1

สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่

6823/2550
3751/2551

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล.ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาท
เสนอขอ พิพ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น กนง-476
อุตรดิตถ คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กข-8407 เพชรบูรณ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2548 เวลาประมาณ 23.20 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ตามทางหมูที่ 4 ตําบลบางกอก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไป
ในถนนเดียวกันโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับ
รถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลผูบาดเจ็บจํานวน 15,000 บาท
อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัย
ไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า เหตุ ไ ม ไ ด เ กิ ด จากความประมาทของผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวและคูกรณีไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท
เสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม คูกรณี
ประมาทหรือเปลา
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 เวลา 23.20 นาฬิกา
ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนในหมูบาน หมูที่ 4 ตําบล
บานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาท
ขับดวยความเร็วสูง หยุดรถไมทันชนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับ
รถบาดเจ็บผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 15,000 บาท อันเปน
คาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตาม
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เอกสารหมาย ส. 1 พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ส. 2
คูกรณีนําสืบวาเอกสารหมาย ส.1 ไมมีระบุขอเท็จจริงวาเหตุเกิดขึ้นอยางไร รถคันไหนเปน
ฝายผิด เอกสารหมาย ส.2 พนักงานสอบสวนมีแตความเห็นควรฟองแตไมปรากฏคําสั่งของพนักงาน
อัยการวามีคําสั่งฟองหรือไม ไมมีการเรียกคาสินไหมทดแทนไปยังผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแต
อยางใด
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไม
นั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามไปโดยประมาท ขับดวย
ความเร็วสูง หยุดรถไมทัน ชนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับรถ
ไดรับบาดเจ็บไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.1 พนักงานสอบสวนลงความเห็น
วาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ส.2 เห็น
ว า การแจ ง ความต อ เจ า พนั ก งานตํา รวจปรากฏตามรายงานประจํ าวั น เกี่ ย วกั บ คดี เ อกสารหมาย ส.1
พนักงานสอบสวนระบุวาการสอบสวนไดความวารถยนตเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตแลวหลบหนีไป ไดตรวจ
สถานที่เกิดเหตุพบแผนปายทะเบียนรถยนตคันหมายเลข กข-8407 เพชรบูรณ ซึ่งเปนปายทะเบียน
รถยนตคันที่ชนรถจักรยานยนตตกหลนอยูในที่เกิดเหตุ เห็นวาพนักงานสอบสวนเปนเจาพนักงานของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ในการสอบสวนหาความผิด เปนผูใกลชิดกับเหตุที่เกิดขึ้น พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่ง
ฟองสงไปยังพนักงานอัยการปรากฏตามเอกสารหมาย ส. 1 และ ส.2 การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมี
น้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง การนําสืบของคูกรณีวาตามเอกสารหมาย ส.1 ไมมีระบุขอเท็จจริงวาเหตุ
เกิด ขึ้น อย า งไร รถคั น ไหนเป น รถคัน ไหนไมบั นทึ กไว เอกสารหมาย ส.2 พนั ก งานสอบสวนมี แต มี
ความเห็นควรฟองแตไมปรากฏคําสั่งของพนักงานอัยการ ขอนําสืบของคูกรณีไมชัดเจนวาเหตุเกิดขึ้น
ไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เชื่อการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวา
เหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว สําหรับประเด็นขอพิพาทใน
เรื่องคูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทระบุไว
ในคําเสนอขอพิพาทวารถคันที่ไปชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปนรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไว และผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถยนตคันที่ไปชนรถจักรยานยนตเปนรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไว คูกรณีหาไดนําสืบแกใหเห็นเปนอยางอื่น เชื่อการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาคูกรณีรับ
ประกัยภัยรถคันที่ไปชนรถตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 16,593 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ปของเงินจํานวน 15,000 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอ
พิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป/.
อนุญาโตตุลาการ
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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่

6706/2550
3755/2551

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551
บริษัท น.

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ป.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาท
เสนอขอ พิพ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น มฉล-354
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ตช-1758 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
7 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนราชพฤกษ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณแยกหนองใหญ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
ไปโดยประมาทชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตองซอมเสีย
เงินไปจํานวน 2,592 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่กลาวอาง
ความเสียหายของรถจักรยานยนตไมเกินจํานวน 600 บาท ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถจึง
ยังไมมีสิทธิที่จะเรียกเอาจากคูกรณีได ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไม
คาเสียหายมีเพียงไร และรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ในชั้นพิจารณาตอมาคูกรณีรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวถูกรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 นํารถไป
ซอมตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับรายงานเหตุที่เกิดขึ้น
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บันทึกเหตุไวตามเอกสารหมาย ส.3 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.4 เจาหนาที่ของ
คูกรณีออกหลักฐานรับรองความเสียหายใหไวตามเอกสารหมาย ส.5
คูกรณีนําสืบวารถชนกันเจาหนาที่ของคูกรณีออกหลักฐานรับรองความเสียหายใหไวตาม
เอกสารหมาย ส.5 ซึ่งระบุความเสียหาย 1 รายการคือไฟเลี้ยวหลังซายแตกปรากฏตามภาพถายเอกสาร
หมาย ส.1 รายการซอมรถตามเอกสารหมาย ส 2 ขอตัดรายการจานดิสเบรกหนาและลอแม็ก หนาออกไป
คูกรณียอมรับไดเพียงจํานวน 700 บาทเทานั้น
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนํา
สืบโดยมีใบเสนอราคาใหรายละเอียดในการซอมตามเอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทใหเหตุผลวา
เจาหนาที่ของคูกรณีออกหลักฐานรับรองความเสียหายมอบใหไวตามเอกสารหมาย ส.5 ระบุแตเพียง 1
รายการเทานั้น ซึ่งตรงตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 จริง แตชางซอมพบความเสียหายตอเนื่องคือ
จานดิสเบรกเพิ่มขึ้นรวมทั้งคาแรงดัดลอแม็กนีเซียมดวย เห็นวาการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีเอกสาร
จากผูซอมประกอบและใหเหตุผลวาความเสียหายตอเนื่องซึ่งอาจเปนจริงตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
เอกสารหมาย ส.2 เปนใบเสนอราคาซึ่งทําขึ้นจากผูซอมรถ เอกสารดังกลาวทําขึ้นจากบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมมีเหตุที่จะกลาวไมจริง ความเสียหายตอเนื่องก็เปนเหตุผลที่นารับฟงวาจะเกิดขึ้นได การนําสืบแกของ
คูกรณีในเรื่องนี้เปนเพียงความเห็นวาความเสียหายไมนาจะตอเนื่องไปถึงจานดิสเบรกและลอแม็กดานหนา
ได ขออางดังกลาวไมชัดเจนพอที่จะปฏิเสธวาความเสียหายไมเกี่ยวเนื่องไปถึงความเสียหายดานหนาของ
รถ การนําสืบของคูกรณีไมอาจหักลางการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาความเสียหายเปนไปตาม
ขอ สําหรับประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทชําระเงินคาซอมรถแลวหรือไม ในขอนี้คงฟงไดตามที่ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีไมนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่นวาผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคาซอมรถแลว
ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 2,422 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
ของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป/.

อนุญาโตตุลาการ
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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่

7045/2550
4324/2551

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาท
เ ส น อ ขอ พิพ า ท ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ศฮ-5875
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ทย-6643 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2549 เวลาประมาณ 6.00 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไป
จอดไวที่ลานจอดรถของอพาทเมนทรัชดาซอย 5 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่
คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ขั บ รถไปในบริ เ วณเดี ย วกั น โดยประมาทเฉี่ ย วชนรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวเสียหายตองซอมเปนเงินจํานวน 6,375 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณีไมยื่นคําคัดคานแกขอพิพาทภายในกําหนดและไมมาในวันนัดพิจารณา ใหถือวา
คูกรณีไมติดใจแกขอพิพาทนี้ ใหพิจารณาไปฝายเดียว
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบฟงไดวา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 6.00
นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดไวที่ลานจอดรถอาคารอพาทเมนท
ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขบั รถเขาไป
ในบริเวณดังกลาวโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง เฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
เสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 ไดแจงความตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสารหมาย ส.2 นํา
รถไปซอมตามเอกสารหมาย ส.3 และ ส.4 ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ส.5 คูกรณี
รับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ส. 6
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พิ เ คราะห แ ล ว จากการนํ า สื บ ของผู เ สนอข อ พิ พ าทตามข อ อ า งเรื่ อ งคู ก รณี เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยรถคันที่ไปชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนั้น ผูเสนอขอพิพาทอางสงเอกสารหมาย
ส.6 ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท น.จํ า กั ด ได ร ะบุ ว า รถคั น ที่ ช นรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย มี
ประกันภัยไวตอบริษัทคูกรณี เห็นวาเปนเอกสารที่ทําขึ้นโดยคูกรณีไมมีสวนรูเห็นรับรองเอกสารหมาย ส.
6 นี้แตอยางใด ไมมีน้ําหนัก ไมอาจฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัยไว ขอพิพาทไมอาจบังคับใหตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ.

อนุญาโตตุลาการ
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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6792/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4672/2551
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551
บริษทั อ.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตตูคันหมายเลขทะเบียน วม-4608 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บท-8629 ลพบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
เวลา 19.00 นาฬิกา ขณะนาย สช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดไวดานหนารถฝาย
ผูเสนอขอพิพาท แตไดจอดไมระวัง ทําใหรถฝายคูกรณีไหลมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท หลังเกิดเหตุผู
ขับรถฝายคูกรณีไดยอมรับผิด ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเปนเงิน 39,208.72 บาท และจายเงิน
คาซอมแลว จึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
พรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและแกไขคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน วม-4608 กรุงเทพมหานคร คาเสียหายไมเกิน 20,000 บาท และไมอาจเรียกภาษีได
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
1. ผู เ ส น อข อ พิ พ า ท รั บ ป ร ะ กั น ภั ย ร ถ ย น ต คั น ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น ว ม -4 6 0 8
กรุงเทพมหานครหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จร.ผูชวยผูจัดการฝายประเมินราคาของผูเสนอขอพิพาทมาสืบวา
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วม-4608 กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม
เอกสารหมาย ส.1 เกิดเหตุเรื่องนี้รถฝายคูกรณีจอดอยูดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท แตไดขับถอยหลัง
มาชน และมี การยอมรั บ ผิดไวต าม ส.2 รถคันนี้ไมไดประกันภัยไวกั บบริษั ท ศรีอยุธ ยาประกันภัย แต
ประกันภัยไวกับคูกรณี ตอมาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาทและนัดมา
เปดเคลมที่อู ส.และอูไดเสนอราคามาตาม ส.3 ผูเสนอขอพิพาทคุมราคาคาแรงเหลือ 5,800 บาทหักภาษี
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แลวเหลือ 5,420 บาท ผูเสนอขอพิพาทจัดซื้ออะไหลใหอูตาม ส.4 โดยหักภาษีแลวเหลือ 31,223 บาท รวม
เปนเงินทั้งหมด 36,643 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายคาแรงแลวตาม ส.5 โดยอูถายภาพกอนและขณะซอม
ไวตาม ส.6 แตผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทแจงรายการความเสียหายในเบื้องตนไว 2 รายการ เมื่อไปคุม
ราคาปรากฏวาไฟหนาขวาขาหัก เนื่องจากกันชนที่ถูกชนดันเขามาและกระจกยังมีรอยครูดเขาเนื้อกระจก
โดยลูกคายืนยันวาเกิดจากอุบัติเหตุนี้จึงตกลงใหเปลี่ยน โดยอูขอจัดซื้อ แตผูเสนอขอพิพาทขอซื้อเอง
เพราะมีสวนลดมากกวา อูจะไดสวนลด 15 เปอรเซ็นต แตผูเสนอขอพิพาทซื้อมีสวนลด 23 เปอรเซ็นตและ
เปนไฟซีนอล ซึ่งขายรวมกับกลองควบคุมไฟที่อยูกับตัวเสื้อไฟดานหลัง เหตุที่ซื้อใหมเพราะซอมไมไดและ
เปนรถปแรก
คูกรณีมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามภาพถาย ส.6 ภาพที่ 1 รถฝายผูเสนอขอ
พิพาทถูกชนตรงกันชนหนาขวามีรอยบุบเขาไป และเลยกันชนขึ้นไปจะเปนไฟใหญหนาแตตรงกันชน
สวนบนที่ติดกับไฟไมเสียหาย ไฟใหญหนาขวาจึงไมนาจะเสียหาย สวนภาพที่ 4 มีรอยครูดตรงดานซาย
ลักษณะเฉียงขึ้นขางบน หากดูความเสียหายตรงกันชนจะไมสอดคลองกัน ถามีการชนตรงมุมกันชนขวา
จะตองมีรอยเฉียงเขาไปดานในตัวรถ แตรอยเฉียงอยูคนละทางคือเฉียงไปดานนอก และถาเปนรอยครูด
จริงจะตองมีรอยครูดเฉียงตรงรอยบุบดวย จึงเปนรอยครูดที่มีมากอน ดังนั้นตองตัดรายการนี้ออก
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนต
คันหมายเลขทะเบียน วม-4608 กรุงเทพมหานคร หรือไมนั้น เห็นวา เมื่อผูเสนอขอพิพาทมีกรมธรรม ส.1
มาอาง โดยมีการระบุวันคุมครองเริ่มตนวันที่ 10 ตุลาคม 2548 สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เกิดเหตุเรื่อง
นี้วันที่ 1 ธันวาคม 2548 โดยคูกรณีไมสืบหักลางไว เชนนี้ยอมฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคัน
ดังกลาวในขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา คาเสียหายมีเพียงใดนั้น ซึ่งปญหานี้
คูกรณีมีขอโตแยงรายการซอมเพียงรายการเดียว ไดแกการเปลี่ยนไฟใหญหนาขวา โดยที่ผูเสนอขอพิพาท
มีนายจิระพัทธผูชวยผูจัดการฝายประเมินราคาของผูเสนอขอพิพาทมาสืบวา สาเหตุที่ตองเปลี่ยนเพราะอู
ตรวจสอบแลวเสนอเปลี่ยนมา เมื่อไดไปดูเพื่อคุมราคาพบวาขาหักและมีรอยครูดตรงกระจกเขาเนื้อ เพราะ
เมื่อกันชนถูกชนไดดนเขาไปทําใหขาหัก สวนรอยครูดลูกคายืนยันวาเกิดจากอุบัติเหตุนี้จึงตกลงใหเปลี่ยน
แตเปนไฟซีนอลซึ่งขายรวมกับกลองควบคุมไฟที่ติดกับเสื้อไฟและเปนรถปแรก เห็นวา ในเมื่อเกิดเหตุครัง้
นี้รถฝายคูกรณีไดถอยหลังมาชนดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาท การที่มุมกันชนหนาขวาตามภาพถาย
ส.6 ภาพที่ 1 มีรอยบุบยุบเขาไปเปนหลุมลึก แสดงวารถฝายคูกรณีจะตองเอาสวนที่แข็งและเปนเหลี่ยม
มาชนแรง จึงทําใหกันชนบุบลึกเปนหลุมเขาไปดังกลาวได เมื่อสวนของมุมกันชนที่ถูกชนจนบุบยุบเปน
เหมือนหลุมลึกเขาไปจะตองไปดันไฟหนาที่อยูเหนือมุมกันชนตรงที่มีหลุ มลึกเล็กนอยไดข ยับตัวหรือ
เคลื่อนได การที่ไฟหนาถูกยึดติดไวในเบาไฟเมื่อถูกแรงชนยอมจะทําใหขาที่ถูกยึดไวหักได สวนรอยครูด
ตรงนั้นก็นาจะเกิดจากสวนทายของรถฝายคูกรณีที่อยูเหนือสวนที่มาชนไปเฉี่ยวใหมีรอยครูดไดเชนกัน
โดยเฉพาะขาหักหากอูยังไมรื้อก็จะไมเห็น และยิ่งรอยครูดนั้นถาเปนรอยครูดเล็กนอยแตลึก หากไมสังเกตุ
ใหดีข ณะที่พนักงานตรวจสอบอุ บั ติเหตุออกตรวจอาจไมเ ห็นไดเพราะเกิดเหตุมืดแลว และในทํ านอง
เดียวกันการดูของอูจะละเอียดกวา ดังเหตุผลที่กลาวนี่จึงพอใหนาเชื่อวาไฟใหญหนาขาหักเสียหายดังที่
นายจิระพัทธยืนยัน สวนที่คูกรณีมีนายกฤชมาอางนั้น แตเปนการอางจากการดูภาพถายมิไดดูของจริงเชน
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อู และก็เปนเพียงความเห็นเทานั้น จึงไมพอฟงจะหักลางเหตุผลดังกลาวมาขางตนได เมื่อเปนความ
เสียหายตอเนื่องถือวาเปนความเสียหายจากอุบัติเหตุนี้ที่คูกรณีตองรับผิด เมื่อไมมีขอตอสูรายการอื่นกัน
อีก คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินคาซอมซึ่งถือเปนคาเสียหายครั้งนี้จํานวน 36,643 บาท แกผูเสนอขอพิพาท
พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณี
ผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 36,643 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน
1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด/.

อนุญาโตตุลาการ
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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน
กรุงเทพฯ 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4073/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4753/2551
วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551
บริษัท ว.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขตัวถัง................................
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ ส ว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ก ระบะคั น
หมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 19.20 นาฬิกา ขณะนาย วร.ไดขับ
รถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายหนองอิรุณ-บึงกระโดนมุงหนาหนองซาก เมื่อขับถึงที่
เกิดเหตุรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับเปลี่ยนชองทางมาตัดหนารถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัย เปนเหตุใหนาย วร. ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทและนางสาว นภ.ผูโดยสารมากับรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนไดออกตรวจที่เกิดเหตุเห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผูขับรถฝายคูกรณี ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 140 บาท และของผูโดยสารเปนเงิน 14,556 บาทรวมเปนเงินทั้งหมด 14,704 (ที่ถูก
14,696 บาท) จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีมิไดรับประกันภัยรถยนตกระบะอีซูซทุ ะเบียน น-1732 ชลบุรี
ในขณะเกิดเหตุ
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรใี นขณะเกิดเหตุหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา
19.20 นาฬิกา ไดมีรถจักรยานยนตไมติดแผนปายทะเบียนชนกับรถยนตกระบะไมติดแผนปาย วันรุงขึ้นผู
ขับทั้งสองฝายมาพบพนักงานสอบสวน โดยนาย วป. รับวาเปนผูขับรถยนตกระบะทะเบียน น-1732 ชลบุรี
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และนาย วส รับวาเปนผูขับรถจักรยานยนตหมายเลขตัวถัง .................................... ซึ่งผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไว และนาย วป.ผูขับรถยนตยอมรับวาเปนฝายประมาทและไดเปรียบเทียบปรับแลวตาม
รายงานประจําวัน ส.1 เมื่อผูเสนอขอพิพาทจายคารักษาพยาบาลของผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทและ
ผูโดยสารแลว ไดตรวจสอบพบวารถยนตคันหมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรีประกันภัยไวกับคูกรณี โดย
ระบุเปนทะเบียน บฉ-1732 ชลบุรี ตามขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ. เลขตัวถังตาม ส.2 ซึ่งรถคันนี้ป
2541-2545 ประกันภัยไวกับบริษัท อ. ประกันภัย จํากัด ใชทะเบียน พ-1732 ชลบุรี ในป 2545-2546
ประกันภัยไวกับบริษัท ม.ประกันภัย จํากัด ใชทะเบียน น-1732 ชลบุรี ในป 2546-2547 ประกันภัยไวกับ
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใชทะเบียน บฉ-1732 ชลบุรี ป 2548-2549 ประกันภัยไวกับบริษัท
ม.ประกันภัย จํากัดใชทะเบียน บฉ-1732 ชลบุรี ป 2547-2548 ประกันภัยไวกับคูกรณีใชทะเบียน บฉ1732 ชลบุรี เมื่อตรวจสอบไปทางบริษัท ม. ประกันภัย จํากัด ขอมูลดังกลาวตรงกับกรมธรรมของบริษัท
ม. ประกันภัย จํากัด ส.3 ซึ่งในแตละปรถคันดังกลาวมีการระบุเลขตัวถังเดียวกันทั้งหมด
คูกรณีมีนาย ปจ.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวาตามรายงานประจําวันระบุวารถคันกอเหตุเปน
รถยี่หออีซูซุไมติดแผนปายทะเบียนตอมาผูขับรถคันกอเหตุมาแจงตอพนักงานสอบสวนวารถคันกอเหตุ
หมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรี ครั้นคูกรณีตรวจสอบทะเบียนดังกลาวไมพบวาประกันภัยไวกับคูกรณี
จึงแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบตาม ค.1 แตผูเสนอขอพิพาทอางขอมูลของบริษัท ท. จํากัด ตาม ส.2 แต
เปนอีกทะเบียน เมื่อตรวจสอบใหมจากเลขตัวถังพบวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมีหมายเลขทะเบียน
บฉ-1732 ชลบุรี เปนรถยี่หอมิตซูบิชิ เริ่มคุมครองวันที่ 28 กันยายน 2547 สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม 2548 แต
รายงานประจําวันระบุวันเกิดเหตุวันที่ 11 สิงหาคม 2548 แสดงวารถคันนี้ไมมีการเปลี่ยนทะเบียน เมื่อ
คูกรณีมีหนังสือติดตอไปยังผูเอาประกันภัยตาม ค.3 แจงวารถคันนี้ใชอยูจังหวัดปราจีนบุรีในไร ไมเคยขับ
ไปจังหวัดอื่น ผูเสนอขอพิพาททวงถามมา 1 ครั้งสามีผูเอาประกันภัยแจงตอผูเสนอขอพิพาทวารถคันนี้ไม
เคยไปใชจังหวัดชลบุรีนับแตป 2547 หลังจากนั้นก็เงียบหายไป
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงที่นําสืบรับกันฟงไดวา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 19.20
นาฬิกา รถยนตคันหมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรี ไดชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัย ทําใหผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทและผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ
เขารักษาพยาบาลเปนเงิน 140 บาท และ 14,556 บาทตามลําดับรวมเปนเงินทั้งหมด 14,696 บาท และผู
เสนอขอพิพาทใชคารักษาพยาบาลจํานวนดังกลาวแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณี
รับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน น-1732 ชลบุรี ในขณะเกิดเหตุหรือไมนั้น เห็นวา แมขอมูล
ประกั นภัยรถยนต พ.ร.บ.ตาม ส.2 ตั้งแตป 2541-2549 ในแตละป จะระบุขอมูลเปนรถคันหมายเลข
ทะเบียน พ-1732 ชลบุรี บาง ทะเบียน น-1732 บางแลว และทะเบียน บฉ-1732 ชลบุรีไวบาง กลาวคือรถ
แตละคันจะมีหมวดอักษรตางกันคือเปน น พ และ บฉ แตเลขทะเบียนและหมวดจังหวัดตรงกัน ในเมื่อ
ปรากฏวาในแตละหมวดอักษร หมายเลขทะเบียนและหมวดจังหวัดของแตละคันมีเลขตัวถังเดียวกัน จึง
พอจะใหเขาใจวารถในแตละคันเปนรถคันเดียวกัน เมื่อวันเกิดเหตุเรื่องนี้เปนวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ระบุ
วาประกันภัยไวกับคูกรณี แมวาจะระบุเปนหมวดอักษรวา บฉ ไวก็ตาม ก็พอฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัย
รถคันกอเหตุทะเบียน น-1732 ชลบุรี ขออางของคูกรณีหารับฟงหักลางหลักฐานและเหตุผลขางตนไดไม
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ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเปนคารักษาพยาบาลที่จายไปแลวจํานวน 14,696 บาท แกผูเสนอขอพิพาท
พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณี
ผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 14,696บาท แกผเู สนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 7 สิงหาคม 2550) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชาํ ระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวนั ทราบคําชีข้ าด/.

อนุญาโตตุลาการ

