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223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 737/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 313/2549
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
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ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ษ-0499 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 9ท-4012 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ 2546 เวลา 21.50 นาฬิกา นาย ช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนศรีนครินทรจากเทพารักษมุงหนาไปปากน้ํา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถไดมีนาย ค. ขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปลี่ยนชองทางมาตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางกะทันหัน จึงไดเฉี่ยว
ชนกับรถฝายผูเสนอขอพิพาท หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผู ขั บ ฝ า ยคู ก รณี จึ ง ได เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ไปแล ว ต อ มาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า รถคั น ที่ รั บ
ประกันภัยไปจัดซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 62,800 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 67,510 บาท
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
8ษ-0499 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีมิไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 9ท-4012
กรุงเทพมหานคร สําหรับคาเสียหายครั้งนี้สูงเกินความเปนจริง และผูเสนอขอพิพาทยังมิไดจัดซอมแต
อยางใด
ในวั นนั ดพิ จ ารณา คู ก รณี ข อสละข อต อสู เ รื่อ งคู ก รณี ไ มได รับ ประกั นภั ย รถยนตคั น
หมายเลขทะเบียน 9ท-4012 กรุงเทพมหานคร คงเหลือประเด็นขอพิพาทวา
1. ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 8ษ-0499
กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุครั้งนี้หรือไม
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2. คาเสียหายมีเพียงใด
3. ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
8ษ-0499 กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.1 หลังเกิดเหตุเรื่องนี้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอ
ขอพิพาทออกตรวจที่เกิดเหตุแลวบันทึกปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.2 และออก
รายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.3 กับภาพถายความเสียหายของรถไวภาพถาย ส.4 ตอมาผู
เสนอขอพิพาทนํารถคันที่รับประกันภัยไปซอมที่อูของบริษัท ค. เซอรวิส จํากัด อูเสนอราคาทั้งคาแรง
และคาอะไหลมาตามเอกสาร ส.5 เปนเงิน 70,098 บาท ผูเสนอขอพิพาทคุมราคาเหลือ 62,800 บาท
รถซอมเสร็จผูเอาประกันภัยรับรถไปแลวตามเอกสาร ส.6 และผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตาม
เอกสาร ส.7 เปนการจายรวมกับเคลมอื่น เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไปทางคูกรณี คูกรณีแจงวาไมมี
การแจงเปดเคลมจึงไมอาจทําจายได สวนภาพถาย ส.4 มีภาพถายบางภาพเอาปายทะเบียนที่เขียนผิด
มาถายเปรียบเทียบ
คูกรณีแถลงวาใหฝายราคาตรวจราคาซอมแลว เห็นวาถูกตองจึงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ษ-0499 กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุหรือไมนั้น เห็นวา เมื่อผูเสนอ
ขอพิพาทมีกรมธรรมตามเอกสาร ส.1 มาเปนพยาน โดยที่คูกรณีไมมีหลักฐานใดๆ มาสืบหักลาง เมื่อได
ความตามกรมธรรม ใ นช อ งทะเบี ย นรถระบุ ว า 8ษ-0499 กรุ ง เทพมหานคร วั น ที่ คุ ม ครองวั น ที่ 15
ธันวาคม 2545 วันหมดอายุวันที่ 15 ธันวาคม 2546 เมื่อเรื่องนี้เกิดเหตุวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 ดังนี้
จึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถคันดังกลาวในขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ ปญหาตอไปไดแก
ประเด็นขอ 2 ที่วา คาเสียหายมีเพียงใดนั้น เห็นวา นอกจากรายการซอมของอูตามเอกสาร ส.5 จะตรง
กับภาพถายความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ถายไวหลังเกิดเหตุคือภาพถาย ส.4 แลวยังตรง
กับรายการความเสียหายที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกไวหลังเกิดเหตุตาม
เอกสาร ส.2 ทั้งนี้ผูเสนอขอพิพาทยังคุมราคาจากที่อูเสนอมา 70,098
บาท เหลือ 62,800 บาท
โดยเฉพาะคูกรณีไดแถลงยอมรับวันนัดสืบพยานคูกรณีวาใหฝายราคาตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ถือ
วาคาซอมตามจํานวนดังกลาวเหมาะสมแลว แตเมื่อปรากฏวาราคาดังกลาวยังไมหักภาษี จึงตองหัก
ออกคงเหลือคาซอมเปนเงิน 58,692 บาท ที่ถือเปนคาเสียหายครั้งนี้ ปญหาสุดทายไดแกประเด็นขอ 3
ที่วาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือไมนั้น เห็นวานอจากผูเสนอขอพิพาทจะมีใบ
เสนอราของอู ภาพถายขณะซอมและใบรับรถ แลวยังมีใบเสร็จรับเงินมาอางเปนพยาน โดยที่คูกรณีไมมี
หลักฐานมาหักลาง จึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลว จึงรับชวงสิทธิมา
เรียกรองใหคูกรณีชําระคาเสียหายขางตนพรอมดอกเบี้ยได
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 58,692 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 3 ตุลาคม 2546) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 470/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 882/2549
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. 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 เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546
เวลาประมาณ 11.40 นาฬิกา นาย ว. ไดขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ธล-3791 กรุงเทพมหานคร ที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนพัฒนาการ จากแยกทรัพยมุงหนาไปทางวัดรางบัว เมื่อถึงที่
เกิดเหตุบริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไดมีบุคคลผูขับรถยนตแท็กซี่ทะเบียน 8ท-0395
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยแลนสวนมาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังและใช
ความเร็วสูงเปนเหตุใหรถแลนล้ําชองทางเดินรถเขาไปเฉี่ยวชนรถยนตนาย ว. เสียหายบริเวณดานขาง
ขวา ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมสิ้นเงินไป 7,670 บาท ไดทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอให
ชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 7,670 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
ร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2546 จนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ ช ค า ธรรมเนี ย มและ
คาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร ไมได
เฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย คูกรณีไมตองรับผิดและผูเสนอขอพิพาทไมสามารถเรียก
คาภาษีมูลคาเพิ่มจากคูกรณีไดเนื่องจากขอคืนไดจากกรมสรรพากร
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยไดเฉี่ยวชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
โดยประมาทหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณีชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม

4

ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พื พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2546 เวลา 11.40
นาฬิกา นาย ว. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนพัฒนาการ จากแยกทรัพย
มุงไปทางวัดรางบัว เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีผูขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร
คันคูกรณีรับประกันภัยแลนสวนทางมาโดยประมาทใชความเร็วสูงเปนเหตุใหรถล้ําชองทางเขามาเฉี่ยว
ชนรถคันนาย ว. ถูกบริเวณดานขวาเสียหายแลวหลบหนีไป นาย ว. จําหมายเลขทะเบียนรถคันชน
ไดมาแจงความที่สถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน ตามรายงานประจําวันหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาท
ไดนํารถเขาซอมที่บริษัท ช. การาจ จํากัด เสียคาแรงและคาอะไหลทั้งคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 7,670
บาท ตามใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ ในสํานวน ชําระครั้งสุดทายวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ผูเสนอขอพิพาท
ไดออกหนังสือแจงใหสหกรณแท็กซี่ อ. จํากัด ผูเอาประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ท-0395
กรุงเทพมหานคร กับนาย ธ. ผูครอบครองรถคันดังกลาวใหชดใชคาเสียหายแตไมไดรับชําระ
คูกรณีนําสืบวา รถคันคูกรณีรับประกันภัยไมเกิดเหตุ ตามคําเสนอขอพิพาท รายงาน
ประจําวันหมาย ส.1 ผูขับรถผูเสนอขอพิพาทแจงความฝายเดียว และมีการแกไขหมายเลขทะเบียนรถ
จาก 8ก-0395 เปน 8ท-0395 โดยไมมีขอความระบุวามีการแกไข เอกสาร ส.1 ระบุรถคันชนยี่หอมิตซูบิ
ชิ แตตามกรมธรรมคันคูกรณีเปนรถยี่หออีซูซุ ในเอกสาร ส.1 และ ส.5 ระบุวาเปนรถแท็กซี่ แตใน
กรมธรรมหมาย ค.1 วาเปนรถยนตบรรทุกบุคคล กับคูกรณีรับประกันภัยรถหมายเลขทะเบียน 8ท0395 กรุงเทพมหานคร เปนภาคบังคับเทานั้น ไมไดรับประกันภัยภาคสมัครใจแตอยางใด
อนุ ญ าโตตุ ล าการพิ เ คราะห แ ล ว ประเด็ น ข อ พิ พ าทข อ 1 ที่ ว า รถยนต คั น คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไดเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เหตุ
เกิดวันที่ 27 มกราคม 2546 เวลา 11.40 นาฬิกา ขณะนาย ว. ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ ไดมีรถยนตแท็กซี่
หมายเลขทะเบียน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร แลนสวนทางมาดวยความเร็วและเขาเฉี่ยวชนรถคันผู
เสนอข อพิ พาท รั บ ประกั นภั ย เสี ยหายที่ ทายรถดานขวาแลว หลบหนีไป นาย ว. ไปแจง ความตาม
รายงานประจําวัน หมาย ส.1 ดังนี้ ไดพิจารณาเอกสารดังกลาวแลว เห็นวา ที่นาย ว. แจงวา จํารถคัน
ชนและหมายเลขทะเบียนรถไดเปนรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร ตาม
เอกสารรายงานประจําวันหมาย ส.1 สวนที่คูกรณีนําสืบวาหมายเลขทะเบียนรถในเอกสาร ส.1 เดิมระบุ
วา 8ก-0395 กรุงเทพมหานคร ตอมาไดเปลี่ยนเปน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร ในภายหลังโดบไมชอบ
นั้น พิเคราะหเห็นวา อักษร ก. และ ท. อานออกเสียงคลายคลึงกันการเขียนก็แทบเหมือนกันกลาวคือ
ถาตัว อักษร ท. ไม มีหัวก็จะเปนอั กษร ก. ได ฉะนั้นการเขียน 8ท จึงอาจผิดพลาดซึ่งต องแก ไขให
ถูกตองตามหมายเลขทะเบียนรถได สวนที่วาลายมือผูแกไขเปนคนละคนกับพนักงานสอบสวนนั้น ก็
เห็นวาไมเปนขอสําคัญถึงขนาดทําใหการแกไขเสียไป เมื่อแกไขใหถูกตองแลวก็ใชได สวนยี่หอรถที่
คูกรณีวาในตารางกรมธรรมของคูกรณีระบุเปนอีซูซุ แตในคําแจงความตามเอกสารหมาย ส.1 เปนมิตซู
บิชิแตกตางกันอาจเปนเพราะการอานในชวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งรถเฉี่ยวชนกันแลวหลบหนีก็ทําใหการ
อานยี่หอรถอาจผิดไปไดและเมื่อแกไขหมายเลขทะเบียนเปน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร ถูกตองตามที่
เปนจริงแลวผูเสนอขอพิพาทก็ไดมีหนังสือทวงถามไปยังสหกรณแท็กซี่ อ. จํากัด กับนาย ธ. ผูมีชื่อเปน
เจาของและผูครอบครองรถหมายเลขทะเบียน 8ท-0395 กรุงเทพมหานคร คันชนรถยนตที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัย แตไมไดรับชําระเชนนี้ ขอเท็จจริงเชื่อวารถคันคูกรณีรับประกันภัยไดกระทําละเมิด
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เรื่ อ งนี้ จ ริ ง สํ า หรั บ ที่ คู ก รณี นํ า สื บ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถหมายเลขทะเบี ย น 8ท-0395
กรุงเทพมหานคร เฉพาะประกันภัยภาคบังคับตามเอกสารหมาย ค.1 เทานั้น คูกรณีไมตองรับผิดใน
ความเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยในกรณีนั้น เห็นวา คูกรณีไมไดยกขอนี้เปนขอ
ตอสูในคําคัดคาน จึงไมเกิดเปนประเด็นใหตองวินิจฉัย เมื่อฟงไดวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปนรถ
คันชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยคูกรณีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
สําหรับประเด็นขอ 2 เกี่ยวกับคาภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูเสนอขอพิพาท เรียกใหคูกรณีชดใช
เปนเงิน 501.31 บาทนั้น เห็นวาเงินคาภาษีนี้ผูเสนอขอพิพาทขอคืนไดจากกรมสรรพากร จึงไมเปน
คาเสียหายที่คูกรณีตองชดใช คงรับผิดชดใชเฉพาะคาซอมรถเปนเงิน 7,168.69 บาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 7,168.69 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายรวม 2,300 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณี
ชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5528/2547
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1013/2549
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. 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 ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เวลา 09.30
นาฬิกา นางสาว จ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน พย-1701 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยมาตามถนนศรีอยุธยา (ชองทางดวน) จากดานแยกมักกะสันไปทางดานแยกพญาไท เมื่อถึง
ดานตรงขามศูนยบริการรถยนตฮอนดา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางสาว จ.
ไดหยุดรถยนตตามรถยนตคันหนาเนื่องจากการจราจรติดขัด ขณะเดียวกันไดมีผูขับรถยนตรับจางสา
ธารณ (แท็กซี่) หมายเลขทะเบียน ทน-110 กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรับประกันภัยมาในชองเดียวกัน
ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง และใชความเร็วสูงไมสามารถหามลอชะลอรถไดทันรถจึง
พุงเขาชนทายรถคันนางสาว จ. อยางแรงจนไดรับความเสียหายดานทายตามรายการในสําเนาใบเสนอ
ราคาทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 3 ตอมาไดนํารถที่เสียหายซอมเสียคาใชจายไป 4,299 บาท ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ทวงถามแลวคูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอ
ขอพิพาทเปนเงิน 4,299 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 11 เมษายน 2546
จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยฝายเดียว คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง และผูเสนอขอพิพาท
ไม ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถคั น ดั ง กล า วจึ ง ไม ส ามารถรั บ ช ว งสิ ท ธิ ไ ด ค า ซ อ มรถคั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไมเกิน 2,000บาท กับผูเสนอขอพิพาทไมสามารถเรียกคาภาษีมลคาเพิ่มเพราะขอคืนไดจาก
กรมสรรพากร ทั้งผูเสนอขอพิพาทยังไมจายคาซอมจึงไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
ประเด็นขอพิพาทมีวา
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3. ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น พย-1701
กรุงเทพมหานคร ไวหรือไม
4. คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ทน-110 กรุงเทพมหานครไว
หรือไม
5. เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของฝายใด
6. คาเสียหายมีเพียงใด
7. ผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิแลวหรือไม
8. ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณีใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น
หมายเลขทะเบียน พย-1701 กรุงเทพมหานคร ตามตาราง 2 กรมธรรมประกันภัยหมาย ส.1 และคูกรณี
รับประกันภัยรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทน-110 กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส. 2 พร อ มคํ า
แปล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 นางสาว จ. ไดขับรถยนตคันเอาประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาท
ไปตามถนนศรีอยุธยา จากแยกมักกระสันไปทางแยกพญาไท เมื่อถึงหนาศูนยฮอนดาชองทางดวน เขต
ราชเทวี นางสาว จ. ชะลอรถใหชาลง มีรถยนตแท็กซี่คันคูกรณีรับประกันภัยแลนตามหลังมาหามลอไม
ทัน รถไดชนรถนางสาว จ.ทางดานทายเสียหาย บริเวณกันชนทาย ฝากระโปรงทายและแผงใตไฟทาย
ตามใบแจงความเสียหายทายเอกสารหมาย ส.4 ตอมานางสาว จ. ไดนํารถเขาซอมระบุรายการความ
เสียหายไวหมาย ส.7 ผูเสนอขอพิพาทคุมคาแรงไว 4,299 บาท ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มตามเอกสาร
หมาย ส.8 ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 ตามเอกสารหมาย ส.9
คู ก รณี นํ า สื บ ว า คู ก รณี ไ ม ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ทน-110
กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิดเหตุที่ผูเสนอขอพิพาทอางวาคนขับรถคันคูกรณีขับรถชนทายรถคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยนั้นไมจริง ความเสียหายไมไดระบุไวในรายงานประจําวัน รถคันที่ซอมมี
เลขตัวถัง AE.... ซึ่งเปนคนละคันกับรถคันเกิดเหตุตามเอกสารใบเสนอราคาหมาย ส.7 ที่มีเลขตัวถัง
AE ... คูกรณีจึงไมจายเงินคาเสียหาย
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นขอพิพาทตามขอ 1. ผูเสนอขอพิพาทมี
ตารางกรมธรรมหมาย ส.1 มาเปนพยานวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน
พย-1701 กรุงเทพมหานคร คุมครองเริ่มตนวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 อยูในระหวางเวลาคุมครองของกรมธรรม ขอเท็จจริงจึงฟงได
วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พย-1701 กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิด
เหตุจริง
ประเด็ น ข อ 2 ที่ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ทน-110
กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอพิพาทมีเอกสารหมาย ส.2 พรอมคําแปลมานําสืบ
วา คูกรณีไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ทน-110 กรุงเทพมหานคร กําหนดระยะคุมครอง
ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2545 สิ้นสุดวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ฉะนั้น กรมธรรมนี้จึงคุมครองอยูในขณะ
เกิ ด เหตุ ข อ เท็ จ จริ ง จึ ง รั บ ฟ ง ได ว า คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ทน-110
กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิดเหตุ
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ประเด็นขอ 3 ที่วา เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของฝายใด ผูเสนอขอพิพาทมี
รายงานประจําวันหมาย ส.3 ที่พนักงานสอบสวนบันทึกไวตามคําแจงความของนางสาว จ. ในวันเกิด
เหตุนั้นเองวา เมื่อขับรถมาถึงหนาศูนยบริการฮอนดา เขตราชเทวี นางสาว จ. ไดชะลอรถใหชาลง ไดมี
ผูขับรถยนตแท็กซี่แลนมาตามหลังหามลอไมทันรถไดพุงชนรถนางสาว จ. ตอนทายไดรับความเสียหาย
บริเวณกันชน ฝากระโปรงทายและแผงใตไฟทายตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 2 แลวหลบหนีไป คํา
แจงความเชนนี้มีบาดแผลของรถที่เสียหายตอนทายสนับสนุนใหเชื่อได แมไมระบุไวในประจําวันก็ไม
เสียไป สวนที่คูกรณีวารถที่ซอมมีเลขตัวถัง AE.... ไมตรงกันเลขตัวถัง AE ..... ในตารางกรมธรรม
หมาย ส.1 นั้น เห็นวา การเขียนหรือพิมพเลขในเอกสารบางแหงอาจผิดพลาดกันได แตเมื่อรถที่ถูกชน
เสียหายมีหมายเลขทะเบียน พย-1701 กรุงเทพมหานคร เปนรถที่นางสาว จ. คันถูกชนเสียหายนี้เอง
หาเปนคนละคันกับที่คูกรณีตอสูไม
ประเด็นขอ 4 ที่วา คาเสียหายของรถนางสาว จ. มีเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทมีใบแจง
ความเสียหายวา มีบริเวณกันชนทาย ฝากระโปรงทายและแผงใตไฟทายเสียหาย ไดนําเขาซอมที่อู ซ.
ยานยนต ราคา 4,600 บาท รวมคาภาษีมูลคาเพิ่มดวยตามใบเสนอราคาหมาย ส.7 เมื่อรถซอมเสร็จ ผู
เสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรวมทั้งคาภาษีเปนเงิน 4,600 บาท ไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 ตาม
ใบเสร็จรับเงินหมาย ส.9 คูกรณีไมสืบคัดคานในขอนี้ ขอเท็จจริงจึงฟงตามผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาได
เสียคาซอมรวมคาภาษีไป 4,600 บาทจริง
ประเด็นขอ 5 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิผูเอาประกันภัยแลวหรือไม ผู
เสนอขอพิพาทมีบิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินคาซอมหมาย ส.9 มานําสืบใหฟงได เชื่อวาผูเสนอขอ
พิพาทได เ ขารับ ช วงสิ ท ธิ แลว ตั้งแต วันที่ 11 เมษายน 2546 ก อนยื่นคําเสนอขอพิ พ าทเมื่อวั นที่ 18
พฤศจิกายน 2547
สํ า หรั บ ประเด็ น สุ ด ท า ยข อ 6 ที่ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทจะเรี ย กให คู ก รณี ช ดใช ค า
ภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม เรื่องนี้เห็นวา เมื่อผูเสนอขอพิพาทชําระคาภาษีมูลคาเพิ่มไปเปนเงินจํานวน
300.93 บาทตามใบบิลเงินสดหมาย ส.9 แลวผูเสนอขอพิพาทยอมขอคืนไดจากกรมสรรพากร เงินคา
ภาษีมูลคาเพิ่มจึงใหเปนคาเสียหายที่จะใหคูกรณีชดใชคงชดใชเฉพาะคาซอม 4,299.07 บาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 4,299.07 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 11 เมษายน 2547 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 803/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1122/2549
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ท ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน คทน-411
เชียงใหม คูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน บงม-774 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2546 เวลาประมาณ 07.00 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเจริญนคร ถึงที่เกิดเหตุบริเวณใตสะพานสาทร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถตามหลังไปในชองทางเดียวกันโดยประมาท ขับรถดวยความเร็วสูง หยุดรถไมทันชน
ทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูโดยสารนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 9,189 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัย
ไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นและยื่ น คํ า ร อ งขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า คั ด ค า นว า คู ก รณี ไ ม ไ ด รั บ
ประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ผูขับรถคันที่กลาวอางวาคูกรณีรับประกันภัย
ไวไมไดเปนฝายประมาท ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกรองเอาไดจากคูกรณี เนื่องจากไมมีหลักฐาน
การชําระเงินมาประกอบในคําเสนอขอพิพาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทกลาวอางไวหรือไม ผูขับรถคันที่กลาวอางวาคูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไม ผูเสนอขอ
พิพาทรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ในชั้นพิจารณาตอมาคูกรณียอมรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องรับชวงสิทธิแลว ขอพิพาท
จึงมีประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวหรือไม และผูขับรถ
คันที่กลาวอางวาคูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไม
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ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2546 เวลาประมาณ
07.00 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเจริญนคร
ถึงที่เกิดเหตุบริเวณใตสะพานสาทร ผูขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไป
โดยประมาท ขับรถดวยความเร็วสูง ไมสามารถหยุดรถไดทันในขณะที่รถคันหนาทุกคันชะลอความเร็ว
ลงเนื่องจากการจราจรติดขัด เปนเหตุใหชนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย และผูโดยสารนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุ
เกิดขึ้นเพราะความประมาทของผูขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว พนักงานอัยการมี
คําสั่งฟองและศาลพิพากษาวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายผิด และลงโทษ ผูโดยสารที่
ไดรับบาดเจ็บเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.1 และ
ใบรับรองแพทยผูปวยนอกของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ตามเอกสาร ส.2 ผูเสนอขอพิพาทได
จายเงินคารักษาพยาบาลแกโรงพยาบาลไปแลว จํานวน 9,189 บาท ในชั้นเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทได
โทรสารโตตอบไปยังคูกรณีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 คูกรณีไดตอบยืนยันชัดเจนวาเลขกรมธรรมที่
............เลขเครื่องหมายหนารถ.............. ทางคูกรณีตอบรับวาหมายเลขดังกลาวคูกรณีไดเปนผูรับ
ประกันภัยคันหมายเลขทะเบียน บงม-774 กรุงเทพมหานครไวจริง ตามเอกสารทายคํารองของผูเสนอ
ขอพิพาทฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 คือตามเอกสาร ส.4 เอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข
4 ระบุขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถและเลขตัวถังผิดไปจากที่ระบุไวในเอกสาร ส.4 เหตุที่ผิดไป
เพราะเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปตรวจสอบที่กรมการขนสงทางบก ไดความวารถจักรยานยนต
คันหมายเลขทะเบียน นงม-774 สุรินทร หรือกรุงเทพมหานคร มีเลขตัวถังคือ ......................... ไมมีใน
สารบบขอมูลของกรมการขนสงทางบก ก็หมายความวารถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน บงม-774
กรุงเทพมหานคร เปนรถคันเดียวกันกับรถคันที่เกิดเหตุชนกันในขอพิพาทนี้ และคูกรณีไดรับประกันภัย
ไวตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ปรากฏตามเอกสาร ส.5
คู ก รณี นํ า สื บ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทกล า วอ า งคู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว คื อ รถคั น
หมายเลขทะเบีย น บงม-774 กรุ ง เทพมหานคร นั้น ต อ มาภายหลัง เมื่อ วัน ที่ 9 มกราคม 2547 ได
เปลี่ยนเปนหมายเลขทะเบียน กมพ-763 พระนครศรีอยุธยา ปรากฏตามเอกสาร ค.1 ซึ่งรถคันดังกลาว
นี้คูกรณีไมไดรับประกันภัยไว สวนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน นงม-774 สุรินทร ปรากฏตามเอกสาร ค.2 ในเอกสาร ค.2 นี้มีการพิมพถอดขอความจาก
ทะเบียนรถจากกรมการขนสงทางบกผิดตัวอักษรโดยผิดจาก บ. เปน น. ที่ถูกตองคือ บ. ปรากฏตาม
ขอ มู ล ที่ คั ด สํ า เนามาตามเอกสาร ค.3 รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในเอกสาร ค.1 และ ค.3 มี ต รงกั น คื อ
หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อเจาของรถ ทั้งสามรายการนี้ตรงกันหมด สําหรับเอกสาร ส.4
ทางผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบโดยโทรสารไปถามคูกรณีถึงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการรับ
ประกันภัยไว โดยกรอกรายละเอี ย ดเกี่ยวกับหมายเลขกรมธรรมประกันภัย หมายเลขทะเบียนรถ
หมายเลขตัวถังรถ เปนขอมูลบอกวาหมายเลขตัวถังรถตรงกัน สวนขอมูลอีกสองอยางไมตรงกัน
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวอางไวหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาในชั้นเรียกรองกันนั้นทางผูเสนอขอพิพาทได
โทรสารขอความไปยังคูกรณี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันภัยรถราย
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พิ พ าทนี้ ทางคู ก รณี ยื น ยั น ชั ด เจนว า รถจั ก รยานยนต คั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ต ามกรมธรรม
ประกันภัยเลขที่ .............................เลขเครื่องหมายหนารถ............................. ทางคูกรณีไดรับ
ประกันภัยไวปรากฏตามเอกสาร ส.4 รวม 2 แผน การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวนี้ไมชัดเจน
พอที่จะฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทวาคูกรณีไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางหรือไม
เนื่องจากโทรสารโตตอบกันระหวางผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีตามเอกสาร ส.4 รวม 2 แผน ในแผนที่
2 ระบุขอความไววายังไมมีการเปดเคลมนาจะไมใชการยอมรับวาคูกรณีไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอ
ข อ พิ พ าทกล า วอ า ง ฝ า ยคู ก รณี นํ า สื บ กล า วแก วา รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น บงม-774
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาภายหลังไดเปลี่ยนเปนหมายเลขทะเบียน กมพ-763 พระนครศรีอยุธยา
คูกรณีไดรับประกันภัยไว คูกรณีนําสืบตอไปวาสําหรับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปน
หมายเลขทะเบียน นงม-774 สุรินทร ปรากฏตามเอกสาร ค.2 ซึ่งตรงกันกับรายละเอียดเอกสารทายคํา
เสนอขอพิพาทหมายเลข 4 คือ รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน นงม สุรินทร ตรงกัน บริษัท
คูกรณีรับประกันภัยไวเชนเดียวกัน เลขตัวถังของรถทั้งสองคันตรงกัน เลขที่กรมธรรมประกันภัยก็
ตรงกัน สวนเอกสารหมาย ส.4 ซึ่งผูเสนอขอพิพาทอางวาไดโทรสารไปใหคูกรณีและทางคูกรณีโทรสาร
ตอบกลับนั้นระบุเลขเครื่องหมายประกันภัยคือ ............... ระบุเลขกรมธรรมประกันภัยคือ ..............
เลขสองรายการดังกลาวมานี้ตรงกันกับสองรายการในขอมูลประกันภัยตามเอกสาร ค.2 ซึ่งเอกสาร
หมาย ค.2 คือหลักฐานที่คูกรณีรับประกันภัยไวรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน นงม-774 สุรินทร
ไมใชคูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียนดังที่คูกรณีกลาวอาง เห็นวาขอกลาวแก
ของคูกรณีมีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทจึงฟงไมไดตามขออาง ไม
อาจบังคับเอาตอคูกรณีไดตามขอโดยไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทอื่นอีกตอไป
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3717/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1153/2549
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ เ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 นาย ร. ได
ขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ปน-644 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปตาม
ถนนมอเตอรเวย เมื่อไปถึงบริเวณทางหลวงพิเศษ 7 แขวงและเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดขบั ดวย
ความประมาทรถพุงเขาชนทายรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 5ฉ-0035 กรุงเทพมหานคร จากแรงชน
ทําใหรถคันที่ถูกชนพุงเขาชนทายรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 6ฮ-4723 กรุงเทพมหานคร คันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจทาง
หลวงพิเศษ 7 ไดเปรียบเทียบปรับนาย ร. 400 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดเสียคาใชจายในการซอมรถคัน
ที่รับประกันภัยไว 29,645 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชให
แลว คูกรณียังไมไดชดใชให ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 29,645 บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา เกี่ยวกับปญหาตามประเด็นที่ 1 ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาง ป. ผูรับ
มอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ 19.00 นาฬิกา นาย ว. ผูเอา
ประกันภัยรถยนตเกง บี เอ็ม ดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน 6ฮ-4723 กรุงเทพมหานคร ไวกับผูเสนอขอ
พิพาทไดขั บรถไปตามถนนมอเตอรเ วย จากดานถนนพัฒนาการมุงหนาจะไปจังหวั ดชลบุรี โดยมี
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รถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 5ฉ-0035 กรุงเทพมหานคร ขับตามมาในชองเดินรถชองเดียวกันคือชอง
ที่ 3 นั บ จากซ าย เมื่ อใกลจะถึ งจุด กลับ รถใกล สนงประเวศ ผู ขับ ขี่ร ถหมายเลขทะเบี ย น 5ฉ-0035
กรุงเทพมหานคร ไดขับเปลี่ยนชองไปยังชองที่ 2 ขณะที่แบนหัวรถเขาไปยังชองที่ 2 แลว ไดมีนาย ร.
ซึ่งขับรถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังมาในชองเดินรถที่ 2 ไดขับดวยความ
ประมาทโดยขับมาดวยความเร็วสูง เปนเหตุใหรถฝายคูกรณีชนถูกดานซายบริเวณประตูหนาและหลัง
ของรถหมายเลขทะเบี ย น 5ฉ-0035 กรุ ง เทพมหานคร ได รั บ ความเสี ย หาย รถ 5ฉ-0035
กรุงเทพมหานคร ถูกชนเสียหลักมาชนถูกดานซายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหาย นาย ว. โทรศัพทแจงเหตุไปยังศูนยอุบัติเหตุสุขาภิบาล 3 ของผูเสนอขอพิพาท นาย ส.
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย ว. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
แลวบันทึกไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.1 โดยเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวดวย กับไดถายรูปรถทั้ง 3 คันไว
ดังรูปถายหมาย ส.2 พนักงานสอบสวนไดมาตรวจที่เกิดเหตุแลวบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ หมาย
ส.3 รุงขึ้นนาง รด. ผูขับขี่รถทะเบียน 5ฉ-0035 กรุงเทพมหานคร กับนาย ร. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีไดไป
พบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนไดบันทึกไวในรายงานประจําวันวาสอบสวนแลว เห็นวา เหตุ
เกิดจากความประมาทของนาย ร. ไดแจงขอหาตอนาย ร. รับสารภาพและถูกเปรียบเทียบปรับ 400
บาท ในวันนั้นฝายผูเสนอขอพิพาทไมมีผูใดไปรูเห็นดวย
ฝายคูกรณีมีนาง ด. ผูรับมอบอํานาจเปนพยานวา ในเวลาเกิดเหตุนาย ร. ขับรถยนต
กระบะฝายคูกรณีไปตามทางดวนมอเตอรเวย มุงหนาจะไปจังหวัดชลบุรี ไดขับอยูในชองเดินรถที่ 2
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ มีรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 5ฉ-0035 กรุงเทพมหานคร ซึ่งขับไปในทิศทาง
เดียวกันในชองเดินรถที่ 3 โดยขับเยื้องไปขางหนา ไดขับเปลี่ยนชองจากชองที่ 3 มายังชองที่ 2 ไม
ระมัดระวังดูรถฝายคูกรณีที่ขับอยูในชองเดินรถที่ 2 เปนเหตุใหชนถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
บริเวณดานหนาขวา รถฝายคูกรณีถูกชนเสียหลักกระเด็นไปชนรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวซึ่งขับอยูในสชองเดินรถที่ 1 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดไปตรวจสอบ ณ ที่
เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย ร. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกถอยคําไวในบันทึกหมาย ค.1 ซึ่งเขียน
แผนที่ที่เกิดเหตุแนบไวดวย กับไดถายรูปรถทั้ง 3 คันไวดังรูปถายหมาย ค.2 ผูขับขี่รถทั้ง 3 คัน ไดไป
แจงความที่สถานีตํารวจทางหลวง 7 แตตกลงกันไมได พนักงานสอบสวนนัดใหไปพบอีกครั้งในวันที่ 17
เดือนนั้น ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ค.3 ครั้นวันที่ 17 มิถุนายน 2546 นาง ร. ผูขับขี่รถยนต
ทะเบี ย น 5ฉ-0035 กรุ ง เทพมหานคร และนาย ร. ผู ขั บ ขี่ ร ถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ไ ด ไ ปพบ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ หมาย ค.4 วา เห็นวา อุบัติเหตุ
ครั้งนี้เกิดจากความประมาทของนาย ร. ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว จึงไดแจงขอหาตอนาย ร.
นาย ร. รับสารภาพและถูกเปรียบเทียบปรับ 400 บาท ในวันที่ 17 นั้น พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของ
คูกรณีก็ไปที่สถานีตํารวจนั้นดวย แตไปถึงเมื่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับนาย ร.ไปแลว เมื่อ
ถามนาย ร. วาเหตุใดจึงยอมรับสารภาพ นาย ร. ก็ยอม ตอมา นาง รด. ไดไปรองที่กรมการประกันภัย
วาคูกรณีไมยอมชดใชคาเสียหายใหนาง รด. ตัวแทนของบริษัทคูกรณีไดทําบันทึกชี้แจงถึงเหตุที่ปฏิเสธ
ไมซอมรถใหนาง รด.ดังเอกสารหมาย ค.5 กรมการประกันภัยนัดใหนาง รด. กับฝายบริษัทคูกรณีไป
ชี้แจงในวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 นาง รด.ไมไดไปพบเจาหนาที่กรมการประกันภัย
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ไดพิเคราะหแลว ปรากฏวารายงานประจําวันฯ ของ ทล.พ.7 ประจําวันที่ 16 และ 17
มิถุนายน 2546 เกี่ยวกับอุบัติเหตุรายพิพาทนี้ ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งเปนสําเนาเดียวกับเอกสาร
หมาย ค.3 นั้น พนักงานสอบสวนไมไดบันทึกพฤติการณของอุบัติเหตุรายนี้เลย แตตามถอยคําของนาย
ว. ผูขับขี่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ตามเอกสารหมาย ส.1 กับถอยคําของนาย ร. ผูขับขี่
รถกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ตามเอกสารหมาย ส.1 กับถอยคําตรงกันวานาย ว. ขับรถอยูใน
ชองเดินรถที่ 3 นับจากซาย นาง รด. ขับรถคันหมายเลขทะเบียน 5ฉ-0035 กรุงเทพมหานคร ตามหลัง
รถนาย ว. ไปในชองทางเดินรถเดียวกัน เมื่อจะถึงที่เกิดเหตุ นาง รด.ไดเปลี่ยนชองจากชองที่ 3 มายัง
ชองที่ 2 เพื่อหลบรถนาย ว. ขณะนั้นนาย ร. กําลังขับรถอยูใสนชองเดินรถที่ 2 รถนาย ร. จึงชนถูก
ดานขางของรถนาง รด. ทําใหรถนาง รด. กระเด็นไปโดนรถนาย ว. ไดรับความเสียหาย ดังนี้เหตุที่รถ
นาง รด.กระเด็นไปโดนรถนาย ว. ไดรับความเสียหายนี้ควรถือวาเกิดแตความประมาทของนาง รด. ที่
ขับรถเปลี่ยนจากชองที่ 3 ไปยังชองที่ 2 โดยไมระมัดระวังดูใหดีวาในชองที่ 2 นั้นมีรถนาย ร. ขับตรงมา
อยู และรายงานประจําวันที่ 17 มิถุนายน 2546 นั้นเมื่อบันทึกถึงการเปรียบเทียบปรับนาย ร. แลว
พนักงานสอบสวนยังบันทึกตอไปดวยวา สวนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเกงฮอนดาทะเบียน 5ฉ0035 กรุงเทพมหานคร นาย ร. ผูตองหายินยอมชดใช โดยสามารถเรียกรองคาเสียหายกับบริษัท อ.
ไดสวนความเสียหายของรถยนตกระบะทะเบียน ปน-644 กรุงเทพมหานคร และรถเกงบีเอ็ม ดับบลิว
ทะเบียน 6ฮ-4723 กรุงเทพมหานคร ที่มีนาย ว. เปนผูขับขี่นั้น นาง รด.ยินยอมชดใชใหทั้ง 2 คัน ทาย
รายงานประจําวันฯ นี้นาย ร.และ นาง รด. ไดลงลายมือชื่อเปนผูตองหาและผูเขียนตามลําดับ ขอความ
ดังกลาวนี้แสดงวานาง รด. ก็ยอมรับโดยปริยายแลววา อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของตน
ขอเท็จจริงจึงยังฟงไมไดวาความเสียหายซึ่งเกิดแกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนั้นเกิดแต
ความประมาทของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เมื่อเปนดังนี้ก็ไมจําตองวินิจฉัยปญหาตาม
ประเด็นที่ 2 ตอไปอีก
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3074/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1274/2549
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. 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 24 กรกฎาคม 2546 นางสาว
ท. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน พน-3535 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนวิภาวดีฯ มุงหนาไปถนนกําแพงเพชร 2 เมื่อไปถึงทางรวมตางระดับรัชวิภา ไดมีบุคคลที่ไม
ทราบชื่อ ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 10-1905 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไว
ไปตามถนนตางระดับรัชวิภามุงหนาไปสถานีรถขนสงหมอชิต ไดขับดวยความเร็วสูงและไมรอใหรถ
ในทางเอกผานไปกอน ทําใหรถพุงเขาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาท
ไดจัดใหซอมรถคันที่ รับ ประกั นภัย ไวเ รียกรองแลว โดยเสี ยค า ใชจายไป 14,306 บาท เมื่อวั นที่ 22
สิงหาคม 2546 จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายแลว คูกรณี
ไมยอมชดใชให ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 14,306 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ในเวลาเกิดเหตุ คูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตหมายเลขทะเบียน 101905 กรุงเทพฯ หรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อ
วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2546 ผู ขั บ ขี่ ร ถยนต โ ดยสารประจํ า ทาง บขส. ซึ่ ง ติ ด ป า ยทะเบี ย น 10-1905
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ซึ่งนางสาว ท. เปนผูขับ
นางสาว ท. จึงแจงความตอพนักงานสอบสวน สน. พหลโยธิน โดยระบุหมายเลขทะเบียนของรถ บ.ข.ส.
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คันที่ชนตามปายทะเบียนที่ติดไว ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.1 เหตุที่คูกรณีปฎิเสธวา คูกรณี
ไมไดรับประกันภัยค้ําจุนก็เพราะรถคันดังกลาวนี้ไดมีการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนโดยจดทะเบียนใหม
เปนหมายเลข 12-6951 กทม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 ดังสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนหมาย
ส.2 เหตุใดรถฝายคูกรณีจึงไมติดเลขทะเบียนใหมก็ไมทราบเมื่อนางสาว ท.ใหถอยคําแกพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทกระบุวา รถคันที่ชนมีหมายเลขทะเบียน 10-1905 กท. ดัง
เอกสารหมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบขอมูลไปทางบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ๆ
ก็สงมาใหดังเอกสารหมาย ส.4 ซึ่งปรากฏวาในวันเกิดเหตุบริษัทคูกรณีนี้เปนผูรับประกันภัยรถยนตื
หมายเลขทะเบียน 12-6951 กรุงเทพมหานครในประเภท 3 เลขตัวถังตรงกับเลขในเอกสารหมาย ส.2
ผูเอาประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้ขอนํารถไปซอมเอง ผูเสนอขอพิพาทตกลง
เมื่อซอมเสร็จแลวนางสาว ท. ไดมาขอรับเงินคาซอม ผูเสนอขอพิพาทจายเปนคาแรงให 3,700 บาท
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.6 สวนอะไหลผูเสนอขอพิพาทเปนผูจัดซื้อจากหาง ภ.
อิ ม พอร ท จํ า กั ด จ า ยเงิ น ให เ มื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2546 เป น เงิ น 10,606 บาท โดยไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังเอกสารหมาย ส.7 คูกรณีจึงตองชดใชคาเสียหายให 14,306 บาท
คูกรณีไมสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนักเพียงพอใหฟง
ขอเท็จจริงไดดังที่นําสืบ
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนให ผูเสนอขอพิพาท 14,306 บาท (หนึ่งหมื่นสี่
พันสามรอยหกบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับ
แตวันที่ 17 กันยายน 2546 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท
1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้
ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5750/2547
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1309/2549
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. 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 เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทและคํารองแกไขคําเสนอขอพิพาท มีใจความ
วา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2546 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ขณะนาย ว. ไดขับรถยนตหัวลากคัน
หมายเลขทะเบียน 75-3975 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนฉะเชิงเทราชลบุรี อยูในชองเดินรถซายมือจากจังหวัดฉะเชิงเทราไปจังหวัดชลบุรี เมื่อถึงที่เกิดเหตุตําบลหนองตับ
แก อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดมีขวดเปลาปลิวตกลงมาจากรถยนตบรรทุก 18 ลอ มีนาย ศ.
เปนผูรับขับและคูกรณีเปนผูรับประกันภัยที่แลนสวนทางมาในชองทางเดินรถขวามือถูกบริเวณกระจก
หนารถเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมเสียคาใชจายไป 1,800 บาท ไดทวงถามคูกรณีใหชดใช
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,800 บาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 20 มกราคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใช
คาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 753945 กรุ ง เทพมหานคร ในขณะเกิ ด เหตุ แต ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น 74-6339
กรุงเทพมหานครไว แตเนื่องจากรถหมายเลขทะเบียนดังกลาวไมมีเครื่องยนตไมสามารถขับเคลื่อนดวย
ตัวเองเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของรถคันหมายเลขทะเบียน 75-3945 กรุงเทพมหานคร ที่
คูกรณีไมไดรับประกันภัย คูกรณีไมตองรับผิด
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดชดใชคาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวหรือไม
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ทางพิ จ ารณา ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 7 กั น ยายน 2546 เวลา 16.00
นาฬิกา ขณะนาย ว. ขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บบ-5432 ชลบุรี ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนดานฉะเชิงเทรา-ชลบุรี เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย ศ. ขับรถยนตบรรทุกพวง 18 ลอ หัวลาก
หมายเลขทะเบียน 75-3975 กรุงเทพมหานคร ตัวพวงหมายเลขทะเบียน 74-6339 กรุงเทพมหานคร
จากชลบุรีไปฉะเชิงเทรามีทิศทางสวนกัน ทันใดไดมีขวาดที่บรรทุกมาในรถพวงหลนมาถูกกระจกหนา
รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายตามภาพถายหมาย ส.1 หลังเกิดเหตุผูขับรถทั้งสองฝายไป
แจงความตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร อําเภอบานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา พนักงานสอบสวนได
สอบสวนแลวเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของรถพวงซึ่งนาย ศ. รับสารภาพยอมใหเปรียบเทียบ
ปรับ 400 บาท ตามรายงานประจําวันหมาย ส.2 ตอมาไดมีการนํารถเขาซอมที่อู พ. ในราคา 1,800
บาท ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตามบิลเงินสดหมาย ส.4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547
คูกรณีนําสืบวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกพวงคันหมายเลขทะเบียน 746339 กรุ ง เทพมหานคร แต ไ ม ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต บ รรทุ ก หั ว ลากหมายเลขทะเบี ย น 75-3975
กรุ ง เทพมหานคร แต อ ย า งใด ขวดที่ บ รรทุ ก มาตกจากรถหั ว ลากหมายเลขทะเบี ย น 75-3975
กรุงเทพมหานคร ไมไดตกจากรถบรรทุกหางพวงที่คูกรณีรับประกันภัย คูกรณีจึงไมตองรับผิด
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหขอเท็จจริงฟงไดวา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2546 เวลา 16.00
นาฬิกา ขณะนาย ว. ขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พบ-5432 ชลบุรี ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนสายฉะเชิ ง เทรา-ชลบุ รี เมื่อ ถึ งที่ เ กิ ดเหตุ ได มี น าย ศ.ขับ รถยนต บ รรทุ ก พ ว งหมายเลข
ทะเบียน 75-3975 กรุงเทพมหานคร (หัวลาก) และหมายเลขทะเบียน 74-6339 กรุงเทพมหานคร (หาง
พวง) ที่คูกรณีรับประกันภัยสวนทางมาและขวดที่บรรทุกในรถพวงไดหลนลงมาถูกบริเวณกระจกหนา
รถนาย ว. ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหายตามภาพถายหมาย ส.1 หลังเกิดเหตุทั้งนาย ว.
และนาย ศ. ได พ ากั น ไปแจ งความต อ พนั ก งานสอบสวนสถานีตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอบ า นโพธิ์ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา พนักงานสอบสวนสอบสวนแลวเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ศ. ซึ่งนาย ศ.
ยอมรั บ สารภาพและยอมให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ 400 บาท ตามรายงานประจํ า วั น หมาย ส.3 ผู เ อา
ประกันภัยนํารถเขาซอมที่อู พ. ใหผูเสนอขอพิพาทคุมราคาเปนเงิน 1,800 บาท และไดชําระคาซอม
แลวตามบิลเงินสดหมาย ส.4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547
ป ญ หาว า คู ก รณี ซึ่ ง รั บ ประกั น ภั ย รถบรรทุ ก พ ว งลากหมายเลขทะเบี ย น 75-3975
กรุงเทพมหานคร จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม ตามขอเท็จจริงที่รับฟงไดวา
รถยนตบรรทุกหางพวงหมายเลขทะเบียน 74-6339 กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรับประกันภัยไมมี
เครื่องยนตและขับเคลื่อนไมไดดวยตัวเองไดพวงรถยนตบรรทุกหัวลากหมายเลขทะเบียน 75-3975
กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย ศ. เปนผูขับรถยนตบรรทุกหัวลาก เมื่อถึงที่เกิดเหตุไดมีขวดที่บรรทุกมาใน
รถพวงคันใดคันหนึ่งตกลงมาถูกรถนาย ว. ที่แลนอยูไดรับความเสียหาย ที่คูกรณีนําสืบโตแยงวาขวด
ไม ไ ด ห ล น จากรถคั น คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย แต ห ล น จากรถคั น หั ว ลากหมายเลขทะเบี ย น 75-3975
กรุงเทพมหานคร ที่คู กรณี ไมไ ดรั บประกันภัย คูกรณีไมตองรับผิดนั้น เห็นวา แมขวดที่ต กหล นจะ
บรรทุกมาในรถพวงคันใดคันหนึ่งไมแนชัด แตรถพวงคันหมายเลขทะเบียน 74-6339 กรุงเทพมหานคร
ที่คูกรณีรับประกันภัยเปนรถที่ไมไดมีเครื่องยนต เคลื่อนที่ไมไดดวยตนเองตองพวงรถคันหัวลากที่นาย
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ศ. เปนผูขับ ถือเสมือนวารถคันคูกรณีรับประกันภัยเปนคันเดียวกันกับรถคันหัวลาก นาย ศ. ผูขับรถคัน
หัวลากก็ยอมรับสารภาพในชั้นสอบสวนวา เหตุที่ขวดหลนตกลงมาเกิดจากความประมาทของนาย ศ.
ผูรั บ ผิ ดชอบในการขั บ รถพ ว งรวมทั้ งคั นที่ คูก รณี รับ ประกั นภั ยด ว ย คู ก รณีจึ งต อ งรั บ ผิด ชอบชดใช
คาเสียหายที่คูกรณีมิไดตอสูแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,800 บาท
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน
1,800 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 20 มกราคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จ
กั บ ให ใ ชค า ธรรมเนีย ม 1,500 บาท แทนผู เ สนอขอ พิ พาทดว ย ทั้ง นี้โ ดยให ชําระใหเ สร็ จ สิ้น ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5227/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1384/2549
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ป. 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 93-2424
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยไวรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 70-1174 สมุทรปราการ (สวนหัว
ลากจูง) และคันหมายเลขทะเบียน 82-4049 สระบุรี (สวนพวง) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 เวลา 22.10
นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนพหลโยธิน ถึงที่เกิดเหตุบริเวณ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดย
ประมาท ขับแซงรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลวเปลี่ยนชองทางเดินรถเขามาในชองทาง
เดินรถชองที่ 2 ซึ่งขณะที่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูเปนเหตุใหรถสวนพวงเฉี่ยว
ชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตองซอมเสียเงินไปจํานวน 32,000 บาท
ขอใหคู กรณีใ นฐานะผู รับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชํ าระเงิ นจํ านวนดังกล าวพร อมดว ย
ดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คู กรณี ยื่ นคําคั ด คานว า เหตุ เ กิดขึ้ น ไมใ ช เ พราะความประมาทของรถคัน หมายเลข
ทะเบียน 82-4049 สระบุรี ซึ่งเปนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู
ขับรถคันซึ่งเปนสวนหัวลากจูงรถคันสวนพวงซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไว คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถ
สวนหัวแตอยางใด คาเสียหายที่เกิดขึ้นไมเกินจํานวน 10,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณาไดสอบถามคูพิพาททั้งสองฝายแลวรับขอเท็จจริงกันวา คูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตเฉพาะสวนพวงตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางในคําเสนอขอพิพาท คูกรณีไมไดรับ
ประกันภัยรถยนตสวนหัวลากจูงตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง รับกันวาเหตุเกิดขึ้นเพราะความ
ประมาทของผูขับรถสวนหัวซึ่งลากจูงรถสวนพวง และเกิดเหตุไปเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ

21

ประกันภัยไวไดรับความเสียหาย สําหรับคาเสียหายทั้งสองฝายยอมรับกันวามีเพียงจํานวน 32,000
บาท คูกรณีโตเถียงกันวาเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผูขับรถยนตสวนหัวลากจูง ไมไดเกิดจาก
รถสวนพวงซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไว คูกรณีจึงไมตองรับผิด เห็นวา ขอเท็จจริงวินิจฉัยไดโดยไมจําตอง
ฟงการนําสืบของคูพิพาททั้งสองฝายจึงใหงดเสีย
พิเคราะหแลวเห็นวา รถสวนหัวลากจูงไดทําการลากจูงสวนพวงซึ่งรถสวนพวงนี้คูกรณี
รับประกันภัยไว ซึ่งรถลากจูงและรถสวนพวงนั้นเปนการลากจูงกันโดยสภาพของรถ เมื่อรถสวนพวงได
มีประกันภัยไวตอคูกรณี เมื่อรถสวนพวงไปประมาททําละเมิดรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ผูรับประกันภัยไมวาจะเปนรถสวนหัวลากจูงหรือรถสวนพวง จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกเต็มจํานวน ไมมีเหตุที่คูกรณีจะปฏิเสธความรับผิดได ขอพิพาทจึงฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 32,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาทกับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6979/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4145/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด ที่ 1
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด ที่ 2

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กน-6019 ชลบุรี
คู กรณีที่ 1 รั บ ประกั นภัย รถยนต คัน หมายเลขทะเบียน บธ-3573 ระยอง คูกรณีที่ 2 รั บ ประกันภั ย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน บท-5248 ระยอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูขับรถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสุขุมวิท ถึงที่เกิดเหตุบริเวณเนินผาแดง อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท
ขับดวยความเร็วสูง หามลอรถไมทันหักหลบไปทางซายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไม
พนเฉี่ยวรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย และขณะเดียวกันผูขับรถคันที่
คูกรณี 2 รับประกันภัยไวขับรถตามหลังรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัย ไวไปในชองทางเดียวกันโดย
ประมาท ขับดวยความเร็วสูงไมสามารถหยุดรถไดทันจึงหลบรถไปทางซายมือเสียหลักชนรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายอีก ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน
17,730 บาท ขอใหคูกรณีทั้งสองในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ในชั้นประนอมขอพิพาทผูเสนอขอพิพาทไดขอถอนคําเสนอขอพิพาทสําหรับคูกรณีที่ 1
โดยไมติดใจจะพิพาทกันตอไปอีก ขอพิพาทคงมีระหวางผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีที่ 2 เทานั้น
คูกรณีที่ 2 ยื่นคําคัดคานวาผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทกลาวอาง ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไมเกินจํานวน 5,000
บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
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ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไม
คาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ฝ า ยเดี ย วโดยคู ก รณี ที่ 2 ไม ติ ด ใจนํ า สื บ ฟ ง
ขอเท็ จจริงได ว า เมื่อวั นที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 08.30 นาฬิกา ผูขับ รถคันที่ผู เสนอขอพิพ าทรับ
ประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสุขุมวิท ถึงที่เกิดเหตุบริเวณตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาทไมสามารถหยุดรถได
ทันจึงชนทายจึงหักหลบไปทางซายแตไมพัน เบียดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหาย ขณะเดียวกันผูขับรถคันที่คูกรณี 2 รับประกันภัยไวขับรถตามหลังรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับ
ประกันภัยไวไปชองทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูงเสียหลักเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณี 2 เฉพาะสวน
ความเสียหายที่เกิดจากรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวเพียงจํานวน 8,730 บาท ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวตามตารางกรมธรรมเอกสาร ส.9 ไดความดังนี้เห็นวาผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอา
จากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีที่ 2 ชําระเงินจํานวน 8,730 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 29
กรกฏาคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
จํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดนี้
เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5701/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4199/2549
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตปายแดง ตอมาไดรับแผนปายทะเบียน
เปนคั นหมายเลขทะเบีย น กรน-367 สกลนคร สว นคู กรณีเปนผูรั บ ประกั นภัยรถยนตคัรหมายเลข
ทะเบี ย น บจ-2245 สกลนคร เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2546 เวลา 11.40 นาฬิ ก า นางสาว ส.ได ขั บ
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดยมีเด็กหญิง สม. นั่งซอนทายมาตามถนนสาย
กาฬสินธุ-สกลนคร ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6-7 ไดมีนาย ป. ขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยตามหลังมาในขณะเมาสุรา ทําใหรถสายไปมาและเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทและเด็กหญิง สม. ใหถึงแกความตาย หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
พิจารณาแลวมีความเห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาท ตอมาเด็กหญิง สม. ใหถึงแกความตาย หลังเกิด
เหตุพนักงานสอบสวนพิจารณาแลวมีความเห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาท ตอมาผูเสนอขอพิพาทได
จายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 14,577 บาท และของเด็กหญิง สม. กอน
ตายเปนเงิน 15,000 บาท กับใหจายคาปลงศพของเด็กหญิง สม.เปนเงิน 35,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งหมด 64,577 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 73,852 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน กรน-367 สกลนคร และคูกรณีมิไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-2245
สกลนคร แตอยางใด และรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-2245 สกลนคร มิไดเปนฝายประมาท
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา

25

1. ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กรน-367
สกลนคร หรือไม
2. คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-2245 สกลนครหรือไม
3. รถคันดังกลาวเปนฝายประมาทหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ว. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กรน-367 สกลนคร โดยขณะรับประกันภัยรถคันนี้ยังเปนปาย
แดงดังรายละเอียดตามเอกสาร ส.1 สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ2245 สกลนคร ตามกรมธรรมเอกสาร ส.2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546 เวลา 11.40 นาฬิกา นาง ส. ได
ขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทโดยมีเด็กหญิง สม. นั่งซอนทายมาตามถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ ขณะขับ
ถึงที่เกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่ 6-7 ไดมีนาย ป.ขับรถฝายคูกรณีตามหลังมาในขณะเมาสุรา จนเปนเหตุให
รถสายไปมาและมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทและเด็กหญิง สม. ไดรับ
บาดเจ็บเขารักษาพยาบาล ตอมาเด็กหญิง สม. ไดถึงแกความตายเมื่อมีการฟองผูขับฝายคูกรณี ศาลได
พิพากษาแลวตามสําเนาคําพิพากษาเอกสาร ส.3
คูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะบียน กรน-367 สกลนคร หรือไมนั้น เห็นวา นอกจากผูเสนอขอพิพาท
จะมีสําเนากรมธรรมและสําเนาใบเสร็จรับเงินมาอางเปนพยานแลวยังมีรายการจดทะเบียนมาอาง
ประกอบ ซึ่ งได ค วามวาขณะผู เ สนอขอพิพ าทรับ ประกั นภัย รถคัน ดังกล าว รถดั งกลาวยั งไมมีปา ย
ทะเบียน เพียงแตระบุเลขตัวถังรถไว ครั้นตอมามีการจดทะเบียนรถคันดังกลาวโดยมีปายทะเบียน
กรน-367 สกลนคร ก็มีเลขตัวถังตรงกับที่ระบุในกรมธรรมไว เมื่อคูกรณีไมมีหลักฐานมาหักลาง ดังนี้
ยอมฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กรน-367 สกลนคร
ในขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบียน บจ-2245 สกลนคร หรือไมนั้น เมื่อผูเสนอขอพิพาทมีกรมธรรมของคูกรณีเอกสาร ส.2 มาอาง
เปนพยาน โดยกรมธรรมของคูกรณีไดความวาคูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ2245 สกลนคร โดยระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มตนวันที่ 5 กันยายน 2546 สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน
2547 เกิดเหตุวันที่ 6 กันยายน 2546 เวลา 11.40 นาฬิกา เมื่อคูกรณีไมนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่นได
ยอมฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-2245 สกลนคร ในขณะเกิดเหตุเรื่อง
นี้ ปญหาตอไปตามประเด็นขอ 3 ที่วารถคันดังกลาวเปนฝายประมาทหรือไมนั้น เห็นวา เมื่อผูเสนอขอ
พิพาทมีสําเนาคําพิพากษาตามเอกสาร ส.3 มาอางเปนพยาน โดยสําเนาคําพิพากษาระบุชัดวาผูขับรถ
ฝายคูกรณีไดขับรถฝายคูกรณีไปกอเหตุรถชนฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกับ
ผูนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บและผูนั่งซอนทายไดถึงแกความตายในเวลาตอมา เมื่อผูขับฝายคูกรณีถูก
ฟองตามขอกลาวหาขางตนก็ยอมรับสารภาพตอศาลและศาลพิพากษาวาผูขับฝายคูกรณีประมาทครั้งนี้
ดังนี้ ยอมฟงไดวาผูขับรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท คูกรณีจึงตองรับผิดชดใชคารักษาพยาบาลและ
คาปลงศพคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 73,052 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากเงินตนเงิน 64,577 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับ
ใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5215/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4686/2549
วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

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 พ-4763
กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) ตอมาไดจดทะเบียนเปนหมายเลขทะเบียน ณพ-421 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน รย-9389 กรุงเทพมหานคร
หรือทะเบียน 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เวลา 14.30 นาฬิกา ขณะนาง พ.
ขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดไวบริเวณลานจอดรถของธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขา
ถนนรามอิ น ทรา ได มี นาย จ. ขับ รถคั น ที่คู ก รณีรั บ ประกั นภั ย มาจอดบริ เ วณลานจอดดัง กล าวโดย
ปราศจากความระมัดระวัง ทําใหมาเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทบริเวณกันชนเสริมหนาขวาครูด ดุง
หลังเกิดเหตุผูขับฝายคูกรณียอมรับวาเปนฝายประมาทและทําหนังสือยอมรับผิดใหไว ตอมาผูเสนอขอ
พิพาทไดนํารถเขาซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 3,897 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,824.06 บาท
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน
พ-4763 กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) คูกรณีมิไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน รย-9389
กรุงเทพมหานคร หรือ 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร และรถคันดังกลาวมิไดประมาท อีกทั้งผูเสนอขอ
พิพาทยังมิไดจัดซอมรถแตอยางใด
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น พ-4763
กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) หรือไม
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2. คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน รย-9389 กรุงเทพมหานคร หรือ
9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร หรือไม
3. รถคันดังกลาวเปนฝายประมาทหรือไม
4. ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจและนางสาว ต. เจาหนาที่เรียกรองมาสืบวา
ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน พ-4763 กรุงเทพมหานคร
(ปายแดง) ขณะรับประกันภัยระบุแตเลขตัวถังไวตามเอกสาร ส.1 ตอมารถคันนี้มีการจดทะเบียนเปน
ณพ-0421 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 9ฎ-9389
กรุงเทพมหานคร แตขณะเกิดเหตุไดเปลี่ยนทะเบียนเปน รย-9389 กรุงเทพมหานคร โดยเบื้องตนได
ตรวจสอบขอมูลจากบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด เพื่อดูทะเบียนและเลขตัวถัง ปรากฏวารถ
คันกอเหตุนี้มีหมายเลขทะเบียนเกา 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 2 จากนั้นได
นําเลขทะเบียนไปตรวจสอบกับบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด อีกครั้งพบวารถคันนี้ประกันภัย
ไวกับคูกรณี ประเภท 3 ตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 3 เมื่อตรวจสอบไปยังนางสาว ว. เจาหนาที่เรียกรอง
ของคูกรณีไดแจงวามีประกันภัยประเภท 3 ตรงกับเอกสาร ส.2 แผนที่ 3 และไดสงสําเนากรมธรรม
เอกสาร ส.2 แผนที่ 1 มาให โดยมีวงเงินคุมครอง 600,000 บาท หลังจากนั้นไปคัดรายการจดทะเบียน
ปรากฏวามีเลขตัวถังตรงกัน แตมีการเปลี่ยนทะเบียนเปน รย-9389 กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.8
เกิดเหตุเรื่องนี้วันที่ 20 ตุลาคม 2547 เวลา 14.30 นาฬิกา นาง พ. ไดขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทมา
จอดบริ เ วณลานจอดรถและได เ ฉี่ ย วชนรถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทบริ เ วณกั น ชนหน า ขวา พนั ก งาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจสอบ ไดสอบปากคําผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทและทํา
แผนที่เกิดเหตุไวตามเอกสาร ส.3 และถายภาพรถไวตามภาพถาย ส.4 ผูขับฝายคูกรณียอมรับผิดและ
ทําบันทึกใหไวตามเอกสาร ส.5 ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมและรับรถไปแลวพรอมชําระคา
ซอมแลวตามเอกสาร ส.6 โดยขณะซอมอูถายภาพไวตามภาพถาย ส.7 ซึ่งตนฉบับคูกรณีรับไปแลว
คูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน พ-4763 กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) หรือไมนั้น เห็นวา ตามเอกสาร ส.1
ที่มีจํานวน 2 แผน ซึ่งแผนแรกปรากฏวา ขณะผูเสนอขอพิพาทเริ่มประกันภัยรถยังมีปายแดงซึ่งระบุใน
กรมธรรมแตเพียงเลขตัวถังไว ครั้นเมื่อเอกสารแผนที่ 2 ปรากฏวารถคันที่เลขตัวถังตามกรมธรรมแผน
ที่ 1 มีหมายเลขทะเบียน ณพ-0421 กรุงเทพมหานคร แมแตขณะพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู
เสนอขอพิพาทออกตรวจสอบหลังเกิดเหตุก็ยังลอกเลขตัวถังรถที่ถูกละเมิดไวตามเอกสาร ส.3 แผนที่ 4
ก็ตรงกับเลขตัวถังที่ระบุในกรมธรรม ส.1 แผนที่ 1 และรายการจดทะเบียนแผนที่ 2 แสดงวารถคันนี้
หลั ง จากผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย แล ว ได ไ ปจดทะเบี ย นเป น หมายเลขทะเบี ย น ณพ-0421
กรุงเทพมหานคร เมื่อกรมธรรมระบุเวลาคุมครองถึงวันเกิดเหตุเรื่องนี้ ดังนี้ขณะเกิดเหตุผูเสนอขอ
พิพาทเปนผูรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน พ-4763 กรุงเทพมหานคร (ปายแดง) ปญหาตอไป
ไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน รย-9389 กรุงเทพมหานคร
หรือ 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร หรือไมนั้น เห็นวาผูเสนอขอพิพาทนอกจากระมีเอกสาร สง2 มาอาง

29

แลวยังมีนางสาว ต. เจาหนาที่เรียกรองของผูเสนอขอพิพาทมาใหการถึงการไดเอกสารเหลานั้นมา
อยางไรไวอีก กลาวคือ เริ่มแรกไดคนหาขอมูลจากบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ก็ไดเลข
ตัวถังและหมายเลขทะเบียนเกาวาเปนเลข 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 2 เมื่อ
เอาเลขตัวถังไปตรวจสอบกับบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด อีกครั้ง ก็ทราบวารถคันกอเหตุนี้
ประกันภัยกับคูกรณีประเภท 3 เมื่อตรวจสอบไปยังเจาหนาที่เรียกรองของคูกรณีชื่อนางสาว ว. ก็รับสง
สําเนากรมธรรมมาใหการตรามเอกสาร ส.2 แผนที่ 1 ซึ่งตรงกับเอกสารที่ตรวจสอบมา อีกทั้งในขณะ
เกิ ด เหตุ ผู ขั บ ฝ า ยคู ก รณี ย อมรั บ ผิ ด โดยระบุ ว า รถที่ ต นเองขั บ มี ห มายเลขทะเบี ย น รย-9389
กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ส.5 ซึ่งก็ตรงกับเอกสารที่ผูเสนอขอพิพาทไดมาขางตน เมื่อคูกรณีไมมี
หลักฐานมาสืบใหเห็นเปนอยางอื่น การที่เอกสารตางๆ ไดความเชนนี้แสดงวากอนเกิดเหตุรถคันนี้
ประกันภัยไวกับคูกรณีมีหมายเลขทะเบียน 9ฎ-9389 กรุงเทพมหานคร แตขณะเกิดเหตุมีการเปลี่ย
แปลงเปนหมายเลขทะเบียน รย-9389 กรุงเทพมหานคร โดยขณะเกิดเหตุเรื่องนี้กรมธรรมของคูกรณียัง
คุมครองอยู ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 3 ที่วารถคันดังกลาวเปนฝายประมาทหรือไมนั้น เห็นวาเมื่อ
ปรากฏตามบันทึกยอมรับผิดเอกสาร ส.5 วา หลังเกิดเหตุนาย จ. ผูขับฝายคูกรณีไดยอมทําบันทึก
ยอมรับผิดใหแกผูเสนอขอพิพาทไว โดยยอมรับวาเปนฝายประมาท เมื่อคูกรณีไมมีหลักฐานมาสืบ
หักลางใหเห็นเปนอยางอื่น ดังนี้ยอมฟงไดวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปนฝายประมาทครั้งนี้ ปญหา
สุดทายไดแกประเด็นขอ 4 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือมนั้น เห็นวา
ตามเอกสาร ส.6 ผูเสนอขอพิพาทมีทั้งใบรับรถ ใบอนุมัติซอมของผูเสนอขอพิพาทและใบเสร็จรับเงิน
ของอูมาอาง โดยคูกรณีไมมีหลักฐานมาสืบหักลางแตอยางใด ดังนี้จึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทจัดซอม
รถคันที่รับประกันภัยแลว จึงรับชวงสิทธิมาไลเบี้ยเงินคาซอมจํานวน 3,642.06 บาท จากคูกรณีพรอม
ดอกเบี้ยได
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 3,642.06 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอย
ละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 2 ธันวาคม 2547) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5664/254ค
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4758/2549
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 เวลาประมาณ 08.20 นาฬิกา นาย ธ. ไดขับ
รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น อษ-1995 กรุ ง เทพมหานคร คั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย จาก
กรุงเทพไปทางอําเภอคลองหลวงตามถนนพหลโยธินขาออกเพื่อจะขึ้นสะพานกลับรถหนาสถาบันราช
ภัฎเพชรบุรี วิทยาลงกรณ ถนนพหลโยธิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีนาย ธ. ขับ
รถยนตหมายเลขทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี ที่คูกรณีรับประกันภัยโดยประมาทตามทายรถคูกรณีคันที่
2 และเมื่อถึงจุดเกินเหตุตรงสะพานกลับรถ รถขางหนารถของผูเสนอขอพิพาทไดชะลอและหยุดรถ
กะทันหัน รถคันผูเสนอขอพิพาทไดหยุดตาม รถคันคูกรณีคันที่ 1 ขับตามทายรถคันคูกรณีคันที่ 2 ที่ขับ
ตามมาหยุดไมทันจึงชนทายรถคันคูกรณีคันที่ 2 ทําใหรถคูกรณีคันที่ 2 กระเด็นชนทายรถคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยโดยประมาทที่ไมเวนระยะหางรถผูอื่นในระยะที่ปลอดภัย เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเปน
เชิงสะพานกลับรถที่เปนทางแคบรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดชะลอความเร็วของรถลงไดถูก
นาย ธ. ขั บ รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ยน บฉ-14 ปทุ มธานี คั นคู กรณีรั บ ประกั นภัยตามหลั งมาใน
ชองทางเดินรถทางเดียวกันดวยความประมาท ปราศจากความระมัดระวังใชความเร็วสูงกวาอัตราที่
กฎหมายกําหนด ไมสามารถหยุดรถไดทันจึงพุงชนทายรถคันคูกรณีที่ 2 อยางแรงทําใหรถคูกรณีที่ 2
กระเด็นชนทายรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหายตามภาพถายและใบเสนอราคา
ทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 3 และ 4 ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถประกันภัยเสียคาใชจายไป
7,500 บาท ทวงถามแลว คูกรณีไมชดใชขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 7,500 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 28 ตุลาคม 2546 จนกวา
จะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
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คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน บฉ-14
ปทุมธานี ในขณะเกิดเหตุ คาเสียหายในการซอมรถสูงเกินความจริง ความจริงคาเสียหายไมเกิน 3,000
บาท และผูเสนอขอพิพาทจะเรียกภาษีมูลคาเพิ่มไมได เพราะขอคืนไดจากกรมสรรพากร
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น บฉ-14 ปทุ ม ธานี ไว
ในขณะเกิดเหตุหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด และผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณีชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่ม
ไดหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 เวลา 8.20 นาฬิกา
นาย ธ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยจากกรุงเทพไปทางอําเภอคลองหลวง เมื่อถึงที่
เกิดเหตุเชิงสะพานกลับรถหนาสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ไดมีนาย ธ. ขับรถยนตหมายเลข
ทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี คันคูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาและมีรถอีกคันตามหลังกับมีรถคันคูกรณี
รับประกันภัยมาเปนคันสุดทาย ตอมารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดชะลอและหยุดรถกะทันหัน
รถคันที่หนึ่งหยุดทันแตรถคันคูกรณีที่ตามหลังเปนคันที่สองหยุดไมทั้นจึงชนทายรถคันที่หนึ่งกระเด็น
มาชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยทางดานทายตามแผนที่หมาย ส.1 ตอมาผูขับรถผูเสนอขอ
พิพาท คนขับรถคูกรณีทั้งสองไดไปสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําพระอินทร ตํารวจสอบสวนแลวเห็นวาเหตุ
เกิดเพราะความประมาทของผูขับรถคันคูกรณีจึงเปรียบเทียบปรับ 400 บาท ตามรายงานประจําวัน
หมาย ส.2
คูกรณีนําสืบวา รถยนตคันเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเปนรถยนต
หมายเลขทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี ซึ่งคูกรณีมิไดรับประกันภัยไดทําหนังสือยืนยันใหผูเสนอขอพิพาท
ทราบ ตามหนั ง สื อ หมาย ส.6 คู ก รณี ไ ด ต รวจกรมธรรม ต ามเอกสารหมาย ส.7 ปรากฏว า เป น รถ
หมายเลขทะเบียน ย-2033 สมุทรปราการ เอกสารหมาย ค.1
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ปญหาคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี คันที่เฉี่ยวชนรถยนตผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยหรือไม เห็นวาในรายงาน
ประจําวันหมาย ส.2 ระบุวารถคันชนรถที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเปนรถหมายเลขทะเบียน บฉ14 ปทุมธานี แตจะมีใครเปนผูรับประกันภัยไมปรากฏ ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยรับผิดชดใชคาเสียหาย แตคูกรณีไดทําหนังสือแจงใหผูเสนอขอพิพาท
ทราบวาคูกรณีไมไดรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี ตามหนังสือหมาย ส.6 แต
อยางใดสวนที่ผูเสนอขอพิพาทอางขอมูลเคลมหมาย ส.7 ที่ระบุเลขที่กรมธรรม วาเปนรถคันหมายเลข
ทะเบียน บฉ-14 ปทุมธานี ที่คูกรณีรับประกันภัยนั้น ไดตรวจสอบกรมธรรมเลขที่ ..... แลวปรากฏวา
เปนกรมธรรมของรถยนตหมายเลขทะเบียน ย-2033 สป. หาใชรถหมายเลขทะเบียน บฉ14 ปทุมธานี
ไม ขอเท็จจริงจึงฟงไมไดวาคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทแตอยาง
ใด
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อาศั ย เหตุ ดั งกล าว จึง ชี้ข าดใหย กคํา เสนอข อพิพ าทเสีย ใหผู เ สนอข อ พิพ าทชดใช
คาธรรมเนียม 1,000 บาท แทนคูกรณี ทั้งนี้ใหชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปน
ตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7620/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4863/2549
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-3316 นนทบุรี
คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-7105 เพชรบูรณ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546 เวลา
ประมาณ 14.40 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนติวานนท ถึงที่
เกิดเหตุบริเวณสี่แยกสวนสมเด็จ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดย
ประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเดินรถกะทันหันจากชองทางซายมือไปชองทางขวามือ
ตามปกติ เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปเปน
เงินจํานวน 15,000 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผู
เสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวแตเพียงฝายเดียว คูกรณีไมตองรับผิด ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีประมาทหรือไม
ในชั้ น พิ จ ารณา คู ก รณี ยื่ น คํ า ร อ งขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า คั ด ค า นว า รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวไดทําประกันภัยไวตอบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ซึ่งไดทํา
ประกันไวกอนที่คูกรณีจะรับประกันภัยไว ผูเสนอขอพิพาทชอบที่จะเรียกรองตอบริษัท ว. ประกันภัย
จํากัด ซึ่งรับประกันภัยไวเปนลําดับกอนคูกรณี เหตุที่คูกรณียื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติม คําคัดคาน
เนื่องจากคูกรณีไมตองรับผิดในความเสียหายครั้งนี้ ในชั้นพิจารณาผูเสนอขอพิพาทโตแยงวาไมควรให
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คูกรณีแกไขเพิ่ มเติมคําคัดคาน เพราะจะทําใหผูเสนอขอพิ พาทเสียเปรียบ เนื่องจากมีการกําหนด
ประเด็นขอพิพาทไวแลวเพียงประเด็นเดียวเรื่องคูกรรีประมาทหรือไมเทานั้น อนุญาโตตุลาการเห็นวา
คูกรณีขอแกไขเพิ่มเติมคําคัดคานกอนสืบพยาน ไมกอใหเกิดการเสียเปรียบไดเปรียบตอกันแตอยางใด
จึงอนุญาตใหแกไขคําคัดคานไดตามขอ และไดกําหนดประเด็นขอพิพาทเพิ่มเติมเรื่องผูเสนอขอพิพาท
เรียกเอาจากคูกรณีไดโดยไมจําตองเรียกเอาจากผูเอาประกันภัยในลําดับกอนหรือไม
ในชั้ น พิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทยื่ น คํ า ร อ งขอให อ นุ ญ าโตตุ ล าการเรี ย กบริ ษั ท ว.
ประกันภัย จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวในลําดับกอน เพื่อใหเขา
มารวมรับผิดกับคูกรณีนี้ซึ่งจะมีตอผูเสนอขอพิพาท อนุญาโตตุลาการเห็นวาผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะไลเบี้ยเอาจากผูใดก็เสนอขอพิพาทเขามาเองโดยตรงไมมีสิทธิที่จะขอใหอนุญาโตตุลาการ
เรียกใครเขามาในขอพิพาทนี้ อนุญาโตตุลาการใหยกคํารองดังกลาวเสีย
ในชั้นพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวอางไวตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บเฉพาะรายนาม จ. ไปแลวจํานวน 15,000 บาท ตามเอกสาร
หมาย ส.2
คูกรณีนําสืบวาเหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546 เหตุเกิดในระหวางการคุมครองตาม
สัญญาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัท ว. ประกันภัย
จํากัด และบริษัทคูกรณีตางรับประกันภัยไว โดยบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด ไดรับประกันภัยไวกอน
บริ ษั ท คู ก รณี ป รากฏตามเอกสารหมาย ส.1 ผู เ สนอข อ พิ พ าทจะต อ งเรี ย กร อ งเอาจากบริ ษั ท ว.
ประกันภัย จํากัด ซึ่งเปนผูรับประกันภัยไวในลําดับแรกกอน และคูกรณีนําสืบวา มีหนังสือระบุไววามี
ตัวแทนของบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด ไดไปเจรจาคาเสียหายแกผูไดรับบาดเจ็บ ปรากฏตามเอกสาร
ทายคําเสนอขอพิพาท หมายเลข 5 และเรื่องเชนนี้ อนุญาโตตุลาการเคยไดชี้ขาดเรื่องทํานองเดียวกัน
มาแลวตามเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2
เห็นสมควรพิจารณาในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาจากคูกรณีได
เลย ตามคํ า เสนอข อ พิ พ าทหรื อ ว า ต อ งเรี ย กเอาจากผู รั บ ประกั น ภั ย รายอื่ น ในลํ า ดั บ ก อ น ในข อ นี้
พิเคราะหแลวผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไว
ปรากฏตามเอกสาร ส.1 ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาบแกผูไดรับบาดเจ็บซึ่งอยูในรถที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถไป
แลวจํานวน 15,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2 คูกรณีกลาวแกวาเหตุเกิดวันที่ 6 กันยายน
2546 เกิดเหตุในระหวางการคุมครองตามสัญญาประกันภัยของบริษีท ว. ประกันภัย จํากัด และของ
บริษัทคูกรณี ซึ่งทั้งสองบริษัทตางรับประกันภัยไวดดยบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด เปนผูรับประกันภัย
ในลําดับกอนคูกรณี ปรากกตามเอกสารหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาทจะตองเรียกรองเอาจากบริษัท ว.
ประกั น ภั ย จํ า กั ด ก อ นบริ ษั ท คู ก รณี ปรากฏตามแนวคํ า ชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการ สํ า นั ก งาน
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2 เห็นวาการที่ผูเสนอ
ขอพิพาทไดจายเงินคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไว ผูเสนอขอพิพาทยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบริษัทผูรับประกันภัยสองรายตางกันคือมีสิทธิที่จะเรียก

35

เอาจากบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด และจากบริษัท ผูรับประกันภัยสองรายตางกันคือมีสิทธิที่จะเรียกเอา
จากบริษัท ว.ประกันภัย จํากัด และจากบริษัทคูกรณี เมื่อปรากฎวาบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด และ
บริษัท คูกรณีตางไดทําสัญญาประกันภัยเนื่องเปนลําดับเชนนี้ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 ไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑในการใชคาเสียหายเบื้องตนไววาจะตองบังคับจากรายใด จึง
ตองถือเอาตามความในมาตรา 870 วรรคสามแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาปรับแกขอ
พิพาทนี้ โดยถือวาผูรับประกันภัยรายแรกจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายกอนรายอื่นเปนลําดับกันไป ผู
เสนอขอพิพาทไมอาจเรียกเอาจากคูกรณีซึ่งเปนลําดับหลังไดตามขอ ขอพิพาทไมจําตองวินิจฉัยใน
ประเด็นขอพิพาทเรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไม
อนึ่ง เอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 5 ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดแนบทายคํา
เสนอขอพิพาทเขามาเปนการออกหนังสือบริษัท ว. ประกันภัย จํากัด ซึ่งทําบันทึกการตกลงชดใชคา
สินไหมทดแทนระหวางกัน หนังสือดังกลาวลงวันที่ 25 กันยายน 2546 ในวันที่ผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทนี้คือในวันที่ 2 กันยายน 2548 ผูเสนอขอพิพาททราบดีอยูแลววาบริษัท ว. ประกันภัย
จํากัด ไดเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันเดียวกันกับที่คูกรณีรับประกันภัยไวดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อางไวในคําเสนอขอพิพาทวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยไว ถาหากผูเสนอขอพิพาทจะเรียกไลเบี้ยเอา
จากผูรับประกันภัยไวตามลําดับกอน ผูเสนอขอพิพาทก็อาจที่จะเสนอขอพิพาทเขามาได การที่ผูเสนอ
ขอพิพาทไมเสนอขอพิพาทนี้เขามาเพื่อไลเบี้ยเอาจาก ว.ประกันภัย จํากัด ผูเสนอขอพิพาทจะขอให
อนุ ญ าโตตุ ล าการเรี ย กบริ ษั ท ว.ประกั น ภั ย จํ า กั ด เข า มาเป น คู ก รณี ร ว มกั บ คู ก รณี ใ นรายพิ พ าทนี้
อนุญาโตตุลาการไมมีสิทธิที่จะเรียกเขามาไดตามความประสงคของผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7782/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5008/2549
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ษม-4514
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภล-1316 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขั บ รถไปจอดไว บ ริ เ วณปากซอยประชาสงเคราะห 39 ถนนประชาสงเคราะห เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาทเปลี่ยนชองทาง
เดิ น รถกะทั น หั น จากช อ งที่ 2 เข า ไปในช อ งที่ 1 เป น เหตุ ใ ห เ ฉี่ ย วชนรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวจอดอยูไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 4,400 บาท
ขอใหคู กรณีใ นฐานะผู รับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํ านวนดังกล าวพรอมดว ย
ดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อาง ขอใหยคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา มีประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทกลาวอางไวปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 เหตุเกิดขึ้นอยูในระหวางการคุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัยซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไว
คูกรณีนําสืบวาตรวจสอบแลวรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนั้นในวันเกิดเหตุคูกรณี
ไมไดรับประกันภัยไวแตหลังเกิดเหตุแลว 7 วัน คูกรณีไดรับประกันภัยไว ความจริงผูเอาประกันภัยมี
รถยนตหลายคันและทุกคันทําประกันภัยไวตอคูกรณี สําหรับคันเกิดเหตุนี้ผูเอาประกันภัยเขาใจวายังอยู
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ในอายุสัญญาประกันภัยจึงไดแจงไปวาไดเอาประกันภัยไวตอคูกรณี แตเมื่อรูวาคันเกิดเหตุขาดอายุ
ประกันแลวจึงไดเริ่มประกันตอหลังเกิดเหตุ 7 วัน คูกรณีไดมีหนังสือแจงเหตุดังกลาวนี้ไปใหผูเสนอขอ
พิพาททราบแลวตามเอกสารหมาย ค.3 ผูเสนอขอพิพาทยังฝนตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเขามาอีกโดย
เสียคาธรรมเนียมไมจําเปน
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรั บประกันภัยรถยนตคันที่ผู เสนอขอ
พิพาทกลาวอางไวหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาคูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทกลาวอางไวปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 ซึ่งเอกสารหมาย ส.1 ดังกลาวนี้เปนใบแจงความ
เสียหายซึ่งเจาหนาที่ของคูกรณีไดออกใหไวในขณะไปตรวจสอบความเสียหายของรถที่เกิดขึ้นในวันเกิด
เหตุ คูกรณีนําสืบกลาวแกวาคูกรณีเคยรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวแตในวันเกิด
เหตุไดหมดอายุสัญญาประกันภัยแลวไมอยูในความคุมครองแตภายหลังเกิดเหตุ 7 วัน ผูเอาประกันภัย
ไดนํารถคันดังกลาวเอาประกันภัยไวตอคูกรณีอีก การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทฟงไมไดชัดเจนวา
คูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวในวันเกิดเหตุหรือไม ขอพิพาทไมอาจฟงได
ตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7771/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5012/2549
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. 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 30 มกราคม 2547 นาย ป.
ไดชับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ลฮ-3667 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไปตามถนนในซอยวัดบางเสาธงกลาง มุงหนาไปบางนา ไดมีบุ คคลผูมีชื่อซึ่ งขับรถยนตหมายเลข
ทะเบียน 82-0922 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขับรถดวยความประมาทเปนเหตุให
ยางรถยนตรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวระเบิดกระเด็นมาโดนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความ
เสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลวโดยเสียคาใชจายไป 7,000
บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายแลว คูกรณีเพิกเฉย
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 7,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. รถยนตบรรทุ กคันที่คูกรณีรั บประกันภัยไว ไดไปเกิดเหตุดังที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวหารือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 18.50 นาฬิกา นาย ป. ไดขับรถยนตกระบะคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนซอยวัดบางเสาธงกลาง มุงหนาไปทางบางนา ในระหวางที่ขับรถอยู
ในซอยดังกลาว มีบุคคลซึ่งไมทราบชื่อซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 82-0922 กรุงเทพมหานคร ได
ขับดวยความประมาทโดยไมไดตรวจตราดูแลรถใหอยูในสภาพที่จะนําใชไดโดยปลอดภัย เปนเหตุให
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ยางลอรถคันดังกลาวระเบิดและชิ้นสวนของยางลอรถกระเด็นมาโดนรถนาย ป. ไดรับความเสียหายที่
บริเวณดานซ ายของรถ ผูขั บขี่รถทั้ง 2 ฝาย หยุดรถลงเจรจากัน ฝายคูกรณียอมรั บว าเป นฝายผิด
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดมาตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุแลวไดออกใบติดตอซึ่งจดแจง
รายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวให โดยระบุเลขเคลมและเลขกรมธรรม กับไดจดไว
วา ติดตอกับบริษัท ล. สํานักงานใหญ ดังใบติดตอหมาย ส.1 ตอมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 นาย
ป. ไดนํารถและเอกสารหมาย ส.1 ไปแจ งเปดเคลมที่ บริษัท ผู เสนอขอพิ พาท พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุไดบันทึกถอยคําของนาย ป. เกี่ยวกับอุบัติเหตุรายนี้ไวในเอกสารหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาท
ใหนํารถไปซอมที่อู ช. เซอรวิส ตามที่ผูเอาประกันภัยของ เมื่อรถซอมเสร็จ ผูเอาประกันภัยไดจายคา
ซอ มไป 7,000 บาท แล ว มาขอเบิ ก เงิ น จากผูเ สนอขอ พิ พ าท ผู เ สนอข อ พิพ าทจ า ยเงิน ตามจํ า นวน
ดังกลาวไป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 เจาหนาที่ฝายเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบจาก
เลขกรมธรรมที่จดไวในเอกสารหมาย ส.1 ปรากฏวารถฝายคูกรณีนี้มีหมายเลขทะเบียน 82-0922
กรุงเทพมหานคร เปนรถบรรทุกยี่หอฮีโน ซึ่งบริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนไวดังเอกสารน็อค
ฟอรน็อค หมาย ส.8 เจาหนาที่ฝายเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทไดสอบถามเจาหนาทีฝายเรียกรอง
ของคูกรณีวาไดรับประกันภัยรถหมายเลขทะเบียนดังกลาวตามกรมธรรม นั้น ๆ จริงหรือไม คูกรณี
ไมไดปฏิเสธ แตก็ไมไดชดใชคาเสียหายให
ฝายคูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา ในวันเกิดเหตุนาย ป. ผูขับรถยนต
บรรทุกที่ยางระเบิด ไดโทรศัพทแจงเหตุไปยังบริษัทคูกรณีโดยแจงหมายเลขทะเบียนวา 82-0922
กรุงเทพฯ เลขตัวถัง เค เอ็ม ....... นาย จ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุตรวจสอบแลวเขาใจวา รถ
หมายเลขทะเบียนดังกลาวเอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณี จึงออกไปยังที่เกิดเหตุ พบรถและผูขับขี่ทั้ง
2 ฝาย นาย จ. จึงตรวจดูปายทะเบียนรถบรรทุก พบวา ตามปายทะเบียนเปนรถทะเบียน 82-0922
อุดรธานี เมื่อขูดลอกเลขตัวถัง พบวา เค เอ็ม ...... นาย จ. จึงแจงแกนาย ป. วา ไมใชรถที่บริษัทคูกรณี
รับประกันภัยไว ตองยกเลิกเคลม นาย ป.กบอกวา ไดติดตอแจงแกบริษัทประกันภัยอื่นแลว รายงาน
การตรวจสอบอุบัติเหตุมีดังเอกสารหมาย ค.1 รายงานของนาย จ. ซึ่งเสนอหัวหนาฝายอุบัติเหตุมีดัง
เอกสารหมาย ค.2 เมื่อคูกรณีตรวจสอบขอมูลประกันภัยรถยนตที่บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
จํ า กั ด ปรากฏว า รถยนต บ รรทุ ก หมายเลขทะเบี ย น 82-0922 กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง บริ ษั ท คู ก รณี
รับประกันภัยไวนั้นมีเลขตัวถัง KM ...... ดังเอกสาร หมาย ค.3 สัญญาน็อคฟอรน็อค ก็แสดงไววา
รถยนตเลขทะเบียน 82-0922 กรุงเทพมหานคร มีเลขตัวถัง KM....... ดังเอกสารหมาย ค.4 ตามขอมูล
ประกันภัยรถยนต พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ แสดงไววารถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 820922 อุดรธานี เอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณี ดังเอกสารหมาย ค.5 สวนในภาคสมัครใจไดตรวจแลว
ไมพบวาเอาประกันภัยไวกับบริษัทใด ดังเอกสารเรื่อง สอบถามประวัติเคลมรถยนตภาคสมัครใจของ
บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนทฯ หมาย ค.6 แตก็ไมใชบริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัย
ได พิเ คราะห แล ว เกี่ ย วกับ ปญหาตามประเด็นที่ 1 นั้น พยานของผู เสนอข อพิพ าท
ยอมรับวาในวันเกิดเหตุเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไมไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ จึงยังไมทราบ
ขอเท็จจริงวารถยนตบรรทุกเลขทะเบียน 82-0922 นั้นเปนทะเบียนของกรุงเทพมหานคร หรือของ
จังหวัดอุดรธานี ตามถอยคําของนาย ป. ในเอกสารหมาย ส.2 และใบติดตอหมาย ส.1 ก็ไมไดระบุ
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หมายเลขทะเบียนของรถคันที่ยางระเบิดนั้นไว แตพยานหลักฐานของคูกรณีประกอบกันมีน้ําหนัก
เพียงพอใหฟงวาคูกรณีมิไดเปนผูรับประกันภัยในภาคสมัครใจของรถดังกลาว จะใหคูกรณีรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทยังไมได และไมจําตองวินิจฉัยปญหาตามประเด็นที่ 2 อีก
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7262/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5164/2549
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. 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 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2548 นาย ว. ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน ษฬ-2113 กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนงามวงศวาน จากดานแยกพงษเพชรมุงหนาไปทางแยกแค
รายโดยขับอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย เมื่อไปถึงบริเวณทางขึ้นทางดวนถนนงามวงศวาน ไดมีผูมี
ชื่อซึ่งขับรถยนตโดยสารประจําทางสาย 63 หมายเลขทะเบียน 12-0586 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับ
ประกั น ภั ย ค้ํ า จุ น ไว ต ามหลั ง มา ได ขั บ ด ว ยความประมาท โดยไม เ ว น ระยะให ห า งจากรถคั น หน า
พอสมควร เปนเหตุใหเฉี่ยวชนบริเวณทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวได
ขับรถหลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว โดยเสียคาใชจายไป 2,321.90
บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหแลว คูกรณี
เพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 2,321.90 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและแกไขเพิ่มเติมคําคัดคาน ปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็น
ขอพิพาทวา
3. อุ บั ติ เ หตุ ร ายนี้ เ กิ ด จากความประมาทของผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว
หรือไม
4. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย อ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2548 เวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา นาย ว. ไดขับรถยนตืเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาท
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รับประกันภัยไวไปตามถนนงามวงศวาน จากดานแยกพงษเพชรมุงหนาไปทางแยกแคราย โดยขับไป
ในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย เมื่อไปถึงบริเวณทางขึ้นทางดวนถนนงามวงศวาน ไดมีบุคคลซึ่งไม
ทราบชื่อซึ่งขับรถยนตโดยสารประจําทางสาย 63 คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมาในชองเดินรถ
เดียวกัน ไดขับดวยความประมาทโดยไมเวนระยะใหหางพอสมควร เปนเหตุใหรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชน
รถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกบริเวณมุมซายของกันชนทายเปนรอยครูด เฉี่ยวชนแลวไดขับรถหลบหนีไป
นาย ว. ไดไปแจงความที่ สภ.อ.เมืองนนทบุรี โดยระบุวารถคันที่เฉี่ยวชนเปนรถเมลสีครีมแดงสาย 63
หมายเลขทะเบียน 12-0586 กท. เลขขางรถ (7-50421) ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.1 นาย
จ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดทราบเหตุในวันนั้น ดังใบรับแจงอุบัติเหตุหมาย
ส.2 ไดไปพบกับนาย ว. ที่สภ.อ. เมืองนนทบุรี ไดสอบถามนาย ว. ถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุและจด
ไวในแบบรับแจงหมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่บริษัท อ. ออโตเพนท จํากัด เมื่อรถซอม
เสร็ จแลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาซอมใหเ มื่อวันที่ 2 มิถุ นายน 2548 เปนคาแรง 2,170 บาท
คูกรณีจะตองรับผิดชดใชคาแรงนี้ใหเพียง 80% เปนเงิน 1,736 บาท
คูกรณีนางสาว น. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เจาหนาที่ของคูกรณีไดไปที่อู ศ.
ไดถายภาพรถยนตโดยสารประจําทางสาย 67 ทะเบียน 12-0586 กท. ขางรถ 7-50456 ไว เปนรถวิ่ง
จากถนนพระราม 3 – วัดเสมียนนารี ไปไมถึงพงษเพชรและถนนงามวงศวาน ดังบันทึกเสนอของนาย
ช. หมาย ค.2 ตามรูปถายรถคันหมายเลขทะเบียน 12-0586 กท. นี้ นอกจากไมใชรถประจําทาง สาย
63 แลว เลขขางรถก็เปน 7-50456 ไมใช 7-50421 ดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง แผนที่เสนทางเดิน
รถโดยสารประจําทางของ ขสมก. มีดังเอกสารหมาย ส.6 คูกรณีไดขอตรวจสอบไปยังเขตการเดินรถที่
7 ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพแลว ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 7 ไดมีหนังสือที่ ขสมก. 72910/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ดังเอกสารหมาย ค.3 ตอบมาวา รถทะเบียน 12-0586 กทม.
สังกัดเขตการเดินรถที่ 7 หมายเลขขางรถ เบอร 7-5045-6 ประจําสาย 67 วิ่งในเสนทางระหวางวัด
เสมียนนารี สุดปลายทางทอชองนนทรี ไมผานถนนงามวงศวานแตอยางใด
ไดพิเคราะหพยานหลักฐานของทั้ง 2 ฝายนี้แลว เห็นวา ยังไมอาจฟงขอเท็จจริงไดวา
รถยนตโดยสารประจําทางคันที่เฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นเปนรถยนตโดยสารประจําทาง
หมายเลขทะเบียน 12-0586 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไว จะใหคูกรณีรับผิดชดใช
คาเสียหายที่เรียกรองมานั้นไมได
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1486/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5292/2549
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. 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
ดั ง ตอ ไปนี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทยื่ นคํ า เสนอขอ พิ พ าท มี ใ จความว า เมื่ อ วัน ที่ 28 สิง หาคม 2548 เวลา
ประมาณ 20.50 นาฬิกา นางสาว ส. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ศฎ-9409 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปตามถนนงามวงศวาน จาก
ดานแยกพงษเพชร มุงหนาไปทางแยกเกษตร เมื่อไปถึงบริเวณหนาการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีนาย ป.
ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ฌท-7907 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามหลังไปในชองเดินรถและทิศทางเดียวกับรถฝายผูเสนอขอพิพาท ได
ขับดวยความประมาทโดยไมเวนระยะใหหางจากรถคันหนาพอสมควรและขับดวยความเร็วสูง ทําใหรถ
พุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายและนางสาว ส. ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลไป 1,295 บาท จึงมีสิทธิที่จะ
เรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายให ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให ผู
เสนอขอพิพาท 1,295 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
ในชั้นแรกคูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา ในเวลา
เกิดเหตุคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ฌท-7909 กรุงเทพมหานคร ไวตาม
พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไม ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในวันนัดสืบพยาน ผูเสนอขอพิพาทยื่นเอกสารใหคูกรณีตรวจดู เมื่อตรวจดูแลวคูกรณี
แถลงยอมรับวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ฌท-7907 กรุงเทพมหานคร ไว
ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถดวย และผูเสนอขอพิพาทแถลงวา ผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรอง
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ทวงถามคาเสียหายเรื่องนี้จากคูกรณีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 คูกรณีไมคานและทั้ง 2 ฝาย ไมขอ
สืบพยาน
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 1,295 บาท (หนึ่งพันสอง
รอยเกาสิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาว นับแต
วันที่ 19 กันยายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท
1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้
ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7495/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5432/2549
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทและแกไขคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
อร-9319 กรุงเทพมหานคร สว นคูกรณีเ ป นผูรั บประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน มค-4645
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนพระราม 4 โดยขับมาชองทางที่ 3จากซายมุงหนาไปศาลาแดง
ไดมีบุคคลไมทราบชื่อขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาชองทางที่ 2 จากซายแลวไดเปลี่ยนชองทางไป
ชองทางที่ 3 ไปตัดหนาและเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจที่เกิดเหตุและออกรายการความเสียหายให ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถ
เขาซอมเสียคาซอมเปนเงิน 7,400 บาท (เปนราคาไมรวมภาษี) ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมา
เรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นและแก ไ ขคํ า เสนอข อ พิ พ าทว า ขณะเกิ ด เหตุ คู ก รณี มิ ไ ด รั บ
ประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน มค-7645 กรุงเทพมหานคร แตรับวารับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานคร และรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมไดไปกอเหตุเฉี่ยวชน
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยแตอยางใด
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถคันหมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณี
รับประกันภัยไดไปกอเหตุละเมิดตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุมีพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบและไดออกใบติดตอใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวโดยระบุวารถคัน
เรียกรองตรวจสอบทางคูกรณี ฝายเรียกรองของคูกรณีสงสําเนาตารางกรมธรรมยอมาใหตามเอกสาร ส.
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2 โดยระบุ เ ลขทะเบี ย นรถที่ ก อ เหตุ ห มายเลขทะเบี ย น มค-4645 กรุ ง เทพมหานคร มาชนซึ่ ง มี
ความหมายวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันนี้
คูกรณีมีนาง ม. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุมีการแจงอุบัติเหตุมายังคูกรณี
คูกรณีสงพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจที่เกิดเหตุและไดออกหลักฐานใบติดตอใหผูขับฝายผู
เสนอขอพิพาทระบุวารถคันหมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานครไปกอเหตุ แตความจริงรถคัน
ก อ เหตุ เ ป น รถคั น หมายเลขทะเบี ย น มค-7645 กรุ ง เทพมหานคร โดยผู ขั บ ให ก ารมิ ไ ด ร ะบุ ร ถคั น
หมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานคร ไปกอเหตุแตเปนรถคันหมายเลขทะเบียน มค-7645
กรุงเทพมหานคร ตามเอกสาร ค.1 ซึ่งวันนั้นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดถายภาพรถที่ชน
ทั้ ง สองคั น ไว ต ามภาพถ า ย ค.2 แต คู ก รณี เ พิ่ ง รั บ ประกั น ภั ย รถคั น หมายเลขทะเบี ย น มค-7645
กรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุตามตารางกรมธรรมยอเอกสาร ค.3
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันหมายเลขทะเบียน มค4645 กรุ ง เทพมหานคร ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ได ไ ปก อ เหตุ ล ะเมิ ด ต อ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยหรือไมนั้น เห็นวา ตามใบติดตอที่คูกรณีออกใหตามเอกสาร ส.1 ไดระบุวารถคันที่กอเหตุเปน
หมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานคร แตเมื่อปรากฎตามหลักฐานของพนักงานตรวจสอบ
อุบตั ิเหตุของคูกรณีที่ออกตรวจที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุ เมื่อไดสอบปากคําผูขับรถคันกอเหตุไดยืยันวารถ
คันกอเหตุมีหมายเลขทะเบียน มค7645 กรุงเทพมหานคร หาใชรถคันหมายเลขทะเบียน มค-4645
กรุ งเทพมหานครไม ยิ่งไปกว านั้ นเมื่ อพิ จารณาถายภาพรถทั้ง 2 คัน ที่อยู ในที่เ กิ ดเหตุที่ พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีถายไวก็ปรากฏรถคันหมายเลขทะเบียน มค-7645 กรุงเทพมหานคร เปน
รถคันที่กอเหตุตอรถฝายผูเสนอขอพิพาท แตหาใชรถคันหมายเลขทะเบียน มค-4645 กรุงเทพมหานคร
ไม เมื่อหลักฐานของคูกรณีปรากฏชัดเชนนี้จึงมีน้ําหนักใหเชื่อวารถคันที่กอเหตุละเมิดตอรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทคือรถคันหมายเลขทะเบียน มค-7645 กรุงเทพมหานคร หาใชรถคันหมายเลขทะเบียน มค4645 กรุงเทพมหานครไม เมื่อปรากฏตามตารางกรมธรรมยอของคูกรณีตามเอกสาร ค.3 ระบุวาคูกรณี
รับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน มค-7645 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลา
14.06 นาฬิกา หลังเกิดเหตุเรื่องนี้ที่เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เวลา 12.00 นาฬิกา คูกรณีก็หาตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายตอผูเสนอขอพิพาทไม
ชี้ขาดใหยําคเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7225/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5513/2549
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กบพ-432
สมุ ท รสาคร คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 1ฬ-9531 สมุ ท รสาคร เมื่ อ วั น ที่ 7
ธันวาคม 2546 เวลาประมาณ 4.20 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนเศรษฐกิจ 1 มีผูโดยสารนั่งซอนทายไปดวย ถึงที่เกิดเหตุตําบลเขามะเดื่อ อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถสวนทางไปโดยประมาท ขับ
ดวยความเร็วสูงแลนเสียหลักล้ําเขาไปในชองทางเดินรถสวนทางกันทําใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยู ทําใหผูขับรถจักรยานยนตตายและผูโดยสารนั่งซอนทายไดรับ
บาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูบาดเจ็บจํานวน 15,000 บาท และ
จายเงินคารักษาพยาบาลผูตายกอนตายเปนเงินจํานวน 7,160 บาท และจายเงินคาทําศพใหแกทายาท
ผู ต ายอี ก จํ า นวน 35,000 บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 57,160 บาท ขอให คู ก รณี ใ นฐานะผู รั บ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาว พรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตายไปแลวเปนเงิน
จํานวน 65,000 บาท กอนที่จะจายเงินจํานวนดังกลาวแกทายาทของผูตายนั้นทางคูกรณีไดสอบถามไป
ทางผัเสนอขอพิพาทแลวไดรับยืนยันวาผูเสนอขอพิพาทยังไมไดจายเงินอันเปนคารักษาเบื้องตนตาม
กฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ แกทายาทผูตายแตอยางใด คูกรณีจึงไดจายเงินคาทําศพแก
ทายาทผูตายเปนเงินจํานวน 65,000 บาท และไดกันเงินไวสําหรับจายเงินคาเสียหายเบื้องตนแกผูเสนอ
ขอ พิพ าทจํา นวน 35,000 บาท เมื่ อ รวมจํา นวนเงิน ทั้ งสิ้ น เปน จํา นวนความคุ ม ครองตามกรมธรรม
ประกันภัยแลว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
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ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรรีจะตองรับผิดตามคําเสนอขอพิพาท
ได เ พี ย งไร ในชั้ น พิ จ ารณาต อ มาคู พิ พ าทรั บ ข อ เท็ จ จริ ง กั น ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ยเงิ น ค า
รักษาพยาบาลและคาทําศพไปแลวตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ดังที่กลาวอางในคําเสนอ
ขอพิพาท ทางคูกรณีไดจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตายไปอีกในภายหลังจํานวน 65,000 บาท
โดยไดสอบถามไปทางผูเสนอขอพิพาทแลวทางโทรศัพท ไดรับตอบทางโทรศัพทวาผูเสนอขอพิพาทยัง
ไมไดชําระเงินคาทําศพแกทายาทของผูตาย ทางคูกรณีจึงไดชําระใหไป ผูเสนอขอพิพาทปฏิเสธวา
ไมไดรับโทรศัพทการสอบถามดังที่คูกรณีกลาวอาง และผูเสนอขอพิพาทไมไดตอบไปยังคูกรณีวายัง
ไมไดจายเงินคาทําศพแกทายาทของผูตาย
คูกพิพาททั้ง 2 ฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีจะตองรับผิดตามคําเสนอขอพิพาทได
เพียงไรนั้น ในขอนี้คูกรณีกลาวอางขอเท็จจริงเขามาวา คูกรณีไดชําระเงินคาทําศพแกทายาทของผูตาย
ไปอีกในภายหลังจากผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปแลว โดยคูกรณีอางวากอนจะชําระเงินคูกรณีได
สอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาททางโทรศัพทไดรับตอบทางโทรศัพทวาผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระ
เงินคาทําศพแกทายาทของผูตาย ทางคูกรณีจึงไดชําระเงินคาทําศพใหแกทายาทของผูตายไป ผูเสนอ
ขอพิพาทโตแยงวาไมไดรับโทรศัพทการสอบถามดังที่คูกรณีกลาวอาง เห็นวาขออางของคูกรณีเปน
ขออางเลื่อนลอยโดยไมมีหลักฐานใดสนับสนุน จึงไมอาจฟงไดวากอนคูกรณีจะชําระเงินคาทําศพแก
ทายาทของผูตายคูกรณีไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทแลว ขอเท็จจริงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทได
ชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บและคาทําศพแกทายาทของผูตายไปแลว ผูเสนอขอพิพาทยอมมี
สิทธิไลเบี้ยเอาคืนจากคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดไดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2545 ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 63,590 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวน 57,160 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5966/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5515/2549
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปงง-326
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 4ฌ-7793 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2546 เวลาประมาณ 13.30 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวขับรถไปตามถนนพุทธรักษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถไปดวยความประมาท ขับเลี้ยวขวากลับรถกระทันหันตัดหนารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ทําใหผู
ขับรถไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บจํานวน 6,754 บาท อัน
เปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไว
จากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อางขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทกลาวอางไวหรือไม
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลข
ทะเบียน 4ฒ-7793 กรุ งเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุ มครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ปรากฏตามเอกสารซึ่งขอคัดสําเนามาจากบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ตามเอกสาร ส.1
คูกรณีแถลงไมติดใจนําสืบพยานบุคคล ขอเวลาที่จะนําสงเอกสารกลาวแกภายใน 7 วัน
ไมปรากฏวาคูกรณีนําสืบเอกสารเพื่อกลาวแกขออางของผูเสนอขอพิพาทแตอยางใด
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ขอเท็จจริงจึงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาคูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทกลาวอางไว ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,555 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป ของเงินจํานวน 6,754 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กั บใหคู กรณีชํ าระเงิ นค าธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิ พาทด วย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3539/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5756/2549
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาททํานองวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ก-0091 ชัยนาท
(ป า ยแดง) ส ว นคุ ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย ค้ํ า จุ น รถยนต บ รรทุ ก คั น หมายเลขทะเบี ย น 95-1921
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เวลา 17.30 นาฬิกา นาย ถ. ไดขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยมาตามถนนภายในโรงงานปูนซีเมนตนครหลวงดวยความประมาท กลาวคือ ขณะขับถึงที่เกิด
เหตุบริเวณทางแยกภายในโรงงาน ผูขับฝายคูกรณีตองระวังโดยใหรถที่ขับเขาทางรวมทางแยกกอน
ผานไปกอน แตผั้ขับฝายคูกรณีกลับขับรถดวยความเร็วสูงผานเขาทางแยก ขณะที่รถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดเ ข าอยู ในทางแยกกอนแล ว เปนเหตุใ หร ถฝายคูกรณีมาเฉี่ยวชนรถฝ ายผู เสนอข อพิ พาท
เสียหาย หลังเกิดเหตุผูขับฝายคูกรณียอมรับผิด ตอมาเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถเสียคาใชจายไปเปน
เงิน 16,487 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
ก-0091 ชั ย นาท (ป า ยแดง) และคู ก รณี มิ ไ ด รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 95-1921
กรุงเทพมหานคร ในขณะเกิดเหตุ
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ก-0091 ชัยนาท
(ปายแดง) หรือไม
2. คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 95-1921 กรุ ง เทพมหานคร
หรือไม
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หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ฐ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตหมายเลขทะเบียน ก-0091 ชัยนาท (ปายแดง) ซึ่งระบุแตเลขตัวถังไวตามเอกสาร ส.1 ครั้นจะ
จัดซอมใหลอกเลขตัวถังไวและไดจัดซอมตามใบตกลงสินไหมและอะไหลตามเอกสาร ส.2 กับใบเสนอ
ราคาเอกสาร ส.3 ในปตอมาผูเสนอขอพิพาทยังรับประกันภัยรถคันนี้ไวโดยมีหมายเลขทะเบียน บจ177 ชัยนาท ซึ่งมีหมายเลขตัวถังตรงกัน สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน 05192 กรุงเทพมหานคร ตามขอมูลของบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ตามเอกสาร ส.4 เมื่อ
ตรวจสอบชนแลวแยกแลกใบเคลมนอกฟอรนอกคนหาขอมูลรถฝายผิดระบุวารถคันนี้ประกันภัยไวกับ
คูกรณีตามเอกสาร ส.5 ระยะเวลาคุมครองก็ตรงกัน
คูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน ก-0091 ชัยนาท (ปายแดง) หรือไมนั้น เห็นวา ตามตารางกรมธรรม
เอกสาร ส.1 จะปรากฏวา ขณะที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคันดังกลาวในป 2546 ซึ่งเปนปเกิด
เหตุถึงป 2547 รถคันดังกลาวยังเปนปายแดงเพราะชองหมายเลขทะเบียนยังไมมีการระบุเปนหมายเลข
ทะเบียนอะไหร แตขณะที่พนักงานของผูเสนอขอพิพาทไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไดมีการลอกเลขตัวถัง
และระบุหมายเลขทะเบียนปายแดงไวตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 2 ซึ่งเลขตัวถังจะตรงกับตามตาราง
กรมธรรมเอกสาร ส.1 แผนที่ 1 แมตอมาเมื่อสงรถเขาซอมตามเอกสาร ส.3 ก็มีการระบุเลขตัวถังกับ
หมายเลขทะเบียนปายแดงไวแตปตอมาคือป 2547-2548 ตามตารางกรมธรรมแผนที่ 2 มีการระบุ
หมายเลขทะเบียนวา บจ-177 ชัยนาท ซึ่งมีเลขตัวถังเลขเดียวกันกับเลขตัวถังในตารางกรมธรรม
เอกสาร ส.1 แผนที่ 1 และยิ่งไปกวานั้นตามใบเสนอราคา ส.2 ก็ไดระบุทะเบียนปายแดงและเลขตัวถัง
ไวตรงกับตารางกรมธรรมดังกลาวขางตน เมื่อคูกรณีไมมีหลักฐานมาสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอื่นได
หลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวขางตนประกอบกัน ฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัย
รถหมายเลขทะเบียน ก-0091 ชัยนาท (ปายแดง) ขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2
ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 95-1921 กรุงเทพมหานครหรือไมนั้น เห็นวา
เริ่มแรกผูเสนอขอพิพาทไดตรวจสอบรถคันกอเหตุกับขอมูลประกนภัย พ.ร.บ.ของบริษัทไทยอินชัวเรอส
ดาตาเนท จํากัดกอน ปรากฏวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันเกิดเหตุเรื่องนี้ตามเอกสาร ส.4 แตผูเสนอขอ
พิพาทก็ยังไมยุติแตตรวจสอบไปที่ขอมูลชนแลวแยกแลกใบเคลมนอกฟอรนอก หาขอมูลรถฝายผิด
ปรากฏวา ขอมูลรถฝายรถหมายเลขทะเบียนดังกลาวประกันภัยไวกับคูกรณีขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ เมื่อ
คู ก รณี ไ ม มี ห ลั ก ฐานมาสื บ หั ก ล า งให เ ห็ น เป น อย า งอื่ น ได หลั ก ฐานดั ง กล า วจึ ง พอฟ ง ได ว า คู ก รณี
รับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน 95-1921 กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ เมื่อไมมีขอ
ตอสูเรื่องคาเสียหายกัน คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยยอมตองรับผิดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาท
พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวา ผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวา
คูกรณีเปนผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอ
พิพาทเปนตนไป
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 16,487 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 2 มิถุนายน 2548) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6733/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5835/2549
วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด
บริษัท พ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณีที่ 1
คูกรณีที่ 2

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 14 พฤศจิกายน 2546 นางสาว
ถ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน พพ-8992 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนเลียบทางดวนรามอินทรา ไปจอดไวที่หนารานอาหารเล็ทอิทโฟล ไดมีนาย จ. ซึ่งขับรถยนต
หมายเลขทะเบีย น 9ศ-5052 กรุงเทพมหานคร คั นที่คูกรณีที่ 1 รับประกั นภั ยค้ําจุนไว มาตามถนน
ดังกลาว ไดขับโดยไมระมัดระวังและขับเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ทําใหรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับ
ประกันภัยไวไปชนทายรถยนตหมายเลขทะเบียน บธ-5227 สระบุรี คันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวซึ่ง
มีนาย ป. ขับอยูดานหนาเปนเหตุใหรถคูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวกระเด็นไปชนรถอีกคันหนึ่งที่อยู
ดานหนาและรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวหมุนมาชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถคันที่รับประกันภัยไวไป 22,480 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีทั้งสองชดใชคาเสียหายแลว คูกรณียังไมชดใชให
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีทั้งสองชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 22,428 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คู กรณี ที่ 1 ยื่นคํ าคั ดค านวา ผู เสนอข อพิพาทไมไดรั บ ประกันภั ยรถยนต หมายเลข
ทะเบียน พพ-8992 กรุงเทพมหานคร เหตุละเมิดไดเกิดจากผูขับขี่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ผู
เสนอขอพิพาทยังไมไดจัดซอมรถและคาซอมก็สูงเกินจริง
สวนคูกรณีที่ 2 นั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยของคูกรณีที่ 2 ไมไดยื่นคําคัดคาน หรือ
แตงตั้งผูใดมาดําเนินการแทน
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ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน
พพ-8992 กรุงเทพมหานคร หรือไม
2. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวคันใดหรือไม
3. ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ยเงิ น ค า ซ อ มรถแล ว หรื อ ไม และคู ก รณี จ ะต อ งชดใช ใ ห
เพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 3 ประเด็น
ในวันนัดสืบพยาน เจาพนักงานพิทักษทรัพย ของคูกรณีที่ 2 ไดทราบนัดแลวไมมาและ
มิไดแตงตั้งผูใดมาดําเนินการแทน อนุญาโตตุลาการจึงมีคําสั่งแสดงวาคูกรณีที่ 2 ขาดนัดพิจารณาแลว
สืบพยานของผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีที่ 1 ไป
ในชั้นพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทมีนาง ด. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 20.00 นาฬิกาเศษ นางสาว ถ. ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน
พพ-8992 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนเลียบทางดวนรามอินทรา
แลวจอดไวที่รานอาหาเล็ทอิทโฟลว เพื่อเขาไปรับประทานอาหารถนนนี้มี 3 ชองเดินรถ น.ส. ถ. จอดรถ
ไว ที่ ช อ งเดิ น รถที่ 1 นั บ จากซ า ย ได มี น าย จ. ขั บ รถยนต เ ก ง หมายเลขทะเบี ย น 9ศ-5052
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวมาในชองที่ 1 ของถนนดังกลาว เมื่อขับมาใกลรถ
น.ส.ถ. และรถอื่นอีกหลายคันที่จอดอยูในชองเดินรถที่ 1 นาย จ. ไดขับเปลี่ยนชองเขาไปยังชองเดินรถ
ที่ 2 เพื่อหลบรถที่จอดอยู ไดขับโดยไมระมัดระวัง เปนเหตุใหรถนาย จ. เฉี่ยวชนรถยนตตูหมายเลข
ทะเบียน บธ-5227 สระบุรี คันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวซึ่งมีนาย ป. เปนผูขับขี่และขับอยูในชองเดิน
รถที่ 2 ชนแลวรถฝายคูกรณีที่ 2 ไดเสียหลักมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่จอดอยู เมื่อเกิดเฉี่ยวชนกัน
แลว ผูขับขี่รถทั้ง 3 คันไดเจรจากัน แตตกลงกันไมได น.ส. ถ. จึงโทรศัพทแจงเหตุตอผูเสนอขอพิพาท
นาย ท. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุฝายผูเสนอขอพิพาทไดไปยังที่เกิดเหตุ ไดสอบถาม น.ส. ถ. ถึง
รายละอียดของเหตุที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวในบันทึกการสํารวจอุบัติเหตุหมาย ส.1 โดยไดเขียนแผนที่ที่
เกิดเหตุไวดวย เมื่อไดตรวจดูความเสียหายของรถแลว นาย ท. ไดทําเอกสารจดแจงรายการความ
เสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งระบุเลขกรมธรรมประกันภัยรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้ดวย กับไดถายรูปรถทั้ง 3 คัน ณ ที่เกิดเหตุไวดังรูปถายหมาย ส.4
พนักงานสอบสวน สน. โคกคราม ไดไปตรวจที่เกิดเหตุแลวบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ หมาย ส.5
ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อูบริษัท ว. คารเซอรวิส อูยื่นใบเสนอราคามาดังใบเสนอราคาหมาย
ส.6 เมื่อเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาแลวไดตกลงเหมาคาแรงกัน 12,000 บาท ผู
เสนอขอพิพาทเปนฝายจัดอุไหลใหโดยซื้อจากบริษัท ส. อะไหลยนต เปนเงิน 9,746.25 บาท โดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดจายเงินคาอะไหลไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ส.7 เมื่อซอมรถ
เสร็จ บริษัทผูซอมมาขอรับเงินคาแรง ผูเสนอขอพิพาทจายใหเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ดังเอกสาร
หมาย ส.9 หักภาษีมูลคาเพิ่มแลวเหลือ 11,214.95 บาท รวมเปนเงินที่คูกรณีจะตองชดใชให 20,960
บาท
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ฝายคูกรณีที่ 1 มี่นาย ก. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ เปนพยานวา ในวันเกิดเหตุนาง
อ. ผูเอาประกันภัยรถยนตเกงโฟลคทะเบียน 9ศ-5052 กรุงเทพมหานคร ไวกับคูกรณีที่ 1 ไดโทรศัพท
แจงเหตุไปยังบริษัทคูกรณีที่ 1 นาย ก. ไดไปยังถนนประดิษฐมนูธรรม ซึ่งเปนถนนเลียบทางดวนราม
อินทรา-รามณรงค ที่เกิดเหตุอยูที่หนารานอาหารเล็ทอิทโพลว เห็นรถยนตที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุรายนี้
มี 4 คันยังอยูในสภาพที่เกิดชนกัน นาย ก. ไดสอบถามนาง อ. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวใน
รายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุหมาย ค.2 ไดถายรูปรถทั้ง 4 คันไวดังรูปถายหมาย ค.3 เมื่อไดตรวจดู
ความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลวไดทําใบรับรองความเสียหายทรัพยสินไว
ใหดังเอกสารหมาย ค.1 พนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ไดตรวจที่เกิดเหตุและไดพนสีแสดงตําแหนง
ของลอรถแตละคันไว แลวไดบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ ดังเอกสาร ส.5 ผูขับขี่รถทั้ง 4 คันและ
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ไดไปที่ สน.โคกครามดวย รถฝายคูกรณีที่ 1 และรถฝายคูกรณีที่ 2 ไดรับ
ความเสียหายจนขับเคลื่อนไมได ตองใชรถยกมายกลากไป สน.โคกคราม
ได พิ เ คราะห แ ล ว เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ 1 นั้ น ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี สํ า เนาหน า ตาราง
กรมธรรมตามเอกสารหมาย ส.3 มาแสดงวา รถยนตเกงโตโยตา โซลูนา หมายเลขทะเบียน พพ-8992
นี้ น.ส. ถ. ไดเอาประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาท ฟงไดวาในเวลาเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตเกงคันดังกลาว
สวนประเด็นที่ 2 น.ส. ถ. ใหถอยคําแก พนักงานตรวจสอบอุบัติ เ หตุ ของผูเสนอขอ
พิพาทเกี่ยวกับรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุตามบันทึกหมาย ส.1 แตเพียงวาไดจอดรถไวขางถนน ไดมี
รถคูกรณีมาชนรถของตนไดรับความเสียหายเทานั้น
เกี่ยวกับประเด็นที่ 2 นี้ นาย ก. พยานของคูกรณีที่ 1 ไดบันทึกถอยคําของนาย จ. ผู
ขับขี่รถยนตเกงโฟลคหมายเลขทะเบียน 9ศ-5052 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไววา
เมื่อขับรถอยูในชองกลางหนารานอาหารเล็ทอิทโฟลว ไดมีรถยนตตูนิสสันทะเบียน บธ-5227 สระบุรี
(รถฝายคูกรณีที่ 2) วิ่งมาชนทายดานขวาของรถนาย จ. ทําใหรถนาย จ.เสียหลักไปชนรถมิตซูบิชิ
ทะเบียน 5อ-5172 กรุงเทพฯ (รถคันที่อยูหนาสุด) ซึ่งอยูหนารถตนเสียหายและรถตนไดหมุนไปชนรถ
โตโยตาทะเบียน พพ-8992 กรุ งเทพฯ (คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภั ยไว ) ซึ่งจอดอยูทําใหรถ
เสียหายทุกฝาย
ตามรายงานประจําวันฯ หมาย ส.5 ซึ่งเปนพยานหลักฐานอีกประการหนึ่งของผูเสนอ
ขอพิพาท ไดบันทึกไว มีใจความวา เมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถยนตตู (รถตูนิสสัน
ทะเบียน บธ-5227 สระบุรี คันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไว) ชนกับรถยนตเกงโฟลค (ทะเบียน 9ศ5052 กรุงเทพฯ ที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไว) ในชองเดินรถชองที่ 2 เนื่องจากหนาทางเดินรถชองที่ 1
มีรถอดอยูและเปนชวงหนารานอาหาร มีรถยนตมิตซูบิชิ แลนนําหนารถโฟลค รถโตโยตา (รถฝายผู
เสนอขอพิพาท) จอดอยูใกลขอบทางดานซาย รถโฟลคถกชนแลวหมุนมาชน (คือชนรถฝายผูเสนอขอ
พิพาท) ณ ที่เกิดเหตุพบนาย ป. แจงวา เปนผูขับรถยนตตูคันเกิดเหตุ (ซึ่งคูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไว)
ใหการวา กอนเกิดเหตุไดขับรถยนตตูนิสสันมาในชองเดินรถที่ 2 เนื่องจากชองแรกมีรถจอดอยูเพราะ
เปนหนารานอาหาร ขณะขับรถอยูในชองดังกลาว ไดมีผูขับขี่รถซึ่งเปนชายขับรถยนตโฟลค แลนมาใน
ชองเดินรถที่ 1 เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไดเปลี่ยนชองเดินรถอยางกะทันหันเขามาในชองเดินรถที่ 2 เขามา
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กีดขวางทางที่รถตูแลนมา รถตูหยุดไมทัน ทําใหดานหนาซายของรถตูชนทายรถโฟลค หลังจากถูกชน
แลวรถโฟลคไดหมุนไปชนทายรถมิตซูบิชิ (รถคันหนาสุด) แลวรถโฟลคไดไปกระทบถูกรถยนตโตโยตา
ที่จอดรถอยูเสียหายอีกคันหนึ่งดวย
พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทกับของคูกรณีที่ 1 ดังกลาว จะเห็นไดวา ถอยคํา
ของ น.ส. ถ. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นไมไดบรรยายใหเห็นวา เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันอยางไร เหตุ
เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถคันใด สวนรายงานประจําวันหมาย ส.5 นั้น แมจะกลาวหาผูขับขี่รถ
โฟลค คันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไววาเปนตนเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ แตพยานเอกสารชิ้นนี้ก็ไมเปน
พยานหลักฐานอันมีน้ําหนักเพียงพอที่จะใหสรุปวา ผูขับขี่รถโฟลค เปนฝายผิด เพราะทั้งๆ ที่กลาวถึง
รถซึ่งเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรายนี้ไว 4 คันวา เปนรถชนิดดใดยี่หอใด แตก็ระบุชื่อผูขับขี่และหมายเลข
ทะเบียนรถเพียง 3 คัน ขาดแตชื่อผูขับขี่และหมายเลขทะเบียนรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไว และ
รายละเอียดของอุบัติเหตุ ครั้งนี้ตามที่บันทึกไวก็เปนแตถอยคําของนาย ป. ผูขับขี่รถตูคันที่คูกรณีที่ 2
รับประกันภัยไวคนเดียวดังที่ลงลายมือชื่อ เปนพยานทายบันทึกประจําวัน แสดงวาผูขับขี่รถคันอื่น
ไมไดอยูรูเห็นดวยและพนักงานสอบสวนก็ไมไดลงความเห็นวา เหตุเกิดเพราะความผิดของผูขับขี่รถคัน
ใดและไมไดดําเนินการอยางใดตอไป จะฟงวาผูขับขี่รถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวเปนตนเหตุที่ทํา
ใหรถชนกันจนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวพลอยไดรับความเสียหายดวยยังไมได สวน
พยานหลักฐานของคูกรณีที่ 1 วา รถตูนิสสันคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวเปนตนเหตุของการที่รถ
ชนกัน เพราะนาย จ. ไดใหถอยคําแกนาย ก. ไววา รถยนตตู (คันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไว) วิ่งไป
ชนทายรถดานขวาของรถโฟลคฝายคูกรณีที่ 1 โดยไมมีขอที่วา ผูขับขี่รถโฟลคไดขับรถเปลี่ยนชองแตก
เปนไปไดวานาย จ. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีที่ 1 ไดเปลี่ยนชองจากชองที่ 1 ไปยังชองที่ 2 จริง เพราะใน
ช อ งที่ 1 บริ เ วณหน า ร า นอาหารมี ร ถหลายคั น จอดอยู ดั ง ที่ พ นั ก งานสอบสวนบั น ทึ ก ไว ใ นรายงาน
ประจําวัน จะฟงวานาย จ. ขับรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวมาในชองเดินรถที่ 2 โดยตลอด และ
เหตุเกิดเพราะผั้ขับขี่รถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวมาชนทายนั้นยังไมได เพราะเปนเพียงถอยคํา
ของนาย จ. ใหไวแกพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุฝายตนเทานั้น ไมมีน้ําหนักดีไปกวาถอยคําของนาย ป.
ตามที่พนักงานสอบสวนบันทึกไว
สรุปแลวพยานหลักฐานตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบมานั้นยังไมเพียงพอที่จะฟงไดโดย
แนชัดวา เหตุที่รถชนกันนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวหรือ
ของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไว เมื่อเปนดังนี้จึงไมจําตองวินิจฉัยปยหาตามประเด็นที่ 3
อีก
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของคูพิพาททั้งสามใหเปนพับไป
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6195/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5857/2549
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ส-4876 ราชบุรี
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 81-3767 ลพบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2546
เวลา 22.52 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสาย
ราชบุรี-จอมบึง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่ 15-16 ไดมีนาย พ. ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยมาจอดไว โดยรถไดล้ําเขามาชองทางเดินรถและไมใหสัญญาณไฟ เปนเหตุใหรถฝายผูเสนอ
ขอ พิ พ าทไปชน ทํ า ให น าย ส. ผู ขั บ ฝ า ยผู เ สนอขอ พิ พ าทถึง แก ค สวามตาย หลั ง เกิ ด เหตุ พ นั ก งาน
สอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุ ตอมาสอบสวนแลวไดฟองศาล โดยศาลพิพากษาวาผูขับฝายคูกรณีเปน
ฝายประมาท ตอมาทายาทของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดขอเบิกคาปลงศพเปนเงิน 35,000 บาท ผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวแลว จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ย ขอใหชี้
ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 813767 ลพบุรี คูกรณีไดจายเงินคาปลงศพใหทายาทเต็มจํานวนเงินคุมครองแลวคูกรณีจึงไมตองรับผิด
สวนผูเสนอขอพิพาทจายเงินคาปลงศพใหบุคคลอื่นมิใชทายาท ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีสิทธิมาไลเบี้ย
ได
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 81-3767 ลพบุ รี ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไม
2. คูกรณีตองรับผิดใชเงินคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด
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หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอข อพิ พาทมี นาย ก. ผูรั บมอบอํ านาจมาสืบ วา รถคั นกอเหตุ เหตุเ ปนรถยนต
บรรทุ กพ ว งคัน หั ว ลากหมายเลขทะเบี ย น 81-6763 ลพบุรี คั นตั ว พ ว งหมายเลขทะเบีย น 81-3767
ลพบุรี ตามแผนที่ที่พนักงานสอบสวนทําไวตามเอกสาร ส.1 เมื่อไดตรวจสอบแลวรถคันดังกลาวได
ประกันภัยไวคูกรณีตามรายการความคุมครองเอกสาร ส.2 ซึ่งเปนรายการที่พิมพจากคอมพิวเตอร โดย
วันเกิดเหตุรถคันหัวลากไดขับหลบหนี แตพนักงานสอบสวนบันทึกในรายงานประจําวันเอกสาร ส.2 แต
รถคันหัวลาก เมื่อมีการฟองปรากฏวาคําฟองไดบรรยายแตคันตัวพวงตามเอกสาร ส.4 การเกิดเหตุครั้ง
นี้ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทถึงแกความตายตามเอกสาร ส.5 ทายาทมี 3 คน แตทายาทคนหนึ่งมอบให
ทายาทอีกคนมารับ เงินค า ปลงศพ 35,000 บาท ตามเอกสาร ส.6 โดยผู เ สนอข อพิพ าทจา ยเงิ นให
ทายาทไปแลวตามเอกสาร ส.7 โดยกรมธรรมของผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.8
คูกรณีมีนางสาว ก. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา การเกิดเหตุครั้งนี้ผูขับรถคันกอเหตุไดทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความกับทายาทของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546
ตาม เอกสาร ค.1 และคูกรณีไดจายเงินไปแลวตามเอกสาร ค.2
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน 81-3767 ลพบุรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไมนั้น เห็นวา
ตามหลักฐานที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบไวไดแกแผนที่เกิดเหตุ ส.1 ไดความวาพนักงานสอบสวนออก
ตรวจที่เกิดเหตุลัทําแผนที่เกิดเหตุไว ไดระบุคันกอเหตุเปนรถบรรทุกพวงคันหัวลากหมายเลขทะเบียน
81-6763 ลพบุ รี คันตั ว พว งหมายเลขทะเบียน 81-3767 ลพบุรี ขณะที่ร ถฝายผู เสนอข อพิพ าทเปน
รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ส-4876 ราชบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตามเอกสาร ส.8
สวนรายการคุมครองตามกรมธรรมืเอกสาร ส.2 ระบุวารถคันกอเหตุหมายเลขทะเบียน 81-3767 ลพบุรี
ประกันภัยไวกับคูกรณี แตเมื่อพนักงานสอบสวนมาลงบันทึกประจําวัน ส.3 กลับระบุรถคันกอเหตุเพียง
คันหัวลากทะเบียน 81-6737 ลพบุรี แตตามที่แผนที่เกิดเหตุทําไวขณะออกตรวจที่เกิดเหตระบุไวทั้ง 2
คัน การมาลงบันทึกประจําวันภายหลังจึงนาจะตกไป เมื่อแผนที่เกิดเหตุบันทึกไวขณะเกิดเหตุดังกลาว
ขางตน ยอมฟงไดวารถคันกอเหตุเปนรถบรรทุกพวงหัวลากและตัวพวงที่ลากกันไป ซึ่งถือเปนคัน
เดียวกันและผูขับเปนบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อมีการระบุรถบรรทุกพวงซึ่งเปนคันกอเหตุครั้งนี้ แมเมื่อมี
การฟองศาล คําฟองจะบรรยายแตคันตัวพวงไววาจอดล้ําชองทาง เปนเหตุใหรถฝายผูเสนอขอพิพาท
มาชน แต เ มื่ อ หลั ก ฐานตามกรมธรรม ส.2 ได แ ก ก รมธรรม ข องคู ก รณี ป รากฏว า คู ก รณี เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยรถคันดังกลาวหมายเลขทะเบียน 81-3767 ลพบุรี จึงฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันกอ
เหตุ ค รั้ ง นี้ เมื่ อ เกิ ด เหตุ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2546 แต ก รมธรรม ร ะบุ ร ะยะเวลาคุ ม ครองตั้ ง แต วั น ที่ 26
กรกฎาคม 2546 ดังนี้คูกรณีจึงเปนผูรับประกันภัยรถคันดังกลาวขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ ปญหาตอไปไดแก
ประเด็ น ข อ 2 ที่ ว า คู ก รณี ต อ งชดใช เ งิ น คื น แก ผู เ สนอข อ พิ พ าทหรื อ ไม เพี ย งใดนั้ น เห็ น ว า เมื่ อ
ผูประสบภัยที่ถึงแกความตายเปนูขับฝายผูเสนอขอพิพาท การที่ผูเสนอขอพิพาทจายคาปลงศพให
ทายาทของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปแลวเปนเงิน 35,000 บาท จึงไมเกินคาเสียหายเบื้องตน ผูเสนอ
ขอพิพาทยอมไลเบี้ยเงินที่จายไปแลวคืนจากคูกรณีได สวนที่คูกรณีอางวาไดจายเงินใหทายาทผูตายไป
แลว 50,000 บาท แตเมื่อรวมกับที่ตองจายคืนแกผูเสนอขอพิพาทเกินเงินคุมครอง คูกรณีจะมาปฏิเสธ

60

วาไมตองจายเงินที่ผเสนอขอพิพาทจายไปแลวคืนแกผูเสนอขอพิพาทเกินเงินคุมครอง คูกรณีจะมา
ปฏิเสธวาไมตองจายเงินที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปแลวคืนแกผูเสนอขอพิพาทหาไดไม ดังนี้คูกรณีจึงตอง
ชดใชเงินตามที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปแลว 35,000 บาท คืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย สวน
จายเกินเทาใดเปนเรื่องที่คุกรณีไปวากลาวเอาคืนจากทายาทของผูประสบภัยเอง แตเมื่อไมปรากฏวาผู
เสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมวาคูกรณีตกเปนผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอ
พิพาทจะไดเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 35,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 10 ตุลาคม 2548) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7605/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5872/2549
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

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 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 นาย ว. ได
ขั บ ขี่ ร ถยนต ห มายเลขทะเบี ย น ว-7635 กรุ ง เทพมหานคร (ป า ยแดง) คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวไปตามถนนลาดปลาเคา มุงหนาไปทางปากซอยลาดปลาเคา 60 เขาถนนรามอินทรา ไดมี
นาย ด. ซึ่งขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 10-3854 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไป
ในชองเดินรถและทิศทางเดียวกับรถฝายผูเสนอขอพิพาท ไดขับดวยความประมาทโดยไมเวนระยะให
หางจากรถคันหนาพอสมควรและขับดวยความเร็ว ทําใหเฉี่ยวชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับ
ความเสียหาย พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ด. และได
เปรียบเทียบปรับแลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาซอมรถคันที่รับประกันภัยไวไป 34,881.90 บาท
จึงมีสิทธิไลเบี้ยใหคูกรณีชดใชให ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผู
เสนอขอพิพาท 34,881.90 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ในเวลาเกิดเหตุ คูกรณีเ ปนผูรั บประกันภัยรถยนต หมายเลขทะเบียน 10-3854
กรุงเทพฯ หรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 ที่ถนนลาดปลาเคา นาย ส. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอ
พิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดทํารายงานอุบัติเหตุไวดังเอกสารหมาย ส.1 โดยบันทึกถอยคํา
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ของนาย ว. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้น และบันทึกความ
เสียหายเบื้องตนของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไว กับไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวดวยดังเอกสารหมาย ส.1
รูปถาย รถทั้ง 2 คัน มีดังรูปถายหมาย ส.2 แลวไดออกใบสํารวจความเสียหายหมาย ส.3 ใหนาย ว. ไว
ผูขับขี่รถทั้ง 2 ฝาย ไดไปแจงความที่ สน. บางเขน พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับนาย ด. ผูขับ
ขี่รถฝายคูกรณี ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.4 นาย ด. ไดทําบันทึกยอมรับผิดโดยระบุรายการ
ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวใหดังเอกสารหมาย ส.5 รถฝายผูเสนอขอพิพาทนี้เปนรถ
ยี่ ห อ ฮอนด า ซี อ าร วี เอาประกั น ภั ย ไว ใ นอั ต ราเบี้ ย ซ อ มอู ห เง ผู เ สนอข อ พิ พ าทจึ ง ให นํ า ไปซ อ มที่
ศูนยบริการของ บริษัท ว. คาร บริษัท ดังกลาวยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.6 มาโดยมีการาเสนอเปลี่ยน
อะไหลเพิ่มเติมดวย เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาไวที่ 34,881.90 บาท โดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มดังใบสั่งซอม ส.7 เมื่อซอมรถเสร็จ บริษัท ว. ไดสงใบแจงหนี้และรูปถายรถในระหวาง
ซอม หมาย ส.8 และ ส.9 มาขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพาทจายใหเมื่อวันที่ 23 กุมภาพัน 2547 เปนคาแรง
12,665 บาท คาอะไหล 22,216.90 บาท ดังใบกํากับภาษีหมาย ส.10 คูกรณีจะตองชดใชคาแรงเพียง
80% เปนเงิน 10,132 บาท รวมกับคาอะไหลแลวเปนเงินที่คูกรณีจะตองชดใชให 32,348.90 บาท
พรอมดวยดอกเบี้ย เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบจากขอมูลประกันภัยของสมาคมประกัน
วินาศภัย ทราบวารถยนตบรรทุกยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 10-3854 กรุงเทพประกันภัย ที่ชนรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทนี้เอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณีดังเอกสารหมาย ส.11 แลวไดติดตอขอสําเนา
กรมธรรมจากเจาหนาที่ฝายเรียกรองของบริษัทคูกรณีๆ สงมาใหดังเอกสารหมาย ส.12 และบริษัท
คูกรณียังไดออกใบติดตอซึ่งแสดงวายอมรับวาเปนผูรับประกันภัยรถยนตอีซูซุคันนี้ไวดังเอกสารหมาย
ส.13 ดวย
ฝายคูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา รถยนตโดยสารรับจางสาธารณะ
หมายเลขทะเบียน 10-3584 กรุงเทพมหานคร นี้ไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณี 2 ครั้ง ปแรกมีอายุ
คุ ม ครองตั้ ง แต วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2545 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2546 ดั ง ข อ มู ล ที่ พ ริ้ น ท จ ากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรหมาย ค.1 เมื่อสิ้นระยะเวลาคุมครองตามกรมธรรมดังกลาว ผูเอาประกันภัยยังไมไดมาตอ
อายุการรับประกันภัยทันที จนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เวลา 15.21 นาฬิกา ไดโทรศัพทติดตอไป
ยังตัวแทนประกันภัยของบริษัทคูกรณีที่มีชื่อเลนวา “กอย” วาขอทําประกันภัยรถคันนี้ตอ ผูที่ชื่อ “กอย”
นี้ไดโทรศัพทแจงแกบริษัทคูกรณี เจาหนาที่ของบริษัทคูกรณีชื่อ ”พ” ซึ่งมีเลขรหัส 31 เปนผูรับแจงทาง
โทรศัพท แลวผูที่ชื่อ “ก.” ซึ่งมีรหัส 833 ไดทําใบรับแจงประกันภัยรถยนตดังเอกสารหมาย ค.2 สงมายัง
สํานักงานใหญ เมื่อทางสํานักงานใหญไดรับใบแจงฯ หมาย ค.2 นั้นแลวก็จัดพิมพคําขอเอาประกันภัย
ขึ้นดังเอกสารหมาย ค.3 เพื่อดําเนินการทํากรมธรรมใหลูกคา ในเอกสารหมาย ส.12 แสดงไววาเกิดเหตุ
รายพิพาทนี้เมื่อเวลาบาย 2 โมง แจงทําประกันภัยบาย 3 โมง ดังที่ผูเสนอขอพิพาทใชดินสอเขียนทับ
ตัวพิมพไวเพื่อใหอานไดชัด แสดงรหัสของตัวแทนประกันภัยผูรับแจงการขอทําประกันภัยตอไววา 833
ระยะเวลาระหวางที่การรับประกันภัยปแรกสิ้นสุดการคุมครองจนถึงวันที่ตออายุการรับประกันภัย จึงไม
มีการคุมครองของกรมธรรมฯ และนําสืบโตแยงเรื่องคาเสียหายดวย
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา การรับประกันภัยรถฝายคูกรณีครั้งแรกนั้นการคุมครองของ
กรมธรรมฯ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 แตตอมามีการตออายุเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 ดัง
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สําเนาตารางกรมธรรมหมาย 12 ซึ่งเจาหนาที่ของคูกรณีสงใหแกเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาท การที่คู
กรีนําสืบวา เมื่อสิ้นอายุการคุมครองตามกรมธรรมที่เอาประกันภัยครั้งแรกแลว ผูเอาประกันภัยรถฝาย
คูกรณีก็ไมไดขอเอาประกันภัยตอ เพิ่งโทรศัพทติดตอไปยังตัวแทนประกันภัยของบริษัทคูกรณีซึ่งใชชื่อ
เลนวา “ก.” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เวลา 15.21 นาฬิกานั้น พยานของผูเสนอขอพิพาทใหการวา
ตามเอกสารหมาย ส.12 แสดงไววากรมธรรมเริ่มคุมครองวันที่ 24 ธันวาคม 2546 ซึ่งเปนวันเกิดเหตุ
แตไมไดระบุเวลาเริ่มคุมครอง กรณีเชนนี้ตองถือวาเริ่มคุมครองตั้งแตเวลา 8.30 นาฬิกา ซึ่งเปนเวลา
เริ่มทําการตามปกติ ขอนี้ เมื่อพิจารณาดูสําเนาตารางกรมธรรมหมาย ส.12 แลว เห็นวาเปนความจริง
ดังที่พยานของผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง จึงตองถือวากรมธรรมฝายคูกรณีเริ่มคุมครองมาตั้งแตเวลา
8.30 นาฬิกาแลว ขอตอสูในประเด็นที่ 1 จึงตกไป
สวนที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 2 พยานของคูกรณีอางวาดูตามรูปถายหมาย ส.2 รูปที่ 7 จะ
เห็นไดวาฝาปดทายมีรอยบุบเพียงเล็กนอย เปนความเสียหายซึ่งสามารถซอมไดโดยการเคาะพนสีแตผู
เสนอขอพิพาทไดเปลี่ยนฝาปดทายไปโดยไมจําเปน โดยเสียคาเปลี่ยนไปเปนเงิน 8,330 บาท ถาซอม
โดยการเคาะพนสีจะเปนเงินระหวาง 2,500 บาท ถึง 2,800 บาท แตในเอกสารหมาย ส.6 ก็มีคาแรงพน
สีประกอบฝากระโปรงหลังอยูแลว 3,100 บาท คูกรณีจึงขอตัดคาอะไหลฝาปดทาย 8,330 บาทออก ขอ
นี้ไดความจากพยานผูเสนอขอพิพาทวาที่ผูเสนอขอพิพาทยอมใหเปลี่ยนฝาปดทายดวยก็เพราะรถคันนี้
เปนรถใหมยังใชปายแดงอยู ขอโตแยงของคูกรณีฟงขึ้น จึงตองตัดคาเสียหายออก 8,330 บาท คูกรณี
จะตองใชคาเสียหายใหเพียง 24,018.90 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 24,018.90 บาท (สองหมื่นสี่
พันสิบแปดบาทเกาสิบสตางค) ไมปรากฏชัดวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองทวงถามคาเสียหายเรื่องนี้
ตั้งแตเมื่อใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยจากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งเปน
วันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปในอัตรารอยละ 7.5 ตอป กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผู
เสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณี
ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2336/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5878/2549
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ขขม-267 ราชบุรี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบี ย น 1ห-5239 กรุ ง เทพมหานคร ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จาถ เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤษภาคม 2547 เวลา 16.10 นาฬิกา นางสาว พ. ไดขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนน
บานหนองกระจอย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุรถฝายคูกรณีไดพุงเขาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัย ทําใหผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนสอบสวนแลว
เห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณี และผูขับฝายคูกรณียอมรับผิดโดยทําบันทึก
ยอมรับผิดชดใชคาเสียหายให ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท ให
โรงพยาบาลไปแลว รายละเอียดตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใหสิทธิไลเบี้ย
เงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีมิไดรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน 1ห-5239
กรุงเทพมหานคร ตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง แตรถคันดังกลาวไดประกันภัยไวกั บบริษัท ล.
ประกันภัย จํากัด คูกรณีจึงไมตองรับผิด
วั น นั ดพิ จ ารณา ได กํ า หนดประเด็ น พิ พ าทวา คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถคั น หมายเลข
ทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุไดมีมารดาของผูขับ
รถฝายผูเสนอขอพิพาททําบันทึกตกลงกับผูขับฝายคูกรณีและตัวแทนของคูกรณีวาคูกรณียอมชดใช
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คาเสียหายเปนเงิน 30,000 บาท โดยผูขับฝายคูกรณีออกเงินชวยเหลืออีก 5,000 บาท รวมเปนเงิน
35,000 บาท ใหทางผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท และยังตกลงชดใชคาซอมรถฝายผูเสนอขอพิพาทใหอยู
ในสภาพดีตามเอกสาร ส.1 เมื่อผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ.เลขตัวถังกับ
บริ ษั ท ไทยอิ น ชั ว เรอส ด าต า เนท จํ า กั ด ปรากฏว า รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 1ห-5239
กรุ ง เทพมหานคร ประกั น ภั ย พ.ร.บ.กั บ คู ก รณี โดยเปลี่ ย นทะเบี ย นเป น หมายเลข 1ท-5239
กรุงเทพมหานคร เพราะเลขตัวถังเปนเลขเดียวกันตามเอกสาร ส.2 ครั้นไดตรวจชนแลวแยกแลกใบเค
ลมน็อกฟอรนอกกับหาขอมูลรถฝายผิด ยังปรากฏวารถคันนี้ไดประกันภัยประเภทค้ําจุนไวกับคูกรณี
โดยระบุเลขทะเบียน 1ท-5239 กรุงเทพมหานคร เพราะมีเลขตัวถังเลขเดียวกัน และไดมีการเปดเคลม
วั น เกิ ด เหตุ เ รื่ อ งนี้ ไ ว ต ามเอกสาร ส.3 ซึ่ ง ขณะเกิ ด เหตุ เ รื่ อ งนี้ ร ถคั น นี้ เ ปลี่ ย นทะเบี ย น 1ท-5237
กรุงเทพมหานคร แตยังใชทะเบียนเกาอยูตามเอกสาร ส.4
คูกรณีมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา จากการตรวจสอบขอมูลของบริษัท ไทย
อินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ตามเอกสาร ค.1 รถทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเปนเลข
ทะเบียน ฟท-5239 กรุงเทพมหานคร (นาจะเปน ฬท-5239) โดยรายการที่ 1 ระบุเลขตัวถังตางกันกับ
เลขตัวถังรายการที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลลาสุด และคูกรณีตรวจสอบแลวคูกรณีรับประกันภัยรถทะเบียน 1ท5239 กรุงเทพมหานคร แตไมรับประกันภัยรถทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร และจากขอมูลของ
เลขตัวถังไมตรงกันตาม ค.1 จึงทําใหคูกรณีสงสัยวาจะมีการสวมทะเบียน เมื่อผูเสนอขอพิพาทอางให
รับผิดหมายเลขทะเบี ยน 1ห-5229 กรุงเทพมหานคร แตคูกรณีรับประกันภัยรถทะเบียน 1ท-5239
กรุงเทพมหานคร คูกรณีจึงไมอาจรับผิดได
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ เดี ย วที่ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถคั น
หมายเลขทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุหรือไมนั้น เห็นวาตามเอกสาร ส.1-ส.4 ที่ผู
เสนอขอพิพาทอางไวไดความเปนลําดับวา หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุพบ
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหาคร ชนกับรถฝายผูเสนอขอพิพาทและมีการบันทึก
รายงานประจําวันไวตามเอกสาร ส.4 ตอมามีมารดาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาท เจาของรถคันหมายเลข
ทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร กับตัวแทนของคูกรณีมาตกลงคาเสียหายกัน โดยตัวแทนคูกรณี
ยอมชดใชเงินให 30,000 บาท และเจาของรถคันหมายเลขทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร จาย
เพิ่ม 5,000 บาท โดยคูกรณีจะออกเช็คสั่งจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2547 และทํา
บันทึกตกลงกันไวตามเอกสาร ส.1 ในเอกสารยังมีการระบุการเกิดเหตุวารถคันเลขทะเบียน 1ห-5239
กรุงเทพมหานคร เปนฝายประมาท พฤติการณตามบันทึกเชนนี้พอจะใหเขาใจไดวา คูกรณีตองเปน
ผูรับประกันภัยรถคันกอเหตุมิฉะนั้นไมมีเหตุจะไปยอมตกลงชดใชคาเสียหายใหแกอีกฝาย แตผูเสนอขอ
พิพาทก็ยังตรวจสอบขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ. เลขตัวถังของบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
จํากัด ตามเอกสาร ส.2 ก็ปรากฏวาในวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2544 ระบุวารถคันนี้มี
ทะเบียนเกา 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร แตทะเบียนใหมเปน ฬท-5239 กรุงเทพมหานคร และยังระบุ
รถคันนี้ใน 3 ปตอมาคือป 2546-2547 ป 2547-2548 และป 2548-2549 มีหมายเลขทะเบียน 1ท-5239
กรุงเทพมหานคร โดยมีเลขตัวถังเหมือนกันในทุกป ในวันและปเกิดเหตุระบุวาประกันภัยไวกับคูกรณี
เมื่ อ รถคั น ก อ เหตุ มี ท ะเบี ย นเก า เป น 1ห-5239 กรุ ง เทพมหานคร แต ท ะเบี ย นใหม เ ป น ฬท-5239
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กรุงเทพมหานคร ในป 2543 ถึงป 2544 และไดเปลี่ยนเปน 1ท-5239 กรุงเทพมหานคร ในปตอๆ มา
คื อ ป 2546 ถึ ง ป 2549 โดยมี เ ลขตั ว ถั ง เลขเดี ย วกั น ตลอดจึ ง เป น รถคั น เดี ย วกั น กั บ รถคั น ก อ เหตุ
หลักฐานดังกลาวนี้จึงสนับสนุนบันทึกตกลงขางตนวาคูกรณีรับประกันภัย พ.ร.บ.ดวย แมตอมาผูเสนอ
ข อพิ พ าทจะได ต รวจสอบข อมู ล ชนแล ว แยกแลกใบเคลมน อ กฟอรน อกคน หาข อ มูล รถฝ า ยผิ ด ตาม
เอกสาร ส.3 ปรากฏวารถทะเบียน 1ท-5239 กรุงเทพมหานคร มีเลขตัวถังเดียวกับขอมูลประกันภัย
รถยนต พ.ร.บ.เอกสาร ส.2 และยังระบุชองบริษัทฝายผิดวาคูกรณี การที่ขอมูลนี้ระบุรถคัน 1ท-5239
กรุ ง เทพมหานคร มี เ ลขตั ว ถั ง ตรงกั บ รถคั น ก อ เหตุ ข า งต น และระบุ วั น เวลาคุ ม ครองไว ว า คุ ม ครอง
อุบัติเหตุนี้ดวย ดังเหตุผลตางๆ ประกอบกันยอมฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุขณะเกิดเหตุ
เรื่องนี้ สวนคูกรณีอางวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันทะเบียน 1ท-5239 กรุงเทพมหานคร แตไมไดรับ
ประกันภัยรถคันทะเบียน 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร คันกอเหตุเพราะขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ.
ของรถคันกอเหตุระบุเลขตัวถังไมตรงกับเลขตัวถังรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยนั้น แตขอมูลที่คูกรณีอาง
มาตามเอกสาร ค.1 มี ร ายการเพี ย ง 2 ปเ ทา นั้น ซึ่ งน อยกว าของผู เ สนอข อพิ พ าทที่ มีถึ ง 4 ป โดย
รายการแรกในป 2548-2549 ระบุทะเบียนเกาวา 1ห-5239 กรุงเทพมหานคร แตระบุทะเบียนใหมเปน
ฬท-5239 กรุงเทพมหานคร และระบุวารถคันนี้ในป 2548-2549 ประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาท แต
ปรากฏในรายการที่ 2 วารถคันนี้ในป 2543-2544 ประกันภัยไวกับบริษัทอื่น โดยทั้ง 2 ปมีเลขตัวถัง
ตางกัน โดยเลขตัวถังในรายการที่ 2 ตรงกับเลขตัวถังกับหลักฐานที่ผูเสนอขอพิพาทอางไวทั้งนี้คูกรณี
ไมมีกรมธรรมของรถคันหมายเลขทะเบียน 1ท-5239 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยมาอางให
เปรียบเทียบ วาแทจริงรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมีเลขตัวถังอะไร ทั้งที่เอกสารอยูที่คูกรณี ลําพัง
เอกสาร ค.1 ที่คูกรณีอางไวจึงไมพอมีน้ําหนักหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทขางตนได จึงฟงได
ตามหลักฐานขางตนวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุ คูกรณีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายคืนแกผู
เสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระเมื่อใด ยังถือ
ไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนผูเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 15,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 28 เมษายน 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7143/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5959/2549
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บร-4961 ขอนแกน สวน
คูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-4657 เลย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2547 เวลา 09.40 นาฬิกา นาย ย.ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนภูเขียวแกงครอมุงหนาแกงครอ ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย ส. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาทิศทาง
เดียวกันอยูดานหนาและไดเลี้ยวขวาดวยความเร็วสูง ทําใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย
พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับผูขับฝายคูกรณีแลว ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเสีย
คาใชจายเปนเงิน 36,107.84 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก
คูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 804657 เลย ในขณะเกิดเหตุ คาเสียหายไมเกิน 10,000 บาท แตไดนําเอาความเสียหายครั้งอื่นมารวม
ซอมและตองหักภาษีออกดวย
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-4657 เลย ในขณะเกิดเหตุ
หรือไม
2. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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วันนัดสืบพยานผูเสนอขอพิพาท ทั้งสองฝายตกลงคาเสียหายตามประเด็นขอ 2 วามี
จํานวน 31,764 บาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุทราบวารถคันกอเหตุ
เปนฝายประมาท เมื่อผูเสนอขอพิพาทจัดซอมแลวก็นําหมายเลขทะเบียนรถคันกอเหตุไปตรวจสอบและ
ทราบว า ประกั น ภั ย ไว กั บ คู ก รณี จึ ง ส ง เอกสารไปเรี ย กร อ งกั บ คู ก รณี คู ก รณี ส ง แฟกซ ห น า ตาราง
กรมธรรม ยอมาใหต ามเอกสาร ส.1 ระบุวัน คุมครองตั้งแตวันที่ 12 มิ ถุนายน 2547 สิ้นสุ ดวั นที่ 12
มิถุนายน 2548 เมื่อเกิดเหตุวันที่ 12 มิถุนายน 2547 กรมธรรมของคูกรณีจึงคุมครองเพราะไมระบุเวลา
ไว
คูกรณีมีนาย ย. ผูจัดการทีมรับประกันภัยรถยนตมาสืบวา เมื่อมีคําเสนอขอพิพาทเรื่อง
นี้ คูกรณีจึงไดตรวจสอบปรากฏวาผูเอาประกันภัยขอประกันภัยคันหมายเลขทะเบียน 80-4657 เลย กับ
ตัวแทนชื่อนาย น. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลา 10.07 นาฬิกา ตัวแทนสงแฟกซมาตามเอกสาร
ค.1 ปกติเวลาที่ตัวแทนสงแฟกมายังคูกรณีจะถือวาเวลาที่ตัวแทนสงแฟกซเปนเวลารับประกันภัย
ดังนั้นเวลาเริ่มตนคุมครองจึงไมระบุไวในหนาตารางกรมธรรม แตจะระบุเวลาสิ้นสุดไวตามกรมธรรม
ของคูกรณี เอกสาร ค.3 ซึ่งตรงกับตารางยอตามเอกสาร ส.1 สวนคําขอรับประกันภัย ค.4 จะสงมา
ภายหลัง ตอมารถคันนี้จะเปลี่ยนประกันภัยจากประเภท 3 เปนประเภท 1 ตัวแทนวาคาเบี้ยประกันภัย
ประเภท 1 สูง รถคันนี้จึงไปทําประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทอื่นและตัวแทนสงแฟกซเปนหนังสือตาม
เอกสาร ค.2 มาที่คูกรณี คูกรณีจายคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย แสดงวารถคันนี้เกิดเหตุแลว
จึงมาขอประกันภัยกับคูกรณี
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน 80-4657 เลย ในขณะเกิดเหตุหรือไมนั้น เมื่อขอเท็จจริงรับกันฟงไดยุติในเบื้องตนวา
เรื่องนี้เกิดเหตุวันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลา 09.40 นาฬิกา แตคูกรณีอางวาคูกรณีเพิ่งรับประกันภัยใน
วันเกิดเหตุ เวลา 10.07 นาฬิกา ซึ่งเปนเวลาหลังเกิดเหตุตามใบสรุปรายการแฟกซขอเลขรับแจงการ
ประกันภัยรถยนตืเอกสาร ค.1 ตารางกรมธรรมเอกสาร ค.3 และใบคําขอเอาประกันภัยรถยนตเอกสาร
ค.4 โดยมี นาย ย. ผู จัดการที มรั บ ประกันภัย รถยนตื ของคูกรณีมาอธิบ ายความเป นมาขอเอกสาร
ดั งกล าว ซึ่ งนาย ย. ว าเมื่ อนาย ป. ผู เ อาประกันภัย ยื่นคํา ขอประกันภัย นาย น. ตั ว แทนก็สงสรุ ป
รายการแฟกซ ตามเอกสาร ค.1 มายังคูกรณี ซึ่งตามแฟกซระบุเวลา 10.07 นาฬิกา ปกติคูกรณีจะถือ
เวลารับแฟกซเปนเวลารับประกันภัย และตัวแทนจะสงคําขอเอาประกันภัยมาภายหลัง แตเมื่อพิจารณา
เอกสารตามที่คูกรณีอางโดยละเอียดแลว จะเห็นวาคําขอเอาประกันภัย ค.4 จะระบุแตวันที่เปนวันที่ 12
มิถุนายน 25 คือวันเกิดเหตุ แตหาไดระบุเวลาวามีการขอเอาประกันภัยเวลาเทาใดไม โดยเฉพาะ
กรมธรรมของคูกรณีตามเอกสาร ค.3 ก็ระบุแตวันเริ่มตนวาเปนวันเกิดเหตุ แตหาไดระบุเวลาเริ่มตนไว
ไม ยิ่งไปกวานั้นในคําขอเอาประกันภัย ชองลงชื่อของผูขอเอาประกันภัยก็เปนตัวพิมพผูเอาประกันภัย
ไว ทั้งที่ชองนี้เปนชองที่ผูเอาประกันภัยควรจะตองลงชื่อของตนเอง ยิ่งเอกสารนี้เปนเอกสารสําคัญ
เพราะเปนการแสดงเจตนาขอเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยตอตัวแทนของคูกรณี เมื่อตัวแทนของ
คูกรณีตกลงก็ยอมทําใหสัญญาเกิดขณะที่มาแจงขอเอาประกันภัยแลว แมตัวแทนจะสงแฟกซสรุป
รายการแฟกซขอเลขรับแจงการประกันภัยรถยนตืตามเอกสาร ค.1 มาเมื่อใดก็เปนเรื่องภายในระหวาง
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ตัวแทนกับคูกรณีจะตกลงกัน แตเวลารับแฟกซของตัวแทนที่สงมายังคูกรณีหาถือไดวาเปนเวลาเริ่ม
รับประกันภัยตามที่นาย ย. อางไม การที่คําขอเอาประกันภัยมี่ระบุเวลาก็ดีหรือผูเอาประกันภัยมิไดลง
ชื่อในชองผูเอาประกันภัยไวกฌ็ดีจึงมีขอพิรุธที่ทําใหไมมีน้ําหนักใหนาเชื่อถือวา คูกรณีรับประกันภัยรถ
คันกอเหตุเวลา 10.30 นาฬิกา ได โดยเฉพาะการซื้อกับตัวแทนของคูกรณีนั้นจะซื้อเวลาใดก็ไดซึ่ง
จะตายกับซื้อจากคูกรณีโดยตรงที่ตองซื้อขณะเปดทําการ ดังนี้ตามกรมธรรมของคูกรณีที่ผูเสนอขอ
พิพาทอางไวก็ดีหรือที่คูกรณีอางไดดีแมจะไมระบุเวลาเริ่มตนเมื่อใดไวแตการที่ระบุวันเกิดเหตุไวก็ถือได
วาคูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุขณะเกิดเหตุเรื่องนี้ เมื่อรถฝายคูกรณีประมาท คูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามที่ตกลงกันไวจํานวน 31,764 บาท แกผูเสนอขอพิพาท
พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวา
คูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะยื่นคําเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอ
พิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 31,764 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 2 ธันวาคม 2548) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5726/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6102/2549
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. 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 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546 นาย ธ. ได
ขับรถจักรยานยนตหมายเลขตัวถัง.................คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนบาง
กรวย-ไทรนอย ไดมีนาย ช. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ปย-1876 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวออกมาจากซอยวัดโมลีและเลี้ยวขวาออกสูถนนบางกรวย-ไทรนอย ดวยความประมาท
โดยไมรอใหรถของนาย ธ. ซึ่งกําลังแลนผานปากซอยวัดโมลีใหผานไปกอน เปนเหตุใหรถทั้งสองคัน
เฉี่ยวชนกันไดรับความเสียหายและทําใหนางสาว บ. ผูโดยสารมาในรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกลา ผูเสนอขอพิพาท
ไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหโรงพยาบาลไป 15,000 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว
คูกรณีไมชดใชใหขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 15,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ในเวลาเกิดเหตุ คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน ปย-1876
กรุงเทพมหานคร ไวตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไม
2. อุบัติเหตุเรื่องนี้เกิดจากความประมาทของผูชับรถฝายคูกรณีหรือไม
3. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 3 ประเด็น
ตอมาคูกรณียอมสละขอตอสูประเด็นที่ 1 และที่ 3
ในชั้ น พิ จ ารณา เกี่ ย วกั บ ป ญ หาตามประเด็ น ที่ 2 ฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย น.
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ เปนพยานวา เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546 เวลาประมาณ

71

21.00 นาฬิกา นาย ธ. ผูขับขี่รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกนาย ช. ขับ
รถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเฉี่ยวชนที่ปากซอยวัดโมลี เปนเหตุใหนางสาว บ. ซึ่งนั่งซอน
ทายและนาย ธ. ไดรับบาดเจ็บ แตนางสาว บ. บาดเจ็บมากกวา ตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระ
นั่งเกลา นาย ช. จึงเปนฝายไปแจงความไวที่ สภ.อ.บางบัวทอง ดังสําเนารายงานประจําวัน หมาย ส.1
ตอมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 นาย ธ. จึงไดไปแจงอุบัติเหตุเรื่องนี้ที่สาขารัตนาธิเบศรของผูเสนอขอ
พิพาทโดยสําเนารายงานประจําวันฯ ไปแสดงดวย เพื่อรองขอรับคารักษาพยาบาลนางสาว บ. นาย น.
ไดสอบถามนาย ธ. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวในบันทึกถอยคําตามเอกสารหมาย ส.2 แตลืมให
นาย ธ. ลงลายมือชื่อดวยความพลั้งเผลอ
ฝายคูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจเปนพยานวา ผูเอาประกันภัยรถฝายคูกรณีไมได
แจงอุบัติเหตุเรื่องนี้ คูกรณีจึงเพามทราบเรื่องเมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตาม
สําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.1 นาย ช. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนผูไปแจงความ สวนนาย ธ. ผูขับ
ขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทก็ไดรับบาดเจ็บดวย นาย ช. เปนผูพาไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกลาแลวจึงไป
แจงความ พนักงานสอบสวนไมไดดําเนินการอยางใดแกนาย ช.
ไดพิเคราะหแลว ปรากฏวาเกิดเหตุแลวเกือบ 1 เดือน นาย ธ. ผูขับขี่รถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจึงเพิ่งไปแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาท นาย น. พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุไดบันทึกถอยคําของพยานนาย ธ. ไวตามบันทึกหมาย ส.2 แตเพียงวา ในวันเกิด
เหตุ วันที่ 12/9/2546 เวลา 21.00 นาฬิกา ป. (หมายถึงนาย ธ. ผูขับ ขี่รถคันที่ผูเสนอขอพิ พาทรับ
ประกันภัยไว) ไดขับรถเฉี่ยวชนกับรถที่เกลี้ยวออกจากซอยวัดโมลี ถนนบางกรวย-ไทรนอย เปนรถ
ปย-1876 กท. เปนเหตุใหผูซอนทายรถประกันไดรับบาดเจ็บ ขอความเพียงเทานั้นไมไดแสดงวาเหตุที่
รถเกิดเฉี่ยวชนกันนั้นเกิดจากความผิดของผูขับขี่รถฝายใด และที่สําคัญก็คือนาย ธ. ไมไดลงลายมือชื่อ
เปนผูใหถอยคําอีกดวย จึงไมเปนพยานหลักฐานอันแสดงวาผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายขับรถโดย
ประมาท ตามสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.1 ก็บันทึกไวมีใจความวาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546
เวลา 23.50 นาฬิกา นาย ช. ไดไปแจงวา เมื่อเวลาประมาณ 21.00 นาฬืกา นาย ช. ขับรถกระบะ
ทะเบียน ปย-1876 กทม ออกจากซอยวัดโมลี ถนนบางกรวย-ไทรนอย เมื่อเลี้ยวขวามุงหนาวัดสวนแกว
ไดเกิดเฉี่ยวชนกับถจักรยานยนตไมติดปายทะเบียน ซึ่งขับขี่โดยนาย ธ. ที่วิ่งมาในทางตรงจากดานวัด
สวนแกวมุงหนาสี่แยกบางกรวย จากอุบัติเหตุดังกลาวทําใหรถทั้ง 2 คันไดรับความเสียหาย นาย ธ. ผู
ขับขี่รถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ ผูแจงไดนําตัวนาย ธ. สงโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จึงมาแจงความไว
พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีจราจรเรื่องนี้มีเพียงเทานี้ ไมปรากฏวา พนักงานสอบสวนไดดําเนินการอยาง
ใดตอไป ซึ่งพยานของผูเสนอขอพิพาทก็ยอมรับวา ถาพนักงานสอบสวนไดแจงขอหาและเปรียบเทียบ
ปรับนาย ช. จะตองปรากฏอยูในรายงานประจําวันฯ แตก็ปรากฏวาไมมีรายงานประจําวันฯ เกี่ยวกับ
การแจงขอหาและเปรียบเทียบปรับเรื่องนี้ พยานหลักฐานตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบดังกลาวนี้ยังฟง
ไมไดวาผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายขับรถโดยประมาทซึ่งคูกรณีจะตองรับผิดใชคาเสียหายให
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียมแทนคูกรณี 1,000
บาทดวย
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6169/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6157/2549
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด

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 ข-3802
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยคันซึ่งยังไมทราบหมายเลขทะเบียน รายละเอียดจะนําเสนอในชั้น
พิจารณา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 02.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวขับรถตามถนนสายเพชรบุรี ถึงที่เกิดเหตุรถคันซึ่งไมทราบหมายเลขทะเบียนเปนรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปในชองทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูงวิ่งแซงรถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหลักทําใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดซอมรถเสียเงินไปจํานวน 3,645 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อางไว ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม
ในชั้นพิจารณาตอมาแถลงวาไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง
คูกรณีไดมีหนังสือแจงไปยังผูเสนอขอพิพาทใหทราบแลววาคูกรณีไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทกลาวอางไว ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดรับหนังสือไปแลว
ทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ผูเสนอขอ
พิพาทไดมีพยานหลักฐานใดนําสืบวาคูกรณีไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวางไว
ฝายคูกรณีไดมีหนังสือแจงไปยังผูเสนอขอพิพาทแลววาคูกรณีไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอ
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พิพาทกลาวอาง หนังสือที่แจงไปยังผูเสนอขอพิพาทไดรับแลว ไดความดังนี้เห็นวาคําเสนอขอพิพาทไม
อาจฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย ใหผูเสนอขอพิพาทชําระเงินคาธรรมนัยมจํานวน
1,000 บาท แทนคูกรณีดวย

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 225/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6158/2549
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

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 ษต-1541
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 12-6825 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เวลา 17.45 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ตามถนนวิทยุ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณศูนยการคาสวนลุมไนทบาซาร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเดินรถกะทันหันจากชองที่
2 เขาไปสูชองที่ 1 ซายสุดเพื่อที่จะรับผูโดยสารโดยไมระมัดระวังใหดีเสียกอนวารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูในชองที่ 1 เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหาย ตองซอมเสียเงินไปจํานวน 691.22 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผรับประกันภัยไวจาก
ผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อาง รถคันที่กลาวอางวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมไดประมาททําละเมิด ขอใหยกคําเสนอขอ
พิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม คูกรณี
ประมาททําละเมิดหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบฝายเดียวโดยคูกรณีไมติดใจนําสืบ ฟงขอเท็จจริง
ไดวา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เวลา 17.45 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนวิ ทยุ ถึงที่ เกิ ดเหตุ บ ริเวณศูนยการคาสวนลุมไนทบาซาร ผูขับ รถคั นที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเดินรถจาก
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ชองที่ 2 เขาไปในชองที่ 1 ซายมือกะทันหันเพื่อจะรับผูโดยสารเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย คูกรณีรับประกันภัยไวตามเอกสาร ส.2 ผูเสนอขอพิพาท
ยอมลดคาซอมรถใหคงติดใจเรียกจากคูกรณีเพียงจํานวน 544 บาท ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 544 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม
2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน
1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้
เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7368/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6160/2549
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

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 พย-1276
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บง-1457 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2547 เวลา 18.30 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตาม
ถนนสายชุมแพ-หลมสัก ถึงที่เกิดเหตุบริเวณอุทยานแหงชาติน้ําหนาว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับดวย
ความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน ขณะนั้นมีรถจักรยานยนตแลนตัดหนารถคันที่ผเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวจึงชะลอและหยุดรถ รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมอาจหยุดรถไดทันเปน
เหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไป
ซอมเสียเงินไปจํานวน 13,489 บาท ขอใหคุกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระ
เงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท ไดทวงถามแลวคูกรณีไมยอมชําระ
คูกรณี ยื่นคําคัดค านว า ผูเสนอขอพิพาทไมไดรั บประกันภัยรถยนตคั นที่ผู เสนอขอ
พิพาทกลาวอาง และคูกรณีก็ไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง รถคันที่ กลาว
อางมาคูกรณีรับประกันภัยไวไมไดประมาท ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถ ขอใหยกคํา
เสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีตางก็รับ
ประกันภัยไวตามคําเสนอขอพิพาทหรือไม คูกรณีประมาทหรือเปลา ผูเสนอขอพิพาทรับชวงสิทธิแลว
หรือยัง
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ในชั้นพิจารณาตอมา คูกรณีรับในประเด็นขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีตางก็
รับประกันภัยไวตามคําเสนอขอพิพาท รับวาผูเสนอขอพิพาทรับชวงสิทธิแลว ขอพิพาทคงมีประเด็นขอ
พิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 เวลา 18.30 นาฬิกา
ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายชุมแพ-หลมสัก ถึงที่เกิดเหตุบริเวณ
อุทยานแหงชาติน้ําหนาว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
ตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทัน ผูขับรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวหยุดรถเนื่องจากมีรถจักรยานยนตแลนผาน ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไวหยุดรถไมทันชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพืรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสาร
ส.2 ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวยอมรับผิด ตามบันทึกเอกสาร ส.3
คูกรณีนําสืบวา ในบันทึกประจําวันของเจาพนักงานตํารวจบันทึกแตเพียงขอเกิดเหตุ
ไมมีการสอบสวนความผิด ไมมีการเปรียบเทียบปรับผูใด เอกสาร ส.3 เปนบันทึกขอความรวมมือไมมี
การระบุอางวาผูขับรถเปนผูประมาทและไมมีการยอมรับผิดแตอยางใด
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท
หรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนตามหลังไปโดยประมาท
ไมระมัดระวัง เปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวยอมรับผิดตามบันทึกเอกสาร ส.3 เห็นวาการนําสืบของผูเสนอขอพิพาท
คูกรณีหาไดโตแยงวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
การที่ผูเสนอขอพิพาทอางบันทึกความรวมมือเอกสาร ส.3 ในเอกสารฉบับดังกลาวนี้นาย ส. ซึ่งเปน
เจาของรถผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีทําบันทึกขอความรวมมือวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวซึ่งขับ
โดยนาย ส. ไดชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ขอใหคูกรณีชดใชแทนใหแกผูเสนอขอ
พิพาทดวย การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนักนาเชื่อวาการที่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชน
ทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว นาเชื่อวาเปนเพราะเหตุผูขับรถคันที่คุกรณีรับประกันภัย
ไว ป ระมาท ไม อ าจหยุ ด รถได ทั น จึ ง ชนท า ยรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว และนาย ส.
ซึ่งเปนเจาของรถที่เอาประกันภัยไวตอคูกรณี ไดทําบันทึกความรวมมือตามเอกสาร ส.3 ระบุวานาย ส.
เปนผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย ขอใหบริษัท
คูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบริษัทผูเสนอขอพิพาทดวย การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทนาเชื่อ
วาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายประมาท ขอกลาวแกของคูกรณีใน
ขอนี้อางวาไดตรวจสอบเอกสารแลวไมปรากฏมีบันทึกประจําวันของเจาพนักงานตํารวจวาไดทําการ
สอบสวนความผิดแลวหรือไม และไมมีการเปรียบเทียบปรับผูใด เอกสาร ส.3 เปนบันทึกขอความ
รวมมือของเจาของรถผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณี ไมใชการยอมรับผิดของนาย ส. ผูขับ ขอกลาวแก
ของคูกรณีดังกลาวไมใชขอปฏิเสธวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมไดประมาท การนําสืบของ
คูกรณีไมมีเอกสารหลักฐานใดที่จะหักลางการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปน
เพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คกรณีรับประกันภัยไว ขอพิพาทฟงไดตามขอ
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 14,944.04 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวน 13,489 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสรจแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่ง
เดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 384/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6245/2549
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขตัวถัง 5VV........
คูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปษท-947 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ 2547 เวลา 10.30 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยขับรถไป
ตามถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม ถึ ง ที่ เ กิด เหตุ บ ริ เ วณทางออกอาคารธนภู มิ แขวงมั ก กะสั น เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ผูขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวออกจากชองทางอาคารตึกธนภูมิ
เพื่อเลี้ยวเขาสูถนนเพชรบุรีตัดใหมโดยประมาท ขับออกไปดวยความเร็วสูงและเลี้ยวเขาสูถนนเพชรบุรี
ตัดใหมกะทันหัน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับ
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคา
รักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 5,715 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวอาง เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถจักรยานยนตคันซึ่งผูเสนอขอพิพาทกลาว
อางวาคูกรณีรับประกันภัยไว ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคารักษาพยาบาลจึงยังไมไดรับชวงสิทธิ
ที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณีได ผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียกเอาดอกเบี้ยจากคูกรณีนับตั้งแตวันทําละเมิด
ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม คูกรณี
ประมาทหรือเปลา รับชวงสิทธิหรือยัง
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ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามเอกสาร ส.1/1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 เวลา 10.30 นาฬิกา ผู
ขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยขับรถไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม ถึงที่เกิดเหตุ
บริเวณปากทางออกอาคารธนภูมิ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผูขับรถจักรยานยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถออกจากชี่องทางอาคารตึกธนภูมิโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง
เลี้ยวรถออกากชองทางอาคารตึกดังกลาวเขาสูถนนเพชรบุรีตัดใหมโดยเร็ว ไมยอมใหรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนและอยูในทางตรง ไดผานพนไปกอน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนสอขอพิพาทรับประกันภัยไวและทําใหผูขับไดรับบาดเจ็บ ไดนําความแจงไวตอเจาพนักงาน
ตํ า รวจตามเอกสาร ส.1 ได บั น ทึ ก เหตุ แ ละการบาดเจ็ บ ไว ต ามเอกสารหมาย ส.2 หลั ก ฐานการ
รักษาพยาบาลตามเอกสาร ส.3 ไดชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแลวตามเอกสาร ส.4
พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลวในฐานะเปนผูประมาท
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจเหตุที่เกิดขึ้น ไดจดหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขกรมธรรม
ประกันภัยไวและหมายเลขตัวถุงรถไวตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 2 ซึ่งหมายเลขเหลานี้ตรงกันกับบริษัท
ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ซึ่งระบุไววามีประกันภัยไวตอคูกรณีตามเอกสาร ส.1/1 ผูบาดเจ็บ
ขอรับเงินคารักษาพยาบาลไปจากผูเสนอขอพิพาทเองตามเอกสาร ส.4
คูกรณีนําสืบวารถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวมีหมายเลขตัวถังตรงกันกับ
ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางแตหมายเลขทะเบียนไมตรงกัน แสดงวาคูกรณีไมไดรับประกันภัยไว
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ในขอนี้ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตาม
เอกสาร ส.1/1 เจ า หน า ที่ ข องผู เ สนอข อพิ พ าทออกตรวจที่ เ กิ ด เหตุ ได บั น ทึก หมายเลขทะเบี ย นรถ
หมายเลขกรมธรรมประกันภัยและหมายเลขตัวถังไวตามเอกสาร ส.2 แผนที่ 2 ซึ่งหมายเลขเหลานี้
ตรงกันกับหมายเลขซึ่งทางบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด ระบุไววามีประกันภัยไวตอคูกรณี
ปรากฎตามเอกสาร ส.1/1 คูกรณีนําสืบกลาวแกวารถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเลขตัวถัง
ตรงกันกับผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง แตหมายเลขทะเบียนไมตรงกันแสดงวาคูกรณีไมไดรับประกันภัย
ไว ซึ่งคูกรณีเองยอมรับวาหมายเลขตัวถังของรถจักรยานยนตจะมีเลขเดียว ถาเลขตัวถังตรงกันแสดง
ว า รั บ ประกั น ภั ย ไว ข อ เท็ จ จริ ง คงฟ ง ได ต ามที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง สําหรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม
นั้ น ในข อ นี้ ค งฟ ง ได ต ามที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ โดยคู ก รณี ไ ม ไ ด นํ า สื บ เป น อย า งอื่ น ว ขั บ
รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถออกจากทางในอาคารตึกธนภูมิโดยประมาท ขับ
ออกไปดวยความเร็วสูงเลี้ยวเขาสูถนนเกิดเหตุกะทันหัน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนอยูในทางตรงไดรับความเสียหาย และผูขับรถจักรยานยนตคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บ สําหรับประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับชวง
สิทธิแลวหรือยังนั้นในขอนี้ฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ โดยคูกรณีไมนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่นวา
ผูบาดเจ็บคือผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดขอรับเงินคารักษาพยาบาล
ไปจากผูเสนอขอพิพาทแลวตามเอกสาร ส.4 ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางวาไดทวงถามไปยังคูกรณี
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แลวแตคูกรณีเพิกเฉย คูกรณีไมไดโตแยงวาผูเสนอขอพิพาทไมไดทวงถาม คําเสนอขอพิพาทฟงไดตาม
ขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 6,500 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปของเงินจํานวน 5,715 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3072/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6264/2549
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา นางสาว พ. ได
ขับรถยนตคันที่ผูเสนอข อพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนแฮปปแลนดมุงไปถนนลาดพราวในชอง
การจราจรที่ 2 นับจากซายมือ เมื่อใกลหางสรรพสินคานอมจิตร ไดมีผูขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
11-7486 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับรถตามหลังรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ในทิศทางเดียวกันโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง กลาวคือขณะรถคันผูเสนอขอพิพาทหยุดรอ
สัญญาณไฟอยูนั้น ผูขับรถคันคูกรณีไดขับรถมาเฉี่ยวชนรถผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกบริเวณ
ดานหนาซายเสียหายแลวหลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยเสียคาใชจายไป
14,660 บาท จึงเขารับชวงสิทธิทวงถามใหคูกรณีชดใชพรอมดอกเบี้ย คูกรณีไมชําระ ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 14,660 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอป นับตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจาย
แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ไมไดกอ
เหตุดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ทั้งรถคันดังกลาวไมไดอยูในชวงคุมครองของคูกรณีแตอยางใด
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร เปนรถคัน
คูกรณีรับประกันภัยในขณะเกิดเหตุหรือไม และไดเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดย
ประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลา 11.30
นาฬิกา นางสาว พ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนสายแฮปปแลนดมุงไป
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ถนนลาดพราวในชองทางที่ 2 นับจากซายมือ เมื่อถึงที่เกิดเหตุใกลหางสรรพสินคานอมจิตร ไดมีผูขับ
รถยนตโ ดยสารประจํา ทางหมายเลขทะเบีย น 11-7486 กรุ ง เทพมหานคร คั น คูก รณีรั บ ประกันภั ย
ตามหลังรถนางสาว พ. มา แลวขับรถแซงขึ้นหนารถนางสาว พ. ขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟอยูและชน
รถนางสาว พ. ถูกบริเวณกระจกมองขางซายและบังโคลนซายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง
แลวขับรถหลบหนีไป นางสาว พ. ไปแจงความระบุจําหมายเลขทะเบียนรถคันชนไดเปนเลข 11-7486
ตามรายงานประจําวันหมายเลข ส1 ผูเอาประกันภัยนํารถเขาซอมที่อูบริษัท ว. จํากัด คาแรงคาอะไหล
18,410 บาท ตามเอกสารหมาย ส.4 ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมแลวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
เปนเงิน 14,660 บาท ไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบอนุมัติจายหมาย ส.6 ตอมาผูเสนอขอพิพาททราบ
วารถคันชนไดเอาประกันภัยไวกับคูกรณีตามเอกสารหมาย ส.7 เริ่มคุมครองวันที่ 18 กันยายน 2545
ถึง 18 กันยายน 2546
คูกรณีนําสืบวา ฝายผูเสนอขอพิพาทแจงความฝายเดียวระบุกระจกมองขางดานซาย
เสียหายแหงเดียว ไมไดวารถคันชนวาเปนรถสายอะไร ระบุแตหมายเลขทะเบียน สวนสีของรถจําไมได
รถคันคูกรณีไมไดแลนในขณะเกิดเหตุทั้งวันเกิดเหตุรถคันนี้เขาซอม ไมไดออกวิ่งตามเอกสารหมาย ค.
1
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นที่เปนปญหาวา รถคันหมายเลขทะเบียน
11-7486 กรุงเทพมหานคร เปนรถคันคูกรณีรับประกันภัยในขณะเกิดเหตุหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมี
หลักฐานการรับประกันภัยรถคันดังกลาวตามเอกสารหมาย ส.7 ระบุวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนต
หมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรมเลขที่....................เริ่มคุมครองวันที่ 18
กั น ยายน 2546 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 18 กั น ยายน 2546 ซึ่ ง คู ก รณี นํ า สื บ ยอมรั บ ว า รถคั น นี้ คู ก รณี เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยจริง เกิดเหตุวันที่ 28 สิงหาคม 2546 อยูในระหวางการคุมครองตามกรมธรรม
สว นปญหาวารถคั นดั งกลาวมีผูขับโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคั นผู เสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันหมาย ส.1 มานําสืบวา ในวันเกิดเหตุนั้น
นางสาว พ. ไดขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดติดสัญญาณไฟแดงาบริเวณสามแยกแฮป
ปแลนด ไดมีรถประจําทางหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ขับมาเฉี่ยวชนบริเวณกระจก
มองหลังดานซายได รับความเสี ยหาย คํ าแจงความของนางสาว พ. ขางต นเห็นวาเหตุเ กิดในเวลา
กลางวัน ขณะนางสาว พ. กําลังหยุดรถติดสัญญาณไฟอยูยอมสามารถมองเห็นหมายเลขทะเบียนของ
รถโดยสารประจําทางไดชัดเจน และไปแจงความหลังรถถูกชนราว 20 นาทีของวันเกิดเหตุนั้นเอง จึง
เชื่อวานางสาว พ. จําหมายเลขทะเบียนรถคันชนที่คูกรณีรับประกันภัยแมนยําไมผิดพลาด ที่คูกรณีนํา
สืบหักลางวาวันเกิดเหตุรถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานครไมไดออกวิ่งเพราะตอง
ซอมเกียรตามเอกสาร ค.1 นั้น เห็นวาเอกสารนี้ฝายคูกรณีเปนผูทําขึ้นเองโดยผูเสนอขอพิพาทมิได
รับรองความถูกตอง จึงไมอาจหักลางพยานหลักฐานของฝายผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวารถคันเฉี่ยวชน
รถนางสาว พ. เปนรถคันคูกรณีรับประกันภัยจริง คูกรณีจึงตองรับผิด
อาศั ย เหตุ ดั ง กล า ว จึ ง ชี้ ข าดให คู ก รณี ช ดใช ค า สิ น ไหมแก ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น เงิ น
14,660 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตทวงถามวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จนกวาจะ
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ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3072/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6264/2549
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา นางสาว พ. ได
ขับรถยนตคันที่ผูเสนอข อพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนแฮปปแลนดมุงไปถนนลาดพราวในชอง
การจราจรที่ 2 นับจากซายมือ เมื่อใกลหางสรรพสินคานอมจิตร ไดมีผูขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
11-7486 กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับรถตามหลังรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ในทิศทางเดียวกันโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง กลาวคือขณะรถคันผูเสนอขอพิพาทหยุดรอ
สัญญาณไฟอยูนั้น ผูขับรถคันคูกรณีไดขับรถมาเฉี่ยวชนรถผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกบริเวณ
ดานหนาซายเสียหายแลวหลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันรับประกันภัยเสียคาใชจายไป
14,660 บาท จึงเขารับชวงสิทธิทวงถามใหคูกรณีชดใชพรอมดอกเบี้ย คูกรณีไมชําระ ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 14,660 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอป นับตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจาย
แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ไมไดกอ
เหตุดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ทั้งรถคันดังกลาวไมไดอยูในชวงคุมครองของคูกรณีแตอยางใด
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร เปนรถคัน
คูกรณีรับประกันภัยในขณะเกิดเหตุหรือไม และไดเฉี่ยวชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยโดย
ประมาทหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลา 11.30
นาฬิกา นางสาว พ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนสายแฮปปแลนดมุงไป
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ถนนลาดพราวในชองทางที่ 2 นับจากซายมือ เมื่อถึงที่เกิดเหตุใกลหางสรรพสินคานอมจิตร ไดมีผูขับ
รถยนตโ ดยสารประจํา ทางหมายเลขทะเบีย น 11-7486 กรุ ง เทพมหานคร คั น คูก รณีรั บ ประกันภั ย
ตามหลังรถนางสาว พ. มา แลวขับรถแซงขึ้นหนารถนางสาว พ. ขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟอยูและชน
รถนางสาว พ. ถูกบริเวณกระจกมองขางซายและบังโคลนซายโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง
แลวขับรถหลบหนีไป นางสาว พ. ไปแจงความระบุจําหมายเลขทะเบียนรถคันชนไดเปนเลข 11-7486
ตามรายงานประจําวันหมายเลข ส1 ผูเอาประกันภัยนํารถเขาซอมที่อูบริษัท ว. จํากัด คาแรงคาอะไหล
18,410 บาท ตามเอกสารหมาย ส.4 ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมแลวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
เปนเงิน 14,660 บาท ไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบอนุมัติจายหมาย ส.6 ตอมาผูเสนอขอพิพาททราบ
วารถคันชนไดเอาประกันภัยไวกับคูกรณีตามเอกสารหมาย ส.7 เริ่มคุมครองวันที่ 18 กันยายน 2545
ถึง 18 กันยายน 2546
คูกรณีนําสืบวา ฝายผูเสนอขอพิพาทแจงความฝายเดียวระบุกระจกมองขางดานซาย
เสียหายแหงเดียว ไมไดวารถคันชนวาเปนรถสายอะไร ระบุแตหมายเลขทะเบียน สวนสีของรถจําไมได
รถคันคูกรณีไมไดแลนในขณะเกิดเหตุทั้งวันเกิดเหตุรถคันนี้เขาซอม ไมไดออกวิ่งตามเอกสารหมาย ค.
1
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นที่เปนปญหาวา รถคันหมายเลขทะเบียน
11-7486 กรุงเทพมหานคร เปนรถคันคูกรณีรับประกันภัยในขณะเกิดเหตุหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมี
หลักฐานการรับประกันภัยรถคันดังกลาวตามเอกสารหมาย ส.7 ระบุวา คูกรณีรับประกันภัยรถยนต
หมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรมเลขที่....................เริ่มคุมครองวันที่ 18
กั น ยายน 2546 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 18 กั น ยายน 2546 ซึ่ ง คู ก รณี นํ า สื บ ยอมรั บ ว า รถคั น นี้ คู ก รณี เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยจริง เกิดเหตุวันที่ 28 สิงหาคม 2546 อยูในระหวางการคุมครองตามกรมธรรม
สว นปญหาวารถคั นดั งกลาวมีผูขับโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคั นผู เสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวหรือไม ผูเสนอขอพิพาทมีรายงานประจําวันหมาย ส.1 มานําสืบวา ในวันเกิดเหตุนั้น
นางสาว พ. ไดขับรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดติดสัญญาณไฟแดงาบริเวณสามแยกแฮป
ปแลนด ไดมีรถประจําทางหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานคร ขับมาเฉี่ยวชนบริเวณกระจก
มองหลังดานซายได รับความเสี ยหาย คํ าแจงความของนางสาว พ. ขางต นเห็นวาเหตุเ กิดในเวลา
กลางวัน ขณะนางสาว พ. กําลังหยุดรถติดสัญญาณไฟอยูยอมสามารถมองเห็นหมายเลขทะเบียนของ
รถโดยสารประจําทางไดชัดเจน และไปแจงความหลังรถถูกชนราว 20 นาทีของวันเกิดเหตุนั้นเอง จึง
เชื่อวานางสาว พ. จําหมายเลขทะเบียนรถคันชนที่คูกรณีรับประกันภัยแมนยําไมผิดพลาด ที่คูกรณีนํา
สืบหักลางวาวันเกิดเหตุรถคันหมายเลขทะเบียน 11-7486 กรุงเทพมหานครไมไดออกวิ่งเพราะตอง
ซอมเกียรตามเอกสาร ค.1 นั้น เห็นวาเอกสารนี้ฝายคูกรณีเปนผูทําขึ้นเองโดยผูเสนอขอพิพาทมิได
รับรองความถูกตอง จึงไมอาจหักลางพยานหลักฐานของฝายผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวารถคันเฉี่ยวชน
รถนางสาว พ. เปนรถคันคูกรณีรับประกันภัยจริง คูกรณีจึงตองรับผิด
อาศั ย เหตุ ดั ง กล า ว จึ ง ชี้ ข าดให คู ก รณี ช ดใช ค า สิ น ไหมแก ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น เงิ น
14,660 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตทวงถามวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จนกวาจะ
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ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7535/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6270/2549
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ออ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทคําเสนอขอพิพาทวา เดิมผูเสนอขอพิพาทใชชื่อบริษัท น. จํากัด ตอมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547
ไดจดทะเบียนชื่อเปนบริษัท ออ.ประกันภัย จํากัด ผูเสนอขอพิพาทไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบี ย น จษ-8985 กรุ ง เทพมหานคร คู ก รณีรั บ ประกัน ภั ย รถยนต คัน หมายเลขทะเบีย น วว-7289
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรั บ ประกันภั ย ไว ขั บรถไปตามถนนนราธิว าส เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร โดยประมาท
ปราศจากความระมัดระวังไมสามารถหยุดรถไดทันจึงชนทายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวอยางแรง
เปนเหตุใหรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวกระเด็นไปชนทายรถคันหนาอีกคันหนึ่ง รถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวไดรับความเสียหายทั้งดานทายและดานหัวของรถ เนื่องจากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวและรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตางก็เปนรถยนตที่ทําสัญญาประกันภัยค้ําจุนประเภทที่
1 เขาขอสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน โดยตางฝายตางมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ซอมรถคันที่รับประกันภัยไวของแตละฝาย และเมื่อฝายที่เปนฝายถูกไดทําการซอมรถเสร็จแลวก็ไม
สามารถรับชวงสิทธิที่จะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากฝายผิด ตอมาปรากฏวาผูเอาประกันภัยไว
ตอคูกรณีนํารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปซอมเสียเงินไปจํานวน 166,007 บาท คูกรณีไมยอมที่จะ
ชําระเงินคาซอมรถดังกลาวใหแกผูเอาประกันภัยของคูกรณี เปนเหตุใหผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณียื่น
คําเสนอขอพิพาทตอกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เพื่อใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทใหผู
เสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยรถยนตคันที่ไปประมาททําละเมิดตอรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไวชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน 166,007 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนเงิน
จํานวนดังกลาวไปแลว ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณี เรียกรองใหคูกรณี
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ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผู เสนอขอพิพาทจํานวน 166,007 บาท ตามสัญญาสละสิ ทธิเรี ยกรองที่
คูกรณีมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการซอมรถคันของคูกรณีเอง โดยใหคูกรณีสละเงินจํานวนดังกลาว
พรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
กล า วอ า งว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทได รั บ ประกั น ภั ย ไว คู ก รณี ไ ม ไ ด ชํ า ระเงิ น ค า ซ อ มรถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไว คาซอมรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจะไมเกินจํานวน 80,000 บาท การที่ผูเสนอขอ
พิพาทไดชําระเงินคาซอมรถจํานวน 166,007 บาท แกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวถูกรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายนั้น ปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทชําระเงินไปโดยทํา
สัญญาประนอมข อพิ พาทต ออนุ ญาโตตุล าการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิช ย การจา ยเงิน
ดังกลาวไมสุจริต ไมคํานึงถึงความเสียหายที่แทจริง จึงไมอาจเรียกเอาจากคูกรณีได ขอใหยกคําเสนอ
ขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไม
และคาเสียหายมีเพียงใด
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาเดิมผูเสนอขอพิพาทใชชื่อบริษัท น.ประกันภัย
จํากัด ตามเอกสารหมาย ส.1 รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปนฝายประมาทชนทายรถคัน
คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย รถทั้งสองคันคูพิพาททั้งสองฝายมีสัญญาสละสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายซึ่งกันและกัน คือตางฝายตางซอมเองโดยไมคํานึงวาฝายใดเปนฝายผิด ตอมารถคันคูกรณี
รับประกันภัยไวนําไปซอมที่อูบริษัท ย. จํากัด ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3 เมื่อซอมเสร็จ
แลวทางคูกรณีไมยอมชําระเงินคาซอมรถ ผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีไดไปเสนอขอพิพาทที่กรมการ
ประกันภัย โดยใหอนุญาโตตุลาการประจํากรมการประกันภัยชี้ขาดขอพิพาทให ปรากฏวาผูเสนอขอ
พิพาทยอมชําระเงินคาซอมรถตามที่ผูเอาประกันภัยไปเสนอขอพิพาทไวตอกรมการประกันภัย ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ส.4 และ ส.5 ผูเสนอขอพิพาทยังรับชวงสิทธิเรียกรองเอาจากคูกรณีตามสัญญาตกลง
ไมเรียกรองคาเสียหายตอกัน หรือสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
คูกรณีนําสืบวาคูพิพาททั้งสองฝายมีสัญญาตกลงไมเรียกรองคาเสียหายตอกัน หรือมี
สัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายตอกัน วิธีปฏิบัติคือตางฝายตางนํารถที่รับประกันภัยไวไปซอมเสีย
เอง กรณีที่ผูเอาประกันภัยนํารถไปซอมเองก็จะตองแจงใหทราบกันกอนวาผูเอาประกันภัยนํารถไปซอม
เอง เนื่องจากอาจมีการเรียกรองตอกันใหมในภายหลัง จะไดมีการควบคุมราคาตอรองในการซอมรถกัน
ไวเสียชั้นหนึ่งกอน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และเพื่อใหตรงตอความเปนจริง ไมใชปลอยใหไปซอมใน
ราคาสูงและเรียกรองกันไดในภายหลัง กรณีในรายพิพาทนี้คูกรณีไดมีหนังสือแจงไปยังผูเสนอขอพิพาท
ใหทราบแลววาไดมีการควบคุมราคาคาซอมรถไวเพียงจํานวน 80,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย
ค.2 ผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีไดไปเรียกรองเอาจากผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิด โดยผานทางอนุญาโตตุลาการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย โดยเรียกรอง
เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 504,007 บาท ซึ่งแยกเปนคาแรงคาอะไหลในการซอมรถจํานวน 166,007 บาท
คาขาดประโยชนจากการใชรถและคาเสียหายรวมคาเสื่อมราคาดวยจํานวน 338,000 บาท ปรากฏตาม
เอกสารหมาย ค.5 ผูเสนอขอพิพาทไมไดควบคุมตอรองราคาคาซอมรถลงแตประการใด ในการที่ผูเสนอ

90

ขอพิพาทไปทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทไมไดเรียก
คูกรณีใหเขาไปรับรูการชดใชคาสินไหมทดแทนแกกัน ถาหากเรียกคูกรณีเขาไปก็จะตอรองคาซอมรถ
ใหอยูในจํานวน 80,000 บาทเทานั้น
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ใน
ขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีไมนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่น ฟงขอเท็จจริงไดวาเดิมผูเสนอขอ
พิพาทใชชื่อบริษัท น. ประกันภัย จํากัด ตอมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน
บริ ษั ท ออ.ประกั น ภั ย จํ า กั ด ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 ผู เ สนอข อ พิ พ าทจึ งถื อ ไดว า เป น ผู รั บ
ประกันภัยไวตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง สําหรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงใดนั้น
ในขอนี้ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดตามที่คูพิพาททั้งสองฝายนําสืบและรับกันวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวเปนฝายประมาท ทําละเมิดชนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย คูกรณีใน
ฐานะผูรับประกันภัยไวตอผูเอาประกันภัยของคูกรณีเองไมชําระเงินคาซอมรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไว ผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เพื่อให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทใหผูเสนอขอพิพาท ในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิด
ชําระเงินคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัยของคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทไดเขาทําสัญญาประนอมขอ
พิพาทยอมชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหไวตอผูเอาประกันภัยของคูกรณี อนุญาโตตุลาการไดชี้ขาดไป
ตามนั้นแลว ขอเท็จจริงนอกเหนือไปกวาที่กลาวมานี้แลว ผูเสนอขอพิพาทไดนําสืบตอไปวาระหวาง
คูพิพาททั้งสองฝายดวยกันไดตกลงทําสัญญาตกลงไมเรียกรองคาเสียหายตอกัน หรือเรียกกันวาสัญญา
สละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน คือตางฝายตางซอมรถซึ่งฝายตนเปนผูรับประกันภัยไว โดย
ไมคํานึงถึงฝายใดเปนฝายผิด ผูเสนอขอพิพาทจึงใชสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณีตามสัญญาสละสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน เมื่อผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคาซอมรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไวไปแลวจํานวน 166,007 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงไลเบี้ยเอาจากคูกรณีตามสัญญาดังกลาวในขอนี้
คูกรณีนําสืบกลาวแกวาคาซอมรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจํานวน 166,007 บาท เปนจํานวนเงินที่
สูงเกินกวาความเปนจริง คูกรณีไดประเมินคาซอมไวแลวไมเกินจํานวน 80,000 บาท เห็นวาขออางของ
ผูเสนอขอพิพาทวาไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีที่จะเรียกรองเอาจากคูกรณีไดในฐานะ
คูสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายตอกันหรือขอสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน คือ
ตางฝายตางซอมรถคันที่ฝายตนไดรับประกันภัยไวโดยไมคํานึงวาฝายใดเปนฝายผิด สัญญาสละสิทธิ
เรียกรองดังกลาวนี้เปนขอสัญญาที่ทําขั้นระหวางคูพิพาททั้งสองฝายดวยกัน บุคคลภายนอกไมอาจรับรู
ได การที่ผูเอาประกันภัยไวตอคูกรณีเรียกรองคาสินไหมทดแทนในการซอมรถจากผูเสนอขอพิพาทก็
ดวยเหตุวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิด เมื่อผูเสนอขอพิพาทไดชําระ
เงินคาสินไหมทดแทนในการซอมรถไปแลว การที่ผูเสนอขอพิพาทจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากคูกรณีได
หรือไมนั้น ไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทนําสืบใหเห็นถึงสิทธิของผูเสนอขอพิพาทในอันที่จะไลเบี้ยเอา
จากคูกรณีไดดวยผลของกฎหมายใดและการที่ผูเสนอขอพิพาทชดใชเงินคาสินไหมทดแทนแกผูเอา
ประกันภัยไวตอคูกรณี ก็เปนการชดใชแทนผูทําละเมิด คือแทนผูเอาประกันภัยไวตอผูเสนอขอพิพาท
นั่นเอง การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทไมอาจฟงบังคับใหไดตามขอ โดยไมจําตองวินิจฉัยวาความ
เสียหายในการซอมรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวมีเพียงไร
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ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 956/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6271/2549
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ฌ-9612 ยะลา คูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กพง-865 ยะลา เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2547 เวลา 15.20 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนสายบอทอง-ยาบี ถึงที่เกิดเหตุอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ผูขับรถจักรยานยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไว ทําใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ ผูโดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตสองคน
ตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บและผูตายกอนตายรวมเปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน 37,189 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณี
ในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอ
ขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาคูกรณีไมไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวอาง ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม
ในชั้นพิจารณาตอมาผูเสนอขอพิพาทอางสงสําเนาหนาตารางประกันภัยซึ่งคูกรณีรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามเอกสารหมาย ส.1 อางสงเครื่องหมาย
การรับประกันภัยรถจักรยานยนตไวตามเอกสารหมาย ส.2 อางสงหลักฐานการตรวจสอบจากบริษัท
ขอมูลประกันภัยซึ่งระบุวาคูกรณีรับประกันภัยไวตามเอกสารหมาย ส.3 คูกรณีแถลงวาคูกรณีไดเขาไป
สมาชิกคูสัญญากับบริษัท ก. จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนตตามกฎหมาย
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คุมครองผูประสบภัยจากรถ บรรดาสมาชิกตกลงกันใหบริษัท ก. จํากัด เปนกองกลางทําหนาที่จัดการ
สินไหมทดแทนแกบริษัทสมาชิกดวยกัน โดยอางสงสัญญาตามเอกสารหมาย ค.1 และอางสงขอตกลง
ยกเลิกสัญญาเขาเปนสมาชิกแลวตามเอกสารหมาย ค.2 และคูพิพาทรับกันวาผูเสนอขอพิพาทไมไดเปน
สมาชิกของบริษัท ก. จํากัด
ทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ในขอนี้คงฟง
ขอเท็จจริงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทอางสงโดยคูกรณีไมโตแยงเปนอยางอื่นวาผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามที่ปรากฏในเอกสารหมาย ส.1 ถึง ส.3
สวนออางของคูกรณีวาคูกรณีไดเปนสมาชิกตามขอกําหนดการเขารวมการประกันภัยตอและการรับ
ประกันภัยตอชวง กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ตามที่ปรากฏในเอกสารหมาย ค.1
ข อ อ า งดั ง กล า วนี้ เ ป น เรื่ อ งข อ ตกลงระหว า งคู ก รณี แ ละบริ ษั ท ก. จํ า กั ด ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น
บุคคลภายนอกซึ่งไมไดรับรูเห็นในเรื่องสัญญาดังกลาวดวย คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดยอมรับผิดตามคําขอของผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 40,907 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวน 37,189 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาทกับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับจากวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 540/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6376/2549
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

เรื่อง ประกันภัยรถยนต พระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บฉ-9828 ชุมพร สวน
คูกรณีเปนผูรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและประกันภัยค้ําจุนรถยนต
คันหมายเลขทะเบียน 80-0251 ระนอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เวลา 10.00 นาฬิกา คุณ ว. ไดขับ
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดติดสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกทางตัน โดยรถอยูในชองทางที่
2 จากซาย ไดมีรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับตามหลังมาดวยความเร็วและกระชั้นชิด ทําใหหยุดไมทัน
จึงไดพุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณี
ออกตรวจที่เกิดเหตุ เห็นวารถฝายคูกรณีประมาท จึงออกหลักฐานยอมรับผิดให ตอมาผูเสนอขอพิพาท
นํารถเขาซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 72,407 บาท กับจายคารักษาพยาบาลเปนเงิน 10,870 บาท ผู
เสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถฝายผูเสนอขอพิพาทใชงานมานานมีสภาพทรุดโทรมแตถือ
โอกาสจัดซอมในราคาสูง ทั้งที่เสียหายไมเกิน 40,000 บาท และคูกรณีไมไดรับประกันภัย พ.ร.บ. จึงไม
ตองรับผิดคารักษาพยาบาลจํานวน 10,870 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คู ก ร ณี รั บ ป ร ะ กั น ภั ย ร ถ คั น ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น 80-0251 ร ะ น อง ต า ม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไม
2. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ตอมาทั้งสองฝายรับกันวา คูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุ เฉพาะประเภทค้ําจุน แต
ไมไดรับประกันภัยประเภท พ.ร.บ.
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเนื่องจากรถฝายคูกรณีมา
ชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบก็ออกรายการ
ความเสียหายใหตามเอกสาร ส.1 ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อูของบริษัท อ. ชุมพร ซึ่งไมใช
ศูนย โดยอูเสนอราคาคาซอมมาตามเอกสาร ส.2 คาแรงเปนเงิน 28,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทคุมราคา
เหลือ 16,100 บาท หักภาษีแลวเหลือ 15,047 บาท คาอะไหลเปนเงิน 52,623 บาท เปนราคาหักภาษี
แลวตามเอกสาร ส.3 รวมคาซอมเปนเงินทั้งหมด 67,670 บาท ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตาม
เอกสาร ส.4 กอนซอมและขณะซอมอูถายภาพไวตามภาพถาย ส.5
คูกรณีมีนาย ส.พนักงานฝายราคาของคูกรณีมาสืบวา ตามรายการความเสียหาย ส.1
ไมระบุวาแค็ปเสียหายและตามภาพถายขณะซอม ส.5 ภาพที่ 15 ก็ไมมีการซอมแค็ป แตมีการซอมแผง
หลังเกง จึงตองหักสวนนี้ออกขางละ 1,400 บาท หลังคาไฟเบอรเสียหายเฉพาะมุมทายดานซาย แต
ชิ้นสวนยังไมสูญหาย จึงจัดซอมไดในราคา 4,500 บาท เปนราคาไมรวมภาษี วิธีการซอมไฟเบอรใย
แกว ใหเอาชิ้นสวนที่เหลือมาเรียงตอกันแลวใหเอาแผนใยแกวที่ขายมาตัดและสมานดวยกาว พอแหง
แลวก็ใชขัดใหเรียบ พนสีรองพื้นแลวตอดวยสีจริง มีรานจัดซอมเฉพาะตามเอกสาร ค.1 การซอมใชงาน
ใหเหมือนเดิม แตผูเสนอขอพิพาทจัดเปลี่ยนซึ่งซากมีราคา 10,000 – 15,000 บาท อูซอมครั้งนี้เมื่อ
สอบถามแลวแจงวาเปนศูนยอีซูซุ แมแตภาพถาย ส.5 ภาพที่ 15 มีรถอีซูซุโชวไวเต็ม คาแรงตองหัก 20
เปอรเซ็นต จะเหลือ 12,036 บาท แตถาหากแคปจะเหลือ 9,797 บาท คาซากกับคาอะไหลเปนเงิน
23,823 บาท คูกรณีรับผิดคาซอมเพียง 33,600 บาท
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย รถคั น
หมายเลขทะเบียน 80-0251 ระนอง ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถหรือไมนั้น เมื่อชั้น
นําสื บ ทั้ ง สองฝ า ยยอมรั บ กั นว า คู ก รณีรั บ ประกัน ภัย รถคัน ดั ง กลาวแตป ระเภทค้ํ าจุน เมื่ อไม ไดรั บ
ประกันภัย พ.ร.บ. ดวย คูกรณีก็ไมจําตองรับผิดใชเงินคารักษาพยาบาลจํานวน 10,870 บาท คืนแกผู
เสนอขอพิพาทปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหาย
เพียงใดนั้น ซึ่งปญหานี้ตามทางนําสืบของคูกรณีที่มีนาย ส.พนักงานราคามาสืบมีขอโตแยงรายการซอม
ตามใบเสนอราคาของอูเสนอมา 2 รายการ กับอางวาอูที่ซอมเปนศูนย สําหรับรายการแรกอางวาแค็ป
ไมเสียหายเพราะไมมีการระบุในรายการความเสียหาย ส.1 ที่ฝายคูกรณีออกใหกับภาพถายขณะซอม
ส.5 ภาพที่ 15 ก็ไมมีการซอมสวนนี้นั้น เห็นวาการออกรายการความเสียหายตามเอกสาร ส.1 ของคูกร
รีนั้นเปนการออกเบื้องตนเทานั้น แตจะตองใหอูตรวจสอบอีกครั้งเมื่อจะซอม ซึ่งการตรวจสอบของอู
นาจะเห็นดีกวา สวนที่อางในขอนี้อกวาภาพถายขณะซอม ส.5 ภาพที่ 15 ไมมีการซอมสวนนี้นั้น เห็น
วาขออางของคูกรณีเพียงอางแตเห็นแค็ปไมมีการเคาะและลงสีรองพื้นตรงแค็ปไว แตหากดูภาพนี้ตรง
แผงหลังของเกงกับภาพที่ 16 จะปรากฏวามีการพนสีรองพื้นสีเหลืองไว แสดงวาจะตองมีการซอมสวน
นี้ ยิ่งตามาภาพถายกอนซอมภาพที่ 2, 3, 7 และ 8 มีสวนทายกระบะเสียหายหนักและขางกระบะมีรอย
บุบและยน แสดงวาการชนทายครั้งนี้แรง ซอมทําใหกระบะเคลื่อนไปกระแทกแผงหลังเกงจนทําใหแค็ป
ทั้งสองขางเสียหายได ดังนี้ขออางขอนี้ของคูกรณีจึงฟงไมขึ้น สวนที่อางรายการที่ 2 วาหลังคาไฟเบอร
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เสียหายแตซอมไดนั้น เห็นวาหากดูภาพถายกอนซอมที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกชนจนฝาปดทายบุบ
ยุบเขไปแลวยังทําใหมุมหลังคาไฟเบอรดานซายแยกออกจนเสียรูป การจะซอมตามวิธีที่คูกรณีนําสืบไว
ไมนาจะทําใหเปนเนื้อเดียวกันที่จะคงทนเหมือนของเดิมได การซอมจึงไมเหมาะสมขออางของคูกรณี
ขอนี้จึงฟงไมขั้นอีกเชนกัน สวนคาซากที่อางวาขายได 10,000 – 15,000 บาท แตหามีหลักฐานใดๆ มา
อาง การอางลอยๆ ก็ไมอาจรับฟงไดเชนกัน สวนที่อางประการสุดทายวาอูที่จัดซอมครั้งนี้เปนศูนย
หรือไมนั้น แตกลับกันหากพิจารราถึงชื่อของอูตามใบเสนอราคา ส.2 และใบแจงหนี้เอกสาร ส.3 อูนี้ใช
ชื่อวาบริษัท อ. ชุมพร จํากัด ตรงกับยี่หอรถฝายผูเสนอขอพิพาทและภาพถาย ส.5 ภาพที่ 15 ก็ปรากฏ
วารถที่จอดในเตนทของบริษัทที่จอดโชวอยูหลายคันเปนรถยี่หออีซูซุตรงกับยี่หอรถฝายผูเสนอขอ
พิพาท แลวยังตรงกับชื่อดานหนาของบริษัทจึงนาเปนศูนยบริการของตัวแทนจําหนายรถหรือซอมรถ
ยี่หออีซูซุของจังหวัดชุมพร ดังนี้การที่รถนําเขาซอมที่อูนี้จึงนาจะเปนการซอมศูนย ดังนั้นคาแรงที่ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบไววามีจํานวน 16,100 บาท เมื่อหักภาษีแลวจะเหลือ 15,047 บาท และจะตองหัก
คาซอมหางอีก 20 เปอรเซ็นต ตามขอตกลง ดังนั้นคาแรงจะเหลือสุทธิ 12,037.60 บาท เมื่อรวมกับคา
อะไหล ที่ หั ก ภาษี แ ล ว มี จํ า นวน 52,623 บาท ค า ซ อ มจะเป น เงิ น ทั้ ง หมด 64,660.60 บาท ที่ ถื อ เป น
คาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณี
ชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิด
ดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 64,660.60 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกล าวนับ แตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 8 ธันวาคม 2548) เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 325/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6391/2549
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาท
เสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 3ฝ-4310
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน มค-4026 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2547 เวลา 15.45 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไป
จอดไวถนนริมทางเทาเพื่อนําของลงจากรถ ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดเปดประตู
รถกระแทกรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน นมง-81 กรุงเทพมหานคร ทําใหรถจักรยานยนตคัน
ดังกลาวลมไปถูกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งจอดอยูไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 1,600 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาท
ทําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
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 รถจั ก รยานยนต คั น
หมายเลขทะเบียน 3ผ-4310 กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไว หากมีเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผูอื่นทํารายรางกายซึ่งกันและกัน ขอใหยกคําเสนอขอ
พิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทกลาวอางไวหรือไม คูกรณีประมาททําละเมิดหรือเปลา
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 เวลา 15.45
นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดไวถนนริมทางเทาเพื่อนําของลงจาก
รถ ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทปราศจากความระมัดระวังเปดประตูรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวออกไปกระแทกรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน นมง-81 กรุงเทพมหานคร
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ทําใหรถจักรยานยนตคันดังกลาวกระเด็นไปลมถูกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งจอดอยู
ไดรับความเสียหายทางดานซายมือของรถ ไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสาร ส.1
สําเนาใบอนุญาตขับรถ สําเนาภาพถายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว สําเนาภาพถายรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไว และสําเนาภาพถายรถจักรยานยนตคันที่ผูกอเหตุในขอพิพาทรายนี้ ปรากฏ
ตามเอกสาร ส.2 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดรับแจงเหตุบันทึกเหตุและทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิด
เหตุไวตามเอกสาร ส.3 ผูเสนอขอพิพาทไดชดใชคาเสียหายใหแลวตามเอกสาร ส.4 ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวตามเอกสาร ส.5 เมื่อหักภาษีมูลคาเพิ่มออกผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณี
เพียงจํานวน 1,495 บาท
คู ก รณี นํ าสื บ ว า เหตุร ายพิ พ าทนี้ไ มมี ก ารทํ า ละเมิ ด เนื่ อ งจากเหตุ เ กิ ด ขึ้ น ตามที่เ จ า
พนั ก งานตํ า รวจบั น ทึ ก ไว ว า มี ก ารทํ า ร า ยร า งกายซึ่ ง กั น และกั น ไม มี ร ะบุ คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไว ไมมีระบุรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวอยางใดทั้งสิ้น คูกรณีไดตรวจสอบไปทางเจาหนาที่
แลวไมปรากฏวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแจงเหตุเกิดขึ้นแตอยางใด ผูเสนอขอพิพาทไมเคยทวง
ถามกอนที่จะยื่นคําเสนอขอพิพาท
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ใน
ขอนี้ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน 3ฝ-4310
กรุงเทพมหานคร ไว ปรากฏตามเอกสาร ส.5 คูกรณีกลาวแกวาผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัย
รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน 3ฝ-4310 กรุงเทพมหานคร ขอกลาวแกนาจะเปนรถยนตไมใช
รถจักรยานยนต แตคูกรณีหาไดนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่นวาผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยไวตาม
เอกสาร ส.5 ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 3ฝ4310 กรุงเทพมหานคร สําหรับประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาททําละเมิดหรือไมนั้น ในขอนี้ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบวาผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถจอดไวริมถนนริมทางเทา
เพื่อนําสิ่งของลงจากรถ ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปดประตูรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวออกไปกระแทกรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน นมง-81 กรุงเทพมหานคร กระเด็น
ไปลมถูกรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทจอดอยูไดรับความเสียหายไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจ
เอกสาร ส.1 ผูเสนอขอพิพาทอางสงสําเนาใบอนุญาตขับรถสําเนาภาพถายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไว สําเนาภาพถายรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว และสําเนาภาพถายรถจักรยานยนตคันที่
กอเหตุในขอพิพาทนี้ ปรากฏตามเอกสาร ส.2 เจาหนาที่ผูเสนอขอพิพาทไดรับแจงเหตุจึงไปบันทึกเหตุ
ทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวตามเอกสาร ส.3 คูกรณีนําสืบกลาวแกวาบันทึกตามเอกสาร ส.1 ระบุ
วามีการทํารายรางกายกัน ไมมีระบึงรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ไมมีระบุถึงรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไว ขอกลาวแกของคูกรณีไมชัดเจนวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม ขอกลาวแกมี
แตเพียงวาบันทึกตามเอกสาร ส.1 เจาพนักงานตํารวจไมไดบันทึกถึงรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัย ไวไ ม ได บั นทึ กถึ งรถคั นที่ คูกรณีรั บ ประกันภัยไว เห็ นว าการนํ าสืบของผูเสนอข อพิ พ าท
นอกจากจะมีบันทึกของเจาพนักงานตํารวจตามเอกสาร ส.1 แลว ผูเสนอขอพิพาทยังอางสงสําเนา
ใบอนุญาตขับรถ สําเนาภาพถายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว สําเนาภาพถายรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไว และสําเนาภาพถายรถจักรยานยนตคันที่กอเหตุ ปรากฏตามเอกสาร ส.2 เพื่อ
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แสดงวารถทั้งสามคันกอเหตุขึ้นดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีเอกสาร
ประกอบนาเชื่อวาเปนความจริง ขอกลาวแกของคูกรณีไมอาจหักลางได เชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปนไปตามที่
ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ขอเท็จจริงฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 1,495 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป ของเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม
2547 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผู
เสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 827/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6447/2549
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กฉข117 ตราด คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บก-1888 ตราด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2547 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ตามถนนสายบอไร-ดานชุมพล ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาวัด ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ผูขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาท ไดเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ทําใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงิน
คารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 1,198 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมาย
คุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไว จากผูประมาททําละเมิดชําระเงิน
จํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมไดรับประกันภัยรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาว
อาง รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางวาคูกรณีรับประกันภัยไวนั้นมิไดเปนฝายประมาท ขอใหยกคํา
เสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไม และคูกรณี
ประมาทหรือเปลา
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 16
นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนสายบอไร-ดานชุม
พล ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาวัด ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปน
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เหตุใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวประมาทปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 ผูบาดเจ็บไดรับการรักษาพยาบาลปรากฏตาม
เอกสารหมาย ส.2 คูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามเอกสารหมาย ส.3
คู ก รณี นํ า สื บ ว า รถคั น หมายเลขทะเบี ย น บก-1888 ตราด ตามี่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย ค.1 นั้น ระบุแตเพียงเปนรถยนตนิสสัน แตตามเอกสารหมาย
ส.3 เปนขอมูลของคูกรณีในการรับประกันภัยไวระบุเปนรถยี่หอแดทสัน ไมใชนิสสัน หลังเกิดเหตุนาย
ป.เปนผูแจงความตามเอกสารหมาย ค.1 ซึ่งผูแจงไมไดเปนผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไว การแจงความจึงไมอาจยืนยันไดวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายผิด
เอกสารหมาย ส.1 เปนเพียงความเห็นของพนักงานสอบสวนไมมีการแจงขอหาอะไรแกผูขับคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไว
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ในขอนี้ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบวา คูกรณีรับประกันภัยไวปรากฏตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งคูกรณีไมไดนําสืบเปน
อยางอื่น จึงฟงไดวาคูกรณีรับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไว สําหรับประเด็นขอพิพาท
เรื่องผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาผูขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาทขับรถเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
เปนเหตุใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะผู
ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายประมาทปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1 คูกรณีนําสืบ
กลาวแกในขอนี้วาขอมูลการรับประกันภัยของคูกรณีที่ไดรับประกันภัยรถไวปรากฏตามเอกสารหมาย
ส.3 นั้น ระบุยี่หอรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนยี่หอแดทสัน แตในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี
ตามเอกสารซึ่งคูกรณีอางสงหมาย ค.1 ระบุไววาเปนรถยนตยี่หอนิสสันซึ่งแตกตางกัน การแจงความตอ
เจ า พนั ก งานตํ า รวจตามเอกสารหมาย ค.1 ปรากฏว า นาย ป. เป น ผู แ จ ง ซึ่ ง ไม ใ ช เ ป น ผู ขั บ
รถจักรยานยนตและไมใชเปนผูขับรถจักรยานยนตและไมใชผูโดยสารรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไว การแจงความจึงไมอาจยืนยันวาผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเปนฝายผิด
และขอความตามเอกสารหมาย ส.1 เปนเพียงความเห็นของพนักงานสอบสวน ไมมีการแจงขอหาอะไร
แกผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เห็นวาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความ
ประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวที่ขับรถไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไว และผูเสนอขอพิพาทมีหนังสือแจงผลการสอบสวนจากสถานีตํารวจภูธร อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด วาในกรณีรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กฉข-117 ตราด เฉี่ยวชนกัน
กับรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน บก-1888 ตราด ที่บริเวณถนนสายไรปา-ดานชุมพล ตําบลเนิน
ทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 พนักงานสอบสวนไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นทางคดีวาเหตุดังกลาวเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ปรากฏ
ตามเอกสารหมาย ส.1 การนํ า สื บ ของผู เ สนอข อ พิ พ าทมี พ นั ก งานสอบสวนซึ่ ง เป น ผู มี ห น า ที่ ต าม
กฎหมายในการที่จะตองสอบสวนหาความผิดที่เกิดขึ้น พนักงานสอบสวนเปนผูใกลชิดกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น เมื่อไปดูที่เกิดเหตุและสอบสวนหาความผิดแลวมีความเห็นทางคดีวาเหตุเกิดจากความประมาท
ของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทจึงมีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความ
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จริง ขอกลาวแกของคูกรณีในขอนี้เปนแตเพียงเห็นวารถคันหมายเลขทะเบียน บก-1888 ตราด ตามที่
ระบุไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมายหมาย ค.1 ระบุวาเปนรถยนตยี่หอนิสสัน แต
ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งเปนขอมูลการรับประกันภัยของคูกรณีรับประกันภัยไวระบุวาเปนรถยนตแดท
สันไมใ ชนิส สัน และกลาวแก วานาย ป. เปนผูแจงความตามเอกสารหมาย ค.1 นาย ป. ไมใชผูขับ
รถจักรยานยนต ไมใชผูโดยสารรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว การแจงความจึง
ไมอาจยืนยันวาเหตุเกิดขึ้นเปนความผิดของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขอกลาวแกของคูกรณี
ดังกลาวนี้ไมชัดเจนวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไมไดประมาท ทําละเมิดตามที่คูกรณีกลาวแก
คูกรณียอมรับวารถคันหมายเลขทะเบียน บก-1888 ตราด เปนรถซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวแตระบุใน
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย ค.1 วาเปนรถยนตนิสสัน ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่ง
เปนขอมูลการรับประกันภัยของคูกรณีระบุเปนรถยนตแดทสันไมใชนิสสัน ขอแตกตางดังกลาวนี้อาจ
เปนการเขียนผิดหรือเปนรถชนิดเดียวกันก็เปนได ขอแตกตางดังกลาวนี้หาใชเปนการปฏิเสธวารถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวไมไดประมาททําละเมิดตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ในเรื่องการแจงความตอ
เจาพนักงานตํารวจตามเอกสารหมาย ค.1 ผูแจงคือนาย ป. ซึ่งไมใชเปนผูขับรถและไมใชเปนผูโดยสาร
รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีพิพาทรับประกันภัยไว ก็ไมใชขอเท็จจริงที่จะปฏิเสธวารถยนตคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวไมไดประมาททําละเมิด การนําสืบของคูกรณีมีน้ําหนักนอยไมอาจหักลางการนําสืบของ
ผูเสนอขอพิพาทได เชื่อวาขอเท็จจริงเปนไปตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ขอพิพาทจึงฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 1,325 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอป ของเงินจํานวน 1,198 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กั บใหคู กรณีชําระเงิ นค าธรรมเนียมจํ านวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิ พาทด วย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1378/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6608/2549
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่ 1
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด ที่ 2

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาท ที่ 1 และที่ 2 รวมกันรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุปกรณสื่อสาร (ประเภทสถานีฐาน) รวมถึงสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงไวจากบริษัท อ. จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนความรับผิด 60 และ 40 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 81-3122 นนทบุรี เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2547 เวลา 08.30 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายบางบัว
ทอง – ดอนตะลุมพุก ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดขับโดยประมาทพุงชนเสาไฟฟาขางทางหักหลายตนและ
ทําใหสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงที่ผูเสนอขอพิพาททั้งสองรับประกันภัยเสียหาย สวนรถพลิกคว่ําลงขาง
ทาง ผูขับฝายคูกรณีไดเขาพบพนักงานสอบสวนยอมรับวาเหตุเกิดจากความประมาทของตนและได
เปรียบเทียบปรับเปนเงิน 400 บาท ผูเอาประกันภัยของผูเสนอขอพิพาทไดแจงตอพนักงานสอบสวนวา
การเกิดเหตุครั้งนี้ทรัพยสินของผูเอาประกันภัยเสียหายเปนเงิน 150,000 บาท ตอมาผูเสนอขอพิพาท
ทั้งสองชดใชคาเสียหายใหผูเอาประกันภัยเปนเงิน 77,761.86 บาท และ 51,841.24 บาท ตามลําดับ
รวมเปนเงินทั้งหมด 129,603.10 บาท ผูเสนอขอพิพาททั้งสองจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า ขณะเกิ ด เหตุ ผู เ สนอข อ พิ พ าททั้ ง สองมิ ไ ด รั บ ประกั น ภั ย
เบ็ดเตล็ดอุปกรณสื่อสารรวมถึงสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงแตอยางใด เหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความประมาท
ของการไฟฟานครหลวงและผูขับรถกระบะไมทราบหมายเลขทะเบียน กลาวคือไดขับรถตัดหนารถฝาย
คูกรณีทําใหรถฝายคูกรณี ไปชนเสาไฟฟาซึ่งวางล้ําเขามาในช องทาง จึงเปนความประมาทของรถ
กระบะและผูเอาประกันภัยของผูเสนอขอพิพาทดวย ผูเสนอขอพิพาททั้งสองเรียกรองคาเสียหายเกิน
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ความจริง ทั้งที่สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงเสียหายเล็กนอยเพียง 50,000 บาท คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุน
รถบรรทุกคันที่กอเหตุตอทรัพยสินบุคคลภายนอกไมเกิน 600,000 บาทตออุบัติเหตุหนึ่งครึ่ง และ
อุบัติเหตุนี้การไฟฟาไดฟองผูขับฝายคูกรณีเปนจําเลย และคูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนใหการไฟฟา
นครหลวง 500,000 บาท โดยการไฟฟาไดถอนฟองคดีดังกลาวไปแลว และคูกรณียังจายเงินแกบริษัท
ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 100,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 600,000 บาท เต็มทุน
ประกันภัย คูกรณีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาททั้งสองอีก
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. ผูเสนอขอพิพาททั้งสองรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุปกรณระบบสื่อสารรวมถึงสาย
เคเบิ้ลใยแกวไวจากบริษัท อ. จํากัด หรือไม
2. เหตุเกิดครั้งนี้จากความประมาทของฝายใด
3. คาเสียหายมีเพียงใด และคูกรณียังตองรับผิดอีกหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
วั น นั ด สื บ พยานทั้ ง สองฝ า ย คู ก รณี ข อสละประเด็ น ข อ 1 และข อ 2 และยอมรั บ ว า
ค า เสี ย หายตามประเด็ น ข อ 3 มี จํ า นวนที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทอ า งมาในคํ า เสนอข อ พิ พ าทซึ่ ง มี จํ า นวน
129,603.10 บาท คงเหลือประเด็นที่ยังตอสูกันคือคูกรณียังตองรับผิดอีกหรือไม โดยทั้งสองฝายยอมรับ
กันวาอุบัติเหตุครั้งนี้ รถฝายคูกรณีไดชนเสาไฟฟาขางถนนหักหลายตน ทําใหเสาไฟฟาและสายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวงเสียหาย นอกจากนี้ทําใหสายโทรศัพทขององคการโทรศัพทหรือบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) และอุปกรณระบบสื่อสาร (ประเภทสถานีฐาน 1 ) รวมถึงสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงที่ผู
เสนอขอพิพาททั้งสองรับประกันภัยเสียหายตามจํานวนเงินที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมา คูกรณีไดสง
หลักฐานอางวาอุบัติเหตุนี้ คูกรณีไดจายคาเสียหายใหการไฟฟานครหลวงไปแลวเปนเงิน 500,000
บาท ตามเอกสาร ค.1 และยังจายคาเสียหายใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 100,000 บาท
ตามเอกสาร ค.2 โดยคูกรณีรับประกันภัยรถคันกอเหตุครั้งนี้มีวงเงินคุมครอง 60,000 บาท ตาม
กรมธรรมเอกสาร ค.3 ผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบเอกสาร ค.1-ค.3 แลวยอมรับวาคูกรณีไดจายเงินให
จริงตามเอกสารดังกลาว แลวทั้งสองฝายไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นที่เหลือขอเดียวที่วา คูกรณียังตองรับผิอีกครั้ง
เพื่อคุมราคานาจะตรงความเปนจริงกวา ดังนั้นนาเชื่อวาไมวากันชนเสริมหลังซายนาจะขาดตามที่ฝายผู
เสนอขอพิพาทออกไว เมื่อเสียหายถึงขาดก็นาจะตองเปลี่ยนตามที่อูและฝายราคาของผูเสนอขอพิพาท
เห็นตรงกัน เมื่อปรากฏราคาที่คุมไวลดจากราคาของอูที่เสนอมา 3,640 บาท เหลือ 2,400 บาท นาจะ
เปนราคาเหมาะสมแลว ขออางขอนี้คูกรณีฟงไมขึ้น ประการที่สองอางวาตามรายการความเสียหายที่
คูกรณีออกไวตามเอกสาร ส.1 ไมมีการระบุเรื่องยางกันโคลนหลังซายไวแตผูเสนอขอพิพาทกลับเปลี่ยน
สําหรับรายการนี้จะดูจากที่ฝายคูกรณีออกฝายเดียวมิได เพราะฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการนี้ไว
แตกตางจากคูกรณีออกไว คือยางกันโคลนหลังซายฉีก เมื่อการออกรายการของทั้งสองฝ ายที่ออก
เบื้องตนตางกัน จะตองไปดูอูที่จัดซอม เสนอรายการนี้วาอยางไร การที่อูเสนอรายการนี้มาวาตอง
เปลี่ยน แสดงวาการตรวจสอบโดยอูนาจะละเอียดกวา หากรายการนี้ไมเสียหายแตอูกลับเสนอเปลี่ยน
มา เมื่อฝายราคาของผูเสนอขอพิพาทไปตรวจสอบเพื่อคุมราคาหากไมเสียหายก็จะตองตัดออก แตการ
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ที่ฝายราคาตกลงเปลี่ยนแสดงวานาจะเห็นตรงกันวาฉีก เมื่อของชิ้นนี้ฉีกขาดก็ควรจะตัดอีกหรือไมนั้น
เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงฟงไดขางตนวา ในอุบัติเหตุนี้รถฝายคูกรณีกอเหตุละเมิดทําใหทรัพยสินของ
บุ ค คลภายนอกเสี ย หาย 3 ราย ได แ ก ก ารไฟฟ า นครหลวง สายโทรศั พ ท ข องบริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) และทรัพยสินที่ผูเสนอขอพิพาททั้งสองรับประกันภัย เมื่อเปนหนี้ตางรายกันและการที่คูกรณี
รับประกันภัยรถคันกอละเมิดครั้งนี้มีวงเงินคุมครองเพียง 600,000 บาท คูกรณีไดจายคาเสียหายใหการ
ไฟฟ านครหลวงรายแรกไป 500,000 บาท และจายใหบ ริษัท ที โอที จํ ากัด (มหาชน) รายที่สองไป
100,000 บาท รวมเปนเงิน 600,000 บาท เมื่อเปนการจายเต็มทุนประกันภัยของคูกรณีแลว คูกรณีกห็ า
ตองรับผิดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนรายที่สามอีกไม แตเปนเรื่องผูเสนอขอพิพาทจะไปวา
กลาวเรียกรองคาเสียหายครั้งนี้จากผูทําละเมิดเอง
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ

