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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2709/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 237/2550
วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ศ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพามกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ผก1285 ชลบุรี คูกรณีเปนผูรับประกันภัยในโครงการกอสรางทางดวนสายทาเรือ-บางนา ของบริษัท ว. กอสราง จํากัด
ในประเภทคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลภายนอก (ประกันภัยเบ็ดเตล็ด) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548
นาย พ. ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตามถนนบนทางดวนบางนา-ทาเรือ มุงหนามาทาง
ทาเรือ เมื่อมาถึงบริเวณกอนเขาดานเก็บเงินคาผานทางดานบางนา ซึ่งดานบนมีการกอสรางทางดวนลอยฟาครอม
ทางเดินอยู ไดมีบุคคลผูมีชื่อซึ่งเปนลูกจางของบริษัท ว. กอสราง จํากัด ไดทํากอสรางทางดังกลาวดวยความประมาท
เปนเหตุใหมีเศษวัสดุกอสรางหลนจากดานบนมาถูกรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและรถอื่นไดรับความ
เสียหายหลายคัน ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวโดยเสียคาใชจายไป 5,679 บาท จึงมีสิทธิที่จะ
เรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายให ไดทวงถามแลวคูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 5,679 บาท พรอม
ดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการกอสรางของบริษัท ว.
กอสราง จํากัด โดยมีเงื่อนไข ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งกําหนดความรับผิดสวนแรกของผูเอา
ประกันภัยที่ตองรับผิดชอบเองสําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุแตละครั้ง และทุกครั้งสําหรับความเสียหายของบุคคล
ที่ 3 (บุคคลภายนอก) 150,000 บาท คูกรณีจะรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) สวนที่
เกินกวา 150,000 บาท ขึ้นไป ความเสียหายของผูเสนอขอพิพาทมีจํานวนเพียง 5,679 บาท คูกรณีจึงไมตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทแตผูเอาประกันภัยของคูกรณีตองรับผิดชดใชคา เสียหายเอง
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา คูกรณีไมตองรับผิดตอคาเสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรอง เพราะเปน
คาเสียหายสวนแรกซึ่งคูกรณีไมตองรับผิดตามกรมธรรม จริงหรือไม
ทั้ง 2 ฝาย ตกลงกันอางนิติกร กรมการประกันภัยผูมีความรูเกี่ยวกับการประกันภัยเปนพยาน
ในชั้นพิจารณา นาง น. นิติกร 8 ว. กองนิติการ กรมการประกันภัย พยานรวมใหการวากรมธรรม
ประกันภัยซึ่งคูกรณีอางสงตามเอกสารหมาย ค.1 นี้เปนกรมธรรมวาดวย การปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับมาตรฐานซึ่ง
อธิบดีกรมการประกันภัยในฐานะนายทะเบียนใหความเห็นชอบ บริษัทประกันวินาศภัยทั้งหลายใชกรมธรรมแบบนี้
เหมือนๆ กันทุกบริษัท คําแปลกรมธรรมซึ่งคูกรณีอาง สงมีดังเอกสารหมาย ค.2 ตามตารางกรมธรรม ความคุมครอง
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ของกรมธรรมรายพิพาทนี้มีอยูในสวนที่ 1 และสวนที่ 3 สวนที่เกี่ยวของกับปญหาความรับผิดของบริษัทคูกรณีในเรื่อง
นี้อยูในสวนที่ 3 ความรับผิดสวนแรกของผูเอาประกันภัย สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุแตละครั้งและทุกครั้งจาก
สําหรับขอ 10 การบาดเจ็บทางรางกายหรือการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่สาม ที่วา “บาทแรกไมมี” นั้น หมายความวา
ไมมีการยกเวนคาเสียหายสวนแรกไว ซึ่งมีจํานวนเงินเอาประกันภัยในสวนนี้รวมกันแลวไมเกิน 100 ลานบาท แตขอ
11 ที่ ว า ความเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลที่ ส าม บาทแรก....150,000” บาทนั้ น หมายความว า บริ ษั ท ผู รั บ
ประกันภัยยอมรับผิดเฉพาะความเสียหาย สวนที่เกิน 150,000 บาท เปนตนไป เงินจํานวน 150,000 บาท นี้ คือที่
เรียกกันวา EXCESS หรือ DEDUCTIBLE คือ คาเสียหายสวนแรกความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาท ซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติงานตามสัญญาของบริษัท ว. กอสราง จํากัด ซึ่งเอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณีนั้นเปนจํานวนเงิน
5,679 บาท ยังไมเกินจํานวนเงินคาเสียหายสวนแรก 150,000 บาท นั้น พยานจึงเห็นวาคูกรณีไมตองชดใชคาเสียหาย
รายนี้ใหแกผูเสนอขอพิพาท บริษัท ว. กอสราง ตองรับผิดชอบตอคาเสียหายสวนนี้เอง ถึงหากวา ผูเอาประกันภัยและ
บริษัทผูรับประกันภัยรถคันที่ไดรับความเสียหายในอุบัติเหตุครั้งนี้จะไมทราบมากอนวากรมธรรมประกันภัยของฝาย
คูกรณีมีการกําหนดความเสียหายสวนแรกขึ้นยกเวนความรับผิดของบริษัทคูกรณี บริษัทคูกรณีก็ยังมีสิทธิยกเอา
ขอยกเวนนี้ขึ้นเปนขอตอสูได
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาคําชี้แจงของพยานรวมมีน้ําหนักเพียงพอใหฟงตาม
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝาย ใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4814/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1600/2550
วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ (CMIP) คันหมายเลขทะเบียน
บธท-925 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถไวจากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด และมี
หนาที่จัดการสินไหมทดแทนแทนทุกบริษัทประกันภัยและเปนผูบริหารกองกลางการรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บั ง คั บ ตามสั ญ ญารั บ ประกั น ภั ย ต อ ส ว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปม-7657
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 เวลา 19.00 นาฬิกา
นาย กส. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไปตามถนนรามคําแหงมุงหนาไปมีนบุรี ขณะขับ
ถึงที่เกิดเหตุแยกบัวขาว ไดมีนาย อพ. ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยสวนทางมาและเลี้ยวขวาตัดหนารถฝายผู
เสนอขอพิพาทอยางกะทันหัน เปนเหตุใหเกิดเฉี่ยวชนกัน ทําใหนาย กส. ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทกับนางสาว นว.
ผูนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เมื่อพนักงานสอสวนไดสอบสวนแลวแลวเห็นวาผูขับรถ
ฝายคูกรณีประมาท จึงไดเปรียบเทียบปรับ 500 บาท ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของนาย กส. ผู
ขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 7,622 บาท และจายคารักษาพยาบาลของนางสาว นว. ผูนั่งซอนทายเปนเงิน
15,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 22,622 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้
ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน
บธท-925 กรุงเทพมหานคร การจายเงินของผูเสนอขอพิพาทเปนการจายตามอําเภอใจและไมใชเปนบุคคลผูมีสิทธิไล
เบี้ยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 การที่ผูเสนอขอพิพาทตกลงรับผิดคาสินไหมทดแทน
ของผูประสบภัยตามสัญญา CMIP กับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด เปนการตกลงตามสัญญาจากกลุมสมาชิกกันเองโดย
คูกรณีมิไดเปนคูสัญญาหรือเปนสมาชิกในกลุมแตอยางใด ขอสัญญษดังกลาวมิไดมีผลผูกพันกับทั้งอนุญาโตตุลาการ
และคูกรณี เนื่องจากเปนสัญญาไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรา 40 (1) (ง) แหงพระราชบัญญัติ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2535 และมิ ใ ช ข อ สั ญ ญาทางแพ ง ตามคํ า นิ ย ามแห ง สั ญ ญาการระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการ กลาวคือสัญญา CMIP มิใชสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดได และ
ตามสัญญา CMIP ก็ไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถไดเพราะ
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ขอตกลงขัดตอกฎหมายและขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากอนุญาโตตาการชี้ขาดให
คูกรณีรับผิดจะขัดตอพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (2) (ข)
ประเด็ น ข อ พิ พ าทมี ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทชอบที่ จ ะใช สิ ท ธิ ไ ล เ บี้ ย ค า สิ น ไหมทดแทน บริ ษั ท ส.
ประกันภัย จํากัด ไดหรือไม และคูกรณีตองรับผิดคาสินไหมทดแทนเรื่องนี้ไดเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพ าทมีน าย ชก. ผูรับ มอบอํ า นาจมาสืบว า ผูเ สนอขอ พิพ าทเปน ผูรั บ ประกั น ภัยต อ
กองกลางรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ภ าคบั ง คั บ ซึ่ ง รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น บธท-925
กรุ ง เทพมหานคร จากบริ ษั ท ส.ประกั น ภั ย จํ า กั ด ตามข อ กํ า หนดการเข า ร ว มการเอาประกั น ภั ย ต อ และการรั บ
ประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับและสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับตามเอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 เวลา 19.00 นาฬิกา รถจักรยานยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดถูกรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาชน ทําใหนาย กส. ผูขับและนางสาว นว.ผูนั่ง
ซอนทายไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลที่โรงพยบาลนวมินทรเปนเงิน 7,622 บาท และ 15,000 บาท ตามลําดับ รวม
เปนเงินทั้งหมด 22,622 บาท ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวใหโรงพยาบาลไปแลวตามเอกสาร ส.2 โดยรถ
ฝายคูกรณีเปนฝายประมาท เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไปทางคูกรณี คูกรณีแจงวาจายไมไดเพราะจายไปแลเต็ม
กรมธรรมตามเอกสาร ส.3
คูก รณีมี น างสาวว รว. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บว า คู ก รณี มิ ไ ด เ ขา ร วมข อ กํา หนดและสั ญ ญาตาม
เอกสาร ส.1 เมื่อมีการตรวจสอบรถคันที่ถูกรถฝายคูกรณีไปชนกับขอมูลของบริษัท ท. จํากัด ปรากฏวารถคันดังกลาว
ตามหนาตารางกรมธรรม ส.1 ยังประกันภัยไวกับบริษัท ส. ประกันภัย จํากัด ดังนั้น ผูจะเรียกรองเงินคืนตาม พ.ร.บ.
ไดจะตองเปนบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด แตมิใชผูเสนอขอพิพาทที่จะเรียกรองเองได
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับโดยประมาท ชน
รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน บธท-925 กรุงเทพมหานคร ทําใหนาย กส. ผูขับและนางสาว นว. ผูนั่งซอนทาย
ไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลเปนเงินรวมทั้งหมด 22,622 บาท โดยผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาวให
ทางโรงพยาบาลไปแลว จึงมปญหาใหวินิจฉัยตามประเด็นขอเดียวที่วาผูเสนอขอพิพาทชอบที่จะใชสิทธิไลเบี้ยคา
สินไหมทดแทนฯ บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ไดหรือไม และคูกรณีตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเรื่องนี้ไดเพียงใดนั้น
เห็นวา แมจะไดความตามกรมธรรมในเอกสาร ส.1 แผนที่ 13 วารถจักรยานยนตคันที่ถูกละเมิดครั้งนี้จะมิไดประกันภัย
ไวกับผูเสนอขอพิพาท แตไดประกันภัยไวกับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ตามที่คูกรณีตอสูไว แตเมื่อมีขอกําหนดและ
สัญญาตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 1-12 วามีบริษัทประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท ก. จํากัด ผูเสนอขอพิพาทและ
บริษั ท ส.ประกั น ภั ย จํ า กัด ได เข า เปน สมาชิ ก ลงนามในข อกํ า หนดการเขา รว มการเอาประกั น ภั ยต อ และการรั บ
ประกั น ภัยต อชวงกองกลางรั บ ประกัน ภัย รถจัก รยานยนต ภ าคบั งคับและได ทํา สั ญ ญาต อ กองกลางรั บ ประกัน ภั ย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวางบริษัท................ จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบรัท ก. จํากัด ผูรับ
ประกันภัยตอฝายหนึ่ง โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท ก. จํากัด คือผู
เสนอขอพิพาทเปนผูบริหารกองกลาง ภายใตการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลของคณะกรรมการ และบริษัท
.................จํ า กั ด ตกลงทํ า สั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ภ าคบั ง คั บ โดยบริ ษั ท
..................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอกับบริษัท ก. จํากัด ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของ
กรมธรรมคุม ครองผูประสบภัย จากรถที่อ อกใหผูเ อาประกัน ภัยโดยตรงทุ ก ฉบั บใหผูรับ ประกั น ภั ยตอ โดยบริษั ท
..............จํากัด ตกลงชดเชยคาใชจายในการบริการกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และยัง
ตกลงใหกองกลางทําหนาที่จัดการสินไหมทดแทนเพียงผูเดียว สําหรับสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางบริษัทผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งนั้น ในสัญญาขอ 1.1 บริษัท ............... จํากัด ตก
ลงเอาประกัน ภัยตอและบริษัท ก. จํา กัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํ านวน 100
เปอรเซ็นตของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
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กรมธรรม โดยบริษัท...............จํากัดจะแจงการรับประกันภัยตอโดยการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร...............และ
ขอ 6.1 บริษัท.............จํากัด ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน การจายคาเสียหาย
เบื้ อ งต น การจ า ยค า สิ น ไหมทดแทนและการตกลงประนี ป ระนอมยอมความแต ผู เ ดี ย ว .................และบริ ษั ท
..................จํากัด ยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย..................และทําการอื่นๆ ทุก
อยางตามที่ผูรับประกันภัยตอเห็นสมควร เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปนขอตกลงระหวาง
บริษัทสมาชิกดวยกันเอง ผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยตอ จึงยอมใชสิทธิตางๆ ตามขอกําหนดและสัญญา
ดังกลาวในนามของตนเองได กลาวคือจายเงินใหผูประสบภัยในอุบัติเหตุนี้แลว ยอมใชสิทธิไลเบี้ยจากคูกรณีที่เปนผูรับ
ประกันภัยรถคันที่กอเหตุตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ มาตรา 31 ดังนี้ขอตอสูบางอยางของคูกรณีขางตนไมอาจรับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาว
ขางตนได สวนที่คูกรณีอางตอสูวาเรื่องนี้ไมเขาหลักเกณฑตัวการตัวแทนนั้น แตเมื่อเปนเรื่องที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยตอจากผูรับประกันภัยโดยตรงและใชสิทธิตามขอกําหนดและสัญญาตามที่ตกลงกันไว จึงหาใชเปนเรื่อง
ตัวการและตัวแทนไม และที่อางตอสูอีกวาสัญญษนี้ขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมอยู
ในเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการเนื่องจากไมใชอขอพิพาททางแพง และอนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ได นั้ น แต เ มื่ อ ดู ร ายละเอี ย ดของสั ญ ญษและข อ กํ า หนดก็ เ ป น สั ญ ญาทางแพ ง เกี่ ย วกั บ เนื่ อ งกั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย
โดยเฉพาะขอกําหนดและสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยลงลายมือชื่อเปนพยานไวและยังมี
สมาคมประกันวินาศภัยลงนามรับรูเปนพยานดวย จึงหาเปนขอกําหนดและสัญญาที่ขัดตอกฎหมายความสงบเรียกรอง
และศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใดไม เมื่อเปนขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึง
ยอมชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการขอ 2 ได ดังนี้ผูเสนอขอพิพาทชอบที่จะใชสิทธิ
ไลเบี้ยคาสินไหมทดแทนจากคกรณีใหรับผิดใชเงินตามคําเสนอขพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แมจะไม
ปรากฎตามเอกสาร ส.3 วา ผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระเงินตามที่เรียกรองไปเมื่อใด แตการที่คูกรณี
ปฏิเสธการจายเงินตอผูเสนอขอพิพาทที่เรียกรองไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถือไดวาคูกรณีผิดนัดชําระหนี้
ตั้งแตวันที่ปฏิเสธมาแลว จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 22,622 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3911/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2148/2550
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พศ-7716 กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 1พ-6316 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา
ผู ขั บ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว นํ า รถไปจอดไว ที่ ห น า บ า นในหมู บ า นทวี สุ ข เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ขับรถไปตามถนนในหมูบานโดยประมาท เฉี่ยวชนรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตองซอมเสียเงินไปจํานวน 41,776 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาคูกรณีไมตองรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากผูกอเหตุและผูเอาประกันภัย
เปนบุคคลคนเดียวกัน ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีจะตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยที่ทํากัน
ไวหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบฝายเดียวโดยคูกรณีไมนําสืบฟงขอเท็จจริงไดวา เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดไวที่หนาบาน
ในบริเวณหมูบานทวีสุข เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคัน ที่คูกรณีรับประกัน ภัไ วขับรถไปตามทางใน
หมูบาน โดยประมาทปราศจากความระมัดระวังทําใหฝาปดทายรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยไวเปดออกไปกระแทก
รถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งจอดอยูไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไป
จํานวน 41,776 บาท ไดความวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลวไมยอมชําระ ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรอง
เอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 47,259 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 41,776 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 244/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3485/2550
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บน-1855 สระบุรี คูกรณีรับประกันภัยรถยนต
คันหมายเลขทะเบียน 81-2937 ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวนํารถไปจอดไวในบริเวณบานพัก ตอมามีผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับเขาไปใน
บริเวณบานพักไดถอยหลังรถชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ตองซอมเสียเงินไป
จํานวน 15,888 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวย
ดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนางสาว สท. เปนผูเอาประกันภัย
สวนรถยนตคัน คูก รณีรั บประกัน ภัย ไวน าย ชช.เปน ผูเอาประกันภัยซึ่งทั้งคู เป น บิดาและบุตรซึ่งกันและกั้น จึงเขา
ขอยกเวนตามสัญญาประกันภัยที่ไมไดรับความคุมครอง เพราะทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยของทั้งสองฝายเปนบิดา
มารดากันและกันขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีไดรับยกเวนตามสัญญาประกันภัยซึ่งไมตองรับ
ผิดตอกันหรือไม
ในชั้นพิจารณาตอมา ผูเสนอขอพิพาทอางสงเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยตามที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวซึ่งเปนเงื่อนไขเดียวกันหมดทุกบริษัทประกันภัย การคุมครองการรับผิดปรากฏตามขอ 1.2 (ก) ตาม
เอกสารหมาย ส.1 ผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว เ ป น บุ ค คลภายนอก ขณะเกิ ด เหตุ ผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวคือนาย จร. ซึ่งเปนบุคคลภายนอกตามเอกสารหมาย ส.2 คูกรณีโตแยงวาผูขับรถเปนบุคคลภายนอกแต
เจาของรถผูเอาประกันภัยเปนบิดาและบุตรกับเจาของรถและผูเอาประกันภัยไวตอผูเสนอขอพิพาท คูกรณีจึงไมตองรับ
ผิด
เห็นวาขอพิพาทวินิจฉันไดโดยไมจําตองนําสืบพยานของฝายใด จึงใหงดเสีย
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีไดรับยกเวนตามสัญญาประกันภัยซึ่งไมตองรับผิดตอ
ผูเสนอขอพิพาทหรือไมนั้น ในขอนี้คูพิพาทไมโตแยงกันฟงขอเท็จจริงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนั้น
รับประกันภัยไวจากนางสาว สท. สวนรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนั้นรับประกันภัยไวจากนาย ชช. ซึ่งเปนบิดา
นางสาว สท. ขอเท็จจริงไดความวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจอดอยูภายในบริเวณบานพักของผูเอา
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ประกันภัย ผูขัรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหาย เห็นวาสัญญาประกันภัยคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามความในขอ 1.2 ของ
สัญญาประกันภัย ซึ่งมีเงื่อนไขวาจะไมคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยเปนเจาของรวมถึงบุตรของ
ผูเอาประกันภัยเปนเจาของดวย เพราะไมใชทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่จะตองรับผิดเมื่อไดความวารถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวเปนทรัพยสินของบุตรของผูเอาประกันภัยรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวซึ่งเปนรถคันที่ไป
ประมาททําละเมิดตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ความเสียหายตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไมใชทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือกลาวอีกในหนึ่งก็คือวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปทําละเมิดตอรถคัน
ซึ่งเปนทรัพยสินของบุตรผูเอาประกันภัย ไวตอคูกรณีเสียเอง ยอมตกอยูในเงื่อนไขที่ไมไดรับความคุมครองตามความ
ในขอ 1.2 (ก) เพราะรถคันที่ไดรับความเสียหายไมใชทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามควาหมายของขอ 1.2 เชนนี้
แลวคูกรณีไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยที่ทํากันไว ขอพิพาทไมอาจฟงบังคับเอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย คาธรรมเนียมใหเปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 908/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3776/2550
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง

พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัย
รถยนตหมายเลขทะเบียน บย-3438 สงขลา ไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยกรมธรรมเริ่มคุมครองตั้งแต
วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2548 สิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2549 คู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น เดี ย วกั น นี้ โดย
กรมธรรมเริ่มคุมครองวันที่ 15 มกราคม 2548 สิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 นาย
นจ. ผูเอาประกันภัยไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีรับประกันภัยไวไปตามถนนสายฉลุง-ละงู เมื่อไปถึง
บริเวณหนาโรงพยาบาลทาแพ ไดขับดวยความเร็วและไมระมัดระวัง เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตหมายเลข
ทะเบี ย น กตร 180 สตู ล ทํ า ให ด.ญ. จ. ผู ขั บ ขี่ แ ละ ด.ญ. ส. ผู ซ อ นท า ยได รั บ บาดเจ็ บ ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลสตูล พนักงานสอบสวนมีความเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย นจ. และไดเปรียบเทียบปรับ
แลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาบผูบาดเจ็บไปทั้งสิ้น 50,455 บาท จึงมีสิทธิในอันที่จะเรียกรองใหคูกรณี
จายคารักษาพยาบาล 50,455 บาท ใหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคสอง ไดทวงถามแลว
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 50,455 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมตองชดใชคารักษาพยาบาลดังกลาวใหแกผูเสนอขอพิพาท
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิที่จะเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหหรือไม
สอบผู เสนอขอพิพาทๆ แถลงวา บริษัทคูก รณีและบริษัทผูเสนอขอพิพาทตา งไดรั บประกัน ภัย
รถยนตหมายเลขทะเบียน บย-3438 สงขลาไว โดยคูกรณีเปนผูรับประกันภัยในลําดับกอนผูเสนอขอพิพาท
เห็นวา เปนกรณีที่อาจวินิจฉัยชี้ขาดไดโดยไมจําตองสืบพยานกัน จึงงดสืบพยานของทั้ง 2 ฝาย
ไดพิเคราะหแลวเห็นวา ผูเอาประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน บย-3438 สงขลา ไดทําสัญญา
ประกันภัยรถคันนี้ไวเปน 2 ราย สืบเนื่องเปนลําดับกันเปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870
วรรคสาม คูกรณีเปนผูรับประกันภัยคนแรก จึงตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ตอเมื่อจํานวนเงินซึ่งคูกรณีไดใชให
นั้นยังไมคุมจํานวนวินาศภัย ผูเสนอขอพิพาทจึงจะตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูจนกวาจะคุมวินาศภัย ดังนั้น การที่ผู
เสนอขอพิพ าทไดจา ยคาเสีย หายไป โดยคูก รณียังมิไ ดจ ายเลย จึ งเปน การจา ยคาเสีย หายไปโดยไมมีห นา ที่ ไม
กอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายให
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายนี้ใหเปนพับไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5620/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3777/2550
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัย

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 นาย บม. ไดขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลข
ทะเบียน ขธะ-150 อุบลราชธานี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตาม
ถนนสายวาริน-กันทรลักษณ มุงไปทางอําเภอวารินชําราบ โดยมีนาย สศ. นั่งซอนทายไปดวย เมื่อไปถึงบริเวณทาง
รวมทางแยกตัดกับถนนเทศบาล 14 ตําบลและอําเภอวารินชําราบ ขณะที่จอดติดสัญญาณจราจรไปสีแดงอยูนั้น ไดมี
นาย อด.ซึ่งขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 10-2456 ศรีษะเกษ คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถตามหลังมาไดขับรถดวยความเร็วสูงและประมาท รถจึงชนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไว ทําใหนาย บม. ไดรับบาดเจ็บและนาย สศ.เสียชีวิต ตอมาศาลจังหวัดอุบลราชธานีไดพิพากษา
วาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย อด. นาย บม. บาดเจ็บไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลวารินชําราบ ผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาล 2,910 บาท และจายเปนคาปลงศพนาย สศ. 35,000 บาท รวม
เงินที่จายไปทั้งสิ้น 37,910 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว คูกรณีปฏิเสธที่จะชดใชใหขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 37,910 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคาน มีใจความวารถยนตหมายเลขทะเบียน 10-2456 ศรีสะเกษ นี้เอาประกันภัยไว
กับบริษัทคูกรณีและบริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คูกรณีไดชําระคาสินไหมทดแทนใหผูประสบภัย 100,000
บาทแลว จึงไมตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทอีกเพราะไดจายเงินไปเต็มจํานวนตามกรมธรรมแลว ผูเสนอขอพิพาทยัง
สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดอีก
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา ผูเสนอขอพิพาทยังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีไดเพียงใดหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในชั้ น พิ จ ารณา ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย ชก. ผู รั บ มอบอํ า นาจช ว ง เป น พยานว า เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2547 นาย บม. ไดขับขี่รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปโดยมีนาย สศ. นั่งซอน
ทาย ไดถูกนาย อด. ซึ่งขับรถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถดั้บรถดวย
ความประมาท ชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย นาย บม. ผูขับขี่ไดรับบาดเจ็บ นาย
สศ. ผูนั่งซอนทายเสียชีวิตทันที ตอมานาย อด. ถูกพนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เปนโจทกฟองคดีอาญา ตาม
คดีหมายเลขดําที่ 516/2548 หมายเลขแดงที่ 487/2548 ของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลไดพิพากษาลงโทษจําคุกผู
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ขับขี่รถฝายคูกรณีแลว ครั้นวันที่ 17 มีนาคม 2547 โรงพยาบาลวารินชําราบ ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนาย บม. ไดยื่น
คํารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตอผูเสนอขอพิพาทเปนคารักษาพยาบาลนาย บม. 2,910 บาท ผูเสนอขอพิพาท ได
จายเงินจํานวนี้ใหแกโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 สวนรายนาย สศ. ผูประสบภัยซึ่งเสียชีวิตนั้น นาย
ทส. ผูเปนบิดาไดยื่นค้ําองขอรับเงินคาปลงศพ ผูเสนอขอพิพาทจายให 35,000 บาท ดวยเช็คลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2547 ตอมาเจาหนาที่ฝายรียกรองของผูเสนอขอพิพาทไดสงเอกสารหลักฐานไปเรียกรองใหบริษัทคูกรณีชดใชคา
รักษาพยาบาลและคาปลงศพผูประสบภัย เจาหนาที่ของคูกรณีมีหนังสื อลงวันที่ 15 มีนาคม 2549 เรื่องขอสงคืน
เอกสารถึงเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาท แจงปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนให โดยแจงเหตุผลวา “จายเต็ม
กรมธรรมแลว นาย สศ. 100,000 บาท ดังสําเนาหนังสือหมาย ส.3 สวนคารักษาพยาบาลนาย บม. นั้นคูกรณีไมได
ปฏิเสธที่จะชดใชให
คูกรณีไมขอสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาผูประสบภัยซึ่งไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเปนผูซึ่งอยูในรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัย ผูเสนอขอพิพาทจึงมีหนาที่ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 24 วรรค
หนึ่ง ในอันที่จะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย เมื่อคูกรณีประสงคจะจาย ก็ตองสอบถามผูเสนอขอ
พิพาทเสียกอนวาไดจายคาเสียหายไปอยางใดบางหรือไม การที่คูกรณีไมไดสอบถามเสียกอน เปนเหตุใหเกิดการจาย
ซ้ําซอนกันก็จะอางวาไดจายไปเต็มตามกรมธรรมแลวหาไดไม สวนขอที่คูกรณีอางวารถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนี้
ไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดวย ผูเสนอขอพิพาทยังสามารถเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดอีกนั้น ปรากฏตามขอมูลประกันภัยรถตาม พรบ.เอกสารหมาย ค.
1 วาบริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัยบริษัทแรก บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยบริษัทหลัง
เปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคสาม ตอเมื่อคูกรณีใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอ
พิพาทยังไมคุมจํานวนวินาศภัย บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงจะตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้น ขออาง
ของคูกรณีจึงฟงไมขึ้น คูกรณียังตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาท
อาศัยเหตุดังไดวินิจฉัยมา จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 37,910 บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันเการอยสิบบาทถวน) พรอมาดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแต
วันที่ 15 มีนาคม 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวย
ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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