอนจะจําอยางอื่น หากมีเวลาจึงจะจําสีและยี่หอรถเปน
รายการตอไปกอนที่รถคันกอเหตุจะไดขับหลบหนี ดังนั้นการจําสีและยี่หอรถภายหลังอาจเห็นแตกตาง
ไปบางเพราะอาจจะเห็นไมนาน กอนที่รถคันกอเหตุจะหลบหนี จึงเปนการจําขอปลีกยอยที่ไมสําคัญ
เทาที่จําหมายเลขทะเบียนรถได ดังนี้ขออางของคูกรณีจึงไมอาจหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
ขางตนได จึงนาเชื่อวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้ ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใช
คาเสียหายตามจํานวนที่ไมตอสูกันเปนเงิน 6,800 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย เมื่อปรากฏ
ตามหนังสือเอกสาร ส.3 วาผูเสนอขอพิพาทไดมีหนังสือทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้แลว โดยหนังสือนี้
กําหนดใหชําระภายใน 7 วันนับแตไดรับหนังสือ การที่คูกรณีไดรับหนังสือทวงถามในวันที่ 1 สิงหาคม
2548 และไมชําระ ถือวาคูกรณีผิดนัดตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เปนตนไป จึงตองรับผิดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันดังกลาว
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 6,800 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใช
คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแต
วันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5432/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2630/2550
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ก ระบะคั น หมายเลขทะเบี ย น พฮ-5446
กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปบต-385
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 07.30 นาฬิกา นาง ณพ. ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอ
ขอ พิพ าทรั บ ประกั น ภัย มาตามถนนในซอยรามคํา แหง 43/1 ขณะขั บ ถึ งที่ เ กิ ดเหตุ บ ริ เ วณตรงข า ม
โรงเรียนบดินทรเดชา ไดมีรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับมาดวยความเร็วสูง และไม
สามารถหยุดรถไดทันจึงพุงชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทดานหลังขวาไดรับความเสียหาย หลังจากนั้นได
ขับหลบหนีไป ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไปแจงความไวตามรายงานประจําวันทายคําเสนอขอพิพาท
ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซอมเปนเงิน 5,820 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมิไดไปเกิดเหตุเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาท เนื่องจากรถฝายคูกรณีเปนรถพวงขางขายไอศกรีมเนสเลย ซึ่งใชงานประจําวันที่ศูนย
สามลอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
วั น นั ด พิ จ ารณา ได กํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทว า รถจั ก รยานยนต คั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้หรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท โดยทั้งสองฝายตกลงกันวาคาเสียหายมีจํานวน 4,325
บาท
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ผูเสนอขอพิพาท มีนาย ปย. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547
เวลา 07.30 นาฬิกา นาง ณฐ ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนในซอย
รามคําแหง 431/1 ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณตรงขามโรงเรียนบดินทรเดชา ไดมีรถจักรยานยนตคันที่
คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ขั บ สวนทางมา และได เ ฉี่ ย วชนด า นหลั ง ขวารถยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัย จากนั้นรถฝายคูกรณีไดขับหลบหนี ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอ
พิพาท พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทมาถึงไดสอบปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท
ไวตาม ส.1 ทําแผนที่เกิดเหตุตาม ส.2 และออกรายการความเสียหายใหตาม ส.3 หลังจากนั้นผูขับฝาย
ผูเสนอขอพิพาทไปแจงความไวตามรายงานประจําวัน ส.4
คูกรณีมีนาย มน. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เรื่องนี้เมื่อฝายเรียกรองของคูกรณีไดรับ
การเรียกรองจากผูเสนอขอพิพาทเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2549 คูกรณีไดตรวจสอบแลว
ปรากฏวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปนของบริษัท น. ซึ่งขายไอศกรีมที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูเอา
ประกันภัยยืนยันวารถคันนี้ไมเคยขับเขามากรุงเทพมหานคร แตมีการจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร
ตามรายการจดทะเบียนตาม ค.1 เมื่อผูเสนอขอพิพาททวงถามไปยังบริษัท น. จํากัด บริษัท ดังกลาวก็
ยืนยันวารถคันนี้ไมไดไปกอเหตุ ซึ่งผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทอาจจําทะเบียนผิดพลาดก็ได หากรถฝาย
คูกรณีไปชนนาจะระบุวาเปนรถพวงขางไวขายไอศกรีม คูกรณีจึงไมตองรับผิด ซึ่งคูกรณีขอเวลา 10 วัน
เพื่อทําภาพถายรถฝายคูกรณีมาอาง แตครบกําหนดแลวไมไดอางสงแตอยางใด
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้หรือไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทมีบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท
ตาม ส.1 กับรายงานประจําวัน ส.4 มาอางเปนพยาน เห็นวาสําหรับรายงานประจําวัน ส.4 นั้นไดความ
วา หลังเกิดแลวผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดไปแจงความเกือบทันที โดยระบุจุดเกิดเหตุกับทะเบียนรถ
คันกอเหตุไวแลวยังไดแจงวารถคันกอเหตุไดหลบหนี โดยเฉพาะเกิดเหตุเวลากลางวันมีแสงสวางที่จะ
ใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเห็นทะเบียนรถไดชัด ดังนั้นการไปแจงความทันทีโดยระบุรายละเอียด
ตางๆ ไว จึ งมี น้ําหนักให นาเชื่ อถือไดวาเห็ นรถคันกอเหตุจริง ยิ่งไปกวานั้นยังไดความตามบันทึก
ปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทตาม ส.1 วาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอ
พิพาทวันนั้นไวอีก กับไดใหการยืนยันตอพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทวาเปนรถคัน
เดียวกับที่แจงความไว นอกจากนี้ยังไดระบุการเกิดเหตุเพิ่มเติมไวอีก วารถคันกอเหตุไดขับยอนศรซึ่ง
เปนความผิดชัดแจง ดวยเหตุนี้เมอชนแลวจึงไดขับหลบหนีซึ่งเปนพฤติการณที่เปนขอพิรุธอยางหนึ่ง
ดังนี้เอกสารนี้ประกอบรายงานประจําวัน ส.4 ขางตนใหนาเชื่อถือไดยิ่งขึ้น วารถจักรยานยนตคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้ สวนที่คูกรณีอางวารถฝายคูกรณีเปนรถจักรยานยนตของ
บริษัท น. ตาม ค.1 ซึ่งเปนรถพวงขางไวขายไอศกรีมประจําที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูเอาประกันภัย
แจงวาไมไดไปกอเหตุตาม ค.2 นั้น ซึ่งขออางตามบันทึก ค.2 นั้น จะเห็นไดวาเปนการปฏิเสธลอยๆ
เพราะหากเปนรถใชประจําที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็นาจะมีหลักฐานตางๆ มาประกอบใหเห็นชัดกวานี้ ยิ่ง
ไดความตาม ค1 วาเปนรถจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานครแมจะเปนดังที่คูกรณีอางคือนําไปใชที่จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี แต ร ถคั น นี้ ไ ม มี ข อ ห า มที่ ห า มใช ใ นกรุ ง เทพมหานครแต อ ย า งใด และที่ อ า งว า จะได นํ า
ภาพถายมาอางประกอบใน 10 วันก็ไมมีมาอางตามกําหนด สวนที่อางวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทอาจ
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จําทะเบียนคลาดเคลื่อน แตเกิดเหตุเวลากลางวันมิใชกลางคืนที่ไมมีแสงสวางใหเห็นทะเบียนรถได
ขออางของคูกรณีทั้งหมดจึงไมมีน้ําหนักหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทขางตนได เมื่อรถฝาย
คูกรณีเปนฝายกอเหตุครั้งนี้ คูกรณีจึงตองรับผิดใชคาเสียหายตามจํานวนที่ตกลงกันไวเปนเงิน 4,352
บาท แกผูเสนอขอพิพาท พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมมีหลักฐานวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณี
ชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิด
ดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 4,325 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 27 ตุลาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4261/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2654/2550
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วล-7630 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ทพ-8625 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2547 เวลา 20.50 นาฬิกา นาง นส. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนน
ปูเจาสมิงพราย ขณะขับถึงที่เกิดเหตถรถฝายผูเสนอขอพิพาทเลี้ยวซายเพื่อเขาถนนสุขุมวิท ไดมีบุคคล
ไมทราบชื่อขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนเดียวกันในชองทางที่ 2 จากซาย แลวรถ
ฝายคูกรณีไดเปลี่ยนมาดานซายอยางกะทันหัน ทําใหมาเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลัง
เกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุและลงบันทึกประจําวันไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถ
เขาซอมเปนเงิน 3,092.30 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก
คูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมไดเกิดเหตุเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทแตอยางใด
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุ
ครั้งนี้หรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท โดยทั้งสองฝายตกลงกันวาคาเสียหายมีจํานวน 2,312
บาท
ผูเสนอขอพิพาท มีนางสาว จร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547
เวลา 20.50 นาฬิกา นาง นส. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนปูเจาสมิงพราย
มุงหนาถนนสุขุมวิทโดยขับมาชองทางซาย ขณะขับถึงสามแยกปูเจาสมิงพรายไดเลี้ยวซายเขาถนน
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สุขุมวิท ไดมีผูมีชื่อขับรถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-8825 กรุงเทพมหานคร มาตามถนนเดียวกันใน
ชองทางที่ 2 จากซาย และไดเปลี่ยนชองทางมาชองทางที่ 1 อยางกระทันหันทําใหมาเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาท แลวรถคันดังกลาวไดขับหลบหนี ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทโทรศัพทแจงอุบัติเหตุตอผู
เสนอขอพิพาทตาม ส.1 แลวนัดแจงเปดเคลมวันรุงขึ้น หลังจากนั้นไดไปแจงความไวตาม ส.2 รุงขึ้นผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปแจงเปดเคลมโดยพนักงานของผูเสนอขอพิพาทสอบปากคําผูขับฝายผูเสนอ
ขอพิพาทตาม ส.3 กับถายภาพรถไวตามภาพถาย ส.4 เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไปทางคูกรณี
คูกรณีสงหนาตารางกรมธรรมมาใหตาม ส.5 แจงวาไมมีการแจงเปดเคลม ผูเสนอขอพิพาททวงถามไป
ยังผูเอาประกันภัยตาม ส.6 เมื่อผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบขอมูลของรถฝายคูกรณีตาม ส.7 รถฝาย
คูกรณีเปนรถสีเขียวเหลือง โดยมีสีของรถฝายคูกรณีผิดรถฝายผูเสนอขอพิพาท
คูกรณีมีนาย ปม. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเวลากลางคืน เมื่อคูกรณีสอบถาม
ไปยังผูขับรถฝายคูกรณี ไดแจงวารถฝายคูกรณีไมไดเขามาบริเวณที่เกิดเหตุ จึงนาจะมีการจําหนายเลข
ทะเบียนผิดพลาด สวนเอกสาร ส.2 ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไมแจงวารถฝายคูกรณีสีอะไรและมีแตผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทฝายเดียวเปนพยาน โดยพนักงานสอบสวนไมสรุปวารถฝายคูกรณีไปกอเหตุ
จริงหรือไม
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยได
กอเหตุครั้งนี้หรือไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทมีใบรับแจงอุบัติเหตุรถยนตื ส.1 รายงานประจําวัน ส.2 บันทึก
ปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท ส.3 และภาพถาย ส.4 มาอางเปนพยาน โดยเอกสารดังกลาวไดความ
เปนลําดับวา หลังจากรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกชนและรถคันกอเหตุไดหลบหนีแลว ผูขับรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดไปแจงความตอพนักงานสอบสวนเกือบทันทีหลังเกิดเหตุ โดยระบุรถคันกอเหตุวาเปน
รถแท็กซี่และมีหมายเลขทะเบียนอะไร กับไดแจงการเกิดเหตุเกิดวารถคันกอเหตุประมาทอยางไรไวอีก
การไปแจงความถึงรายละเอียดตางๆ ดังไดความดังกลาว จึงนาจะเปนการแจงตามที่เห็นและรูมาตาม
ความเปนจริง หลังจากนั้นไดมีการแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาทและนัดไปเปดเคลมวันรุงขึ้น โดย
บันทึกปากคําของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทยืนยันถึงการเกิดเหตุเหมือนกับที่แจงความไว โดยเฉพาะ
รถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายดานหนาขวาตามภาพถาย ส.4 ที่ถายหลังเกิดเหตุไวก็ตรงกันกับการ
เกิดเหตุมีผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทแจงไวทั้ง 2 ครั้ง จากเอกสารดังกลาวประกอบกันใหนาเชื่อวารถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุครั้งนี้ สวนที่คูกรณีอางวาเกิดเหตุกลางคืนจึงนาจะจําหมายเลขทะเบียน
คลาดเคลื่อนได แตเมื่อเกิดเหตุบริเวณสามแยก จึงนาจะมีไฟสองสวางใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเห็น
รายละเอียดตางๆ ของรถคันกอเหตุได และที่อางวาเมื่อสอบถามผูขับฝายคูกรณีไดแจงวารถฝายคูกรณี
ไมไดขับมาบริเวณที่เกิดเหตุ แตขออางนี้หามีหลักฐานมาประกอบไม จึงดูวาเปนขออางลอยๆ เทานั้น
และที่อางวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไมแจงวารถฝายคูกรณีสีอะไร และพนักงานสอบสวนไมสรุปอะไร
ไว เห็นวา การจํารถที่กอเหตุที่หลบหนี สิ่งที่ตองจําไวกอนคือทะเบียนรถ เมื่อมีเวลาเหลือจึงจะจํา
ประเภทของรถ สีและยี่หอรถภายหลังการที่ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจําไดทั้งทะเบียนและรูวาเปนรถ
แท็กซี่ แสดงวามีเวลาพอจําสิ่งดังกลาวไดกอนหลบหนี และที่พนักงานสอบสวนไมสรุปผลของคดีเพราะ
อีกฝายหลบหนียังไมอาจสรุปไดขณะนั้น ขออางของคูกรณีทั้งหมดไมมีน้ําหนักหักลางหลักฐานของผู
เสนอขอพิพาทขางตนได เมื่อไดความวารถคันกอเหตุคูกรณีรับประกันภัยไว คูกรณีจึงตองรับผิดใช
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คาเสียหายที่รับกันซึ่งมีจํานวน 2,312 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฎวาผู
เสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชํ าระหนี้เมื่อใด ยังถือไม ไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอ
พิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 2,312 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 8 สิงหาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3750/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2691/2550
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บม-7247 นครปฐม สวน
คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ภอ-5261 กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม 2547 เวลา 08.10 นาฬิกา นาย นม. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนลาดพราวในชองทางที่ 4 ขณะขับถึงที่เกิดเหตุสี่แยกลาดพราวตัดกับถนนรัชดาภิเษก จะเลี้ยวซาย
เพื่อเขาถนนรัชดาภิเษก ไดมีรถนาย อช. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาทิศทางเดียวกันในชองทาง
ที่ 3 จากซายและไดเปลี่ยนชองทางอยางกะทันหันทําใหมาเฉี่ยนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลัง
เกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับฝายคูกรณี
ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซอมเปนเงิน 3,600 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกราณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีมิไดรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน ภอ-5261
กรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุ และเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัย
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
1. คู กรณี รั บ ประกั นภั ยรถยนตคัน หมายเลขทะเบี ยน ภอ-5261 กรุ งเทพมหานคร
ขณะเกิดเหตุหรือไม
2. รถคันดังกลาวเปนฝายประมาทหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ปท.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ภอ-5261 กรุงเทพมหานคร ตามขอมูล น็อกฟอรน็อกของบริษัท ท. จํากัด ตาม
เอกสาร ส.1 ซึ่งขอมูลนี้ระบุคําวา....... คือคูกรณี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เวลา 08.10 นาฬิกา
นาย นม. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนลาดพราว ไดมีรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยขับตีคูมาและไดเลี้ยวขวาล้ําเขามาในชองทางของรถฝายผูเสนอขอพิพาท เมื่อพนักงาน
สอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุเห็นวาผูขับรถฝายคูกรณีประมาทและไดเปรียบเทียบปรับแลวตามรายงาน
ประจําวัน ส.2
คูกรณีมีนาย ปย. ผูรับมอบอํานาจและนาย สธ.ผูชวยผูอํานวยการฝายรับประกันภัย
รถยนตมาสืบวา เรื่องนี้คูกรณีตรวจสอบระยะเวลาคุมครองของรถฝายคูกรณี ปรากฏวาเกิดเหตุกอนที่
คูกรณีจะรับประกันภัยรถคันดังกลาว โดยมีการซื้อกรมธรรมประเภท 3 ตาม พ.ร.บ.ประเภทซิลเวอร
เปนเบี้ยประกันภัยพิเศษ ซึ่งราคาเบี้ยระกันภัยจะต่ํากวาประเภทโกลด โดยผูเอาประกันภัยชําระเงินน
สดและไมใชซื้อผานตัวแทน แตมาซื้อเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 และบริษัทคูกรณีไดออกกรมธรรม
ใหวันนั้นตาม ค.1 โดยไมระบุเวลาเริ่มตนไว แตเรื่องนี้เกิดเหตุวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 เวลา 08.10
นาฬิกา บริษัท คูกรณียังไมเปดทําการ และที่กรมธรรมระบุนายหนาประกันภัยรายนี้วาบริษัท พ.อินชัวร
โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) หมายความวาบริษัทนี้เปนตัวแทนของบริษัทคูกรณีโดยตรง และบริษัทนี้
เปดทําการเวลาเดียวกับบริษัทคูกรณีเวลา 08.30 นาฬิกา
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาที่จะนํามาวินิจฉัยกอน ไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา รถคัน
หมายเลขทะเบียน ภอ-5261 กรุงเทพมหามนคร เปนฝายประมาทหรือไมนั้น เห็นวา เมื่อผูเสนอขอ
พิพาทมีรายงานประจําวัน ส.2 มาเปนพยาน โดยไดความจากรายงานประจําวันฉบับนี้วา นาย อช. ได
ขับรถทะเบียน ภอ-5261 กรุงเทพมหานคร ชนคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เมื่อนาย อช. ผูขับ
รถคันดังกลาวนี้รับทราบขอหาและยอมใหเปรียบเทียบปรับแลว ดังนี้ยอมฟงไดวาผูขับรถคันดังกลาว
เปนฝายประมาทครั้งนี้ ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 1 ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ภอ-5261 กรุงเทพมหานคร หรือไมนั้น ซึ่งปญหานี้คูกรณีมีนาย สธ. ผูชวยผูอํานวยการฝาย
รั บ ประกั น ภั ย ของคู ก รณี ม าสื บ ประกอบกรมธรรม ค.1 โดยอ า งทํ า นองว า ผู เ อาประกั น ภั ย ขอซื้ อ
กรมธรรมในวันเกิดเหตุคือวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 โดยกรมธรรมของคูกรณี ค.1 ไมระบุเวลาเริ่มตน
ไว เพียงระบุวันเริ่มตนคุมครองในวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเปนวันเกิดเหตุโดยเปนการซื้อกับคูกรณี
บริษัทคูกรณีจะเริ่มเปดทําการเวลา 08.30 นาฬิกา แตเรื่องนี้เกิดเหตุ 08.10 นาฬิกา การเกิดเหตุจึง
เกิดขึ้นกอนที่คูกรณีจะรับประกันภัยรถคันนี้ และพยานปากนี้ยังใหการวาตามกรมธรรม ค.1 ที่ระบุวา
บริษัท พ. โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนหมายถึงบริษัทนี้ตัวแทนของบริษัทคูกรณีโดยตรง
ซึ่งบริษัทนี้ก็เปดทําการเวลาเดียวกับบริษัทคูกรณี เห็นวา เมื่อไดความตามกรมธรรม ค.1 ของคูกรณีวา
ไมมีระบุเวลาเริ่มตนไวชัดวาเริ่มตนคุมครองเวลาเทาใด แมจะเปนการซื้อกับบริษัทคูกรณีหรือบรัท พ.
โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏในกรมธรรมก็ตาม แตเมื่อไดรับการยืนยันจากนาย สธ. คน
ของบริษัทคูกรณีวาบริษัทคูกรณีเริ่มเปดทําการ 08.30 นาฬิกา โดยเฉพาะบริษัทคูกรณีก็ดีหรือบริษัท
ตัวแทนก็ดีเปนนิติบุคคล จึงนาจะเปดทําการตามที่พยานยืนยัน ดังนี้กรมธรรม ค.1 นี้จึงนาจะซื้อในวัน
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เกิดเหตุหลังเวลา 08.30 นาฬิกา ที่บริษัทคูกรณีจึงยังไมคุมครอง กลาวคือ คูกรณียังไมไดรับประกันภัย
รถคันกอเหตุ คูกรณีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4504/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2693/2550
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บธ-949 กาญจนบุรี ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันหมายเลข
ทะเบียน 80-2083 ปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2547 เวลา 22.15 นาฬิกา รอยตํารวจเอก สช. ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนสายเลี่ยงเมือง ขระขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย บก. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาดวย
ความเร็วไดแซงรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลวเปลี่ยนชองทางเขาชองทางที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับมา
ในลักษณะตัดหนา เปนเหตุใหมาเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย และทําใหผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุ เห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผูขับรถฝายคูกรณี ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บให
โรงพยาบาลไปแลวเปนเงิน 12,013 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทไม ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลข
ทะเบียน บธ-949 กาญจนบุรี ขณะเกิดเหตุ และเหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความประมาทของรถคันดังกลาว
ฝายเดียว
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
1. ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บธ-949 กาญจนบุรี
หรือไม
2. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
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หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สร.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน บธ-949 กาญจนบุรี ตามกรมธรรม ส.1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา
22.15 นาฬิกา รอยตํารวจเอก สช. ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสาย
เลี่ยงเมืองมุงหนาเขาตัวเมือง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย บก.ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลัง
มา ไดขับแซงรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลวขับเขาชองทางไปตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไปชน เปนเหตุใหผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนออกตรวจที่เ กิดเหตุ ลงบั นทึกประจําวันไวต าม ส.1 ต อมาวันที่ 7 เดื อนเดีย วกันไดมีการ
สอบปากคําผูขับฝายคูกรณีผูขับรถฝายคูกรณียอมรับวาไดขับแซงรถฝายผูเสนอขอพิพาทและเขา
ชองทางไปตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท พนักงานสอบสวนเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผู
ขับรถฝายคูกรณี พนักงานสอบสวนไดลงบันทึกประจําวันไวตาม ส.2 ใหผูขับฝายคูกรณีลงชื่อไว
คูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน บธ-949 กาญจนบุรี หรือไมนั้น เห็นวาเมื่อผูเสนอขอพิพาทมีกรมธรรม
ของรถคันดังกลาวตาม ส.1 มาอาง โดยกรมธรรมระบุระยะเวลาคุมครองเริ่มตนวันที่ 16 กรกฎาคม
2547 สิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 ขณะที่เรื่องนี้เกิดเหตุวันที่ 3 กันยายน 2547 เมื่อคูกรณีไมมี
หลักฐานมาสืบหักลางยอมฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคันดังกลาวในขณะเกิดเหตุ ปญหา
ตอไปตามประเด็นขอ 2 ที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใดนั้น ผูเสนอขอพิพาทมี
รายงานประจําวัน ส.1 และ ส.2 มาอางเปนพยาน สําหรับรายงานประจําวัน ส.1 ไดความวา ในวันที่ 2
กันยายน 2547 เวลา 22.40 นาฬิกา ไดมีรถชนกันพนักงานสอบสวนไดออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ
รถฝายผูเสนอขอพิพาทและผูรับฝายผูเสนอขอพิพาทอยูในที่เกิดเหตุและระบุวาจะดําเนินการตอไป
สวนรายงานประจําวัน ส.2 ไดความวาตอมาอีก 5 วันคือวันที่ 7 กันยายน 2547 พนักงานตรวจสอบได
สอบสวนเพิ่มเติมทราบวา รถอีกคันที่กอเหตุคือรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับมาตามถนนเดียวกัน
กับรถฝายผูเสนอขอพิพาท ไดขับแซงรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลวขับเขาไปตัดหนารถฝายผูเสนอขอ
พิพาท เปนเหตุใหรถทั้งสองคันชนกันทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท แลวขับเขาไปตัดหนารถฝายผู
เสนอขอพิพาท เป นเหตุ ใ ห ร ถทั้ งสองคันชนกั นทําใหผูขับ ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับ บาดเจ็บ จึงมี
ความเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับฝายคูกรณี เมื่อไดความวาขณะที่พนักงานสอบสวน
สรุปการเกิดเหตุผูขับฝายคูกรณีรับประกันภัยฟงอยูและลงชื่อในรายงานประจําวัน ส.2 ไว การที่ผูขับ
ฝายคูกรณีไมโตแยงวาการเกิดเหตุไมเกิดตามที่แจงใหทราบ เทากับยอมรับวาถูกตองและเกิดเหตุ
เกิดขึ้นตามที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบ แมวาจะไมมีการแจงขอหาใหทราบและปรับผูขับฝาย
คูกรณีไวก็ตาม แตการเกิดเหตุเกิดตามที่ผูขับฝายคูกรณียอมรับ พอฟงไดวาผูขับรถฝายคูกรณีเปนฝาย
ประมาทครั้งนี้ ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชคารักษาพยาบาลที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปจํานวน 12,013
บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระ
หนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
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เอกสารหมาย ส.9 ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองทวงถามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
ใหคูกรณีใชคาเสียหาย คูกรณีไมชดใชใหโดยอางวาไมมีการแจงอุบัติเหตุรายนี้
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 12,013 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 28 สิงหาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 226/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2717/2550
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 12.15 นาฬิกา นาง จด. ไดขับรถยนตคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนวิภาวดีรังสิตจากดินแดงมุงไปทางขึ้นโทลเวยหนาวังเด็ก ขณะ
กอนขึ้นโทลเวยไดมีรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 87-0539 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยขับ
มาตามถนนเดียวกันและทิศทางเดียวกันในชองเดินรถซายของชองเดินรถคันผูเสนอขอพิพาทและได
เปลี่ยนมาเดินรถชองขวาเขามาในชองเดินรถคันผูเสนสอขอพิพาทโดยกระทันหันเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยทางดานซายเสียหายแลวหลบหนีไป ตอมาไดนํารถไปจัดซอมผูเสนอขอพิพาท
เสียคาใชจายไป 6,639.35 บาท ไดทวงถามแลว คูกรณีไมชดใช ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 6,639.35 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่
13 สิงหาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันหมายเลขทะเบียน 87-0539 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณี
รับประกันภัยไมไดกอเหตุเรื่องนี้และผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียกภาษีมูลคาเพิ่มจากคูกรณี
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันคูกรณีรับประกันภัยขับโดยประมาทชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
จริงหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทจะใหคูกรณีใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิจารณาผู เ สนอข อพิ พาทนําสืบ วา เมื่อวันที่ 7 มิถุ น ายน 2547 เวลาประมาณ
12.15 นาฬิกา นาง จด. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตามถนนวิภาวดีรังสิต จาก
ดินแดงมุงหนาทางขึ้นโทลเวยวังเด็ก กอนขึ้นโทลเวยไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยหมายเลข
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ทะเบียน 87-0539 กรุงเทพมหานคร มาในถนนเดียวกันมุงหนาทางเดียวกันในชองเดินรถขางซายของ
รถคันผูเสนอขอพิพาท ครั้นถึงบริเวณที่เ กิดเหตุ รถคันที่คูกรณีไดเปลี่ ยนชองมาแลนดานขวาโดย
กะทันหันเฉี่ยวชนรถนาง จด. ด านซายเสียหายแลวหลบหนีไป นาง จด.ไปแจงความตามรายงาน
ประจําวันหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถประกันเสียคาซอมไป 6,205 บาท ตามใบสําคัญหมาย
ส.7
คูกรณีนําสืบวา ฝายผูเสนอขอพิพาทแจงความฝายเดียว ความจริงรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไมไดเกิดเหตุเรื่องนี้แตอยางใด ไดสอบถามผูเอาประกันภัยก็ไดรับบอกวารถเขาไมเคยเขามา
วิ่งในบริเวณที่เกิดเหตุเลย
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นขอ 1 ที่วารถคันคูกรณีรับประกันภัยไดชน
รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดยประมาทหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีนาง จด. ผูขับรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทมาใหการเปนพยานวา นาง จด.ขับรถมากอนถึงทางขึ้นโทลเวยราว 50 เมตร ในชองขวาสุด
ไดมีผูขับรถยนตกระบะบรรทุกหมายเลขทะเบียน 87-0539 กรุงเทพมหานคร แลนมาทางซายของรถ
นาง จด.แลวเปลี่ยนมาแลนทางดานขวาที่นาง จด.ขับรถอยูโดยกะทันหัน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถนาง
จด.บริเวณประตูดานซายกับบังโคลนตามภาพถายหมาย ส.8 ซึ่งนาง จด. ไดไปแจงความตามรายงาน
ประจําวันหมาย ส.2 ในวันเกิดเหตุนั้นเอง ดังนี้เห็นวา เหตุเกิดเวลากลางวัน 12.15 นาฬิกา ขณะรถอยู
ใกลทางขึ้นโทลเวย นาง จด.ยอมจําหมายเลขทะเบียนรถคันคูกรณีรับประกันภัยไดแมนยําและไดแจง
ความในทันทีในวันเกิดเหตุนั้นเองโดยไมมีขอใหสงสัยวานาง จด. จะแจงความและใหการปรักปรํา
ซ้ํารายคูกรณีแตอยางใด ที่คูกรณีนําสืบวารถคันรับประกันภัยไมเคยเขาวิ่งในบริเวณที่เกิดเหตุก็เปน
เพียงคําบอกเลาของผูเอาประกันภัยซึ่งไมเห็นเหตุการณ ไมมีน้ําหนักใหเชื่อได ขอเท็จจริงเชื่อฝายผู
เสนอขอพิพาทวารถคันคูกรณีรับประกันภัยหมายเลขทะเบียน 87-0539 กรุงเทพมหานคร ไดขับโดย
ประมาทเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยจริง คูกรณีตองชดใชคาเสียหายเปนเงินที่หักลด
แลวจํานวน 4,964 บาท
ประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณีชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
เห็นวา ภาษีนี้สามารถรับคืนไดจากกรมสรรพากร จึงไมเปนคาเสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกให
คูกรณีชดใช และไดตัดอกจากจํานวนคาเสียหาย 4,964 บาท แลวตามบันทึกอนุมัติจายหมาย ส.7
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 4,964 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท (วันที่ 13
มกราคม 2549) จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายรวม 2,100 บาท แทนผูเสนอ
ขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

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

