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เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กขง-114
นครศรีธรรมราช คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ปฉ-4933 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2547 เวลา 24.40 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตาม
ถนนสายหนองดี-หลักชาง ถึงที่เกิดเหตุตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เปนเหตุใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูโดยสารซึ่ง
นั่งซอนทายอีก 2 คนถึงแกความตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลและคาทําศพแก
ผูไดรับบาดเจ็บและผูตายไปแลวจํานวน 54,000 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัย คาเสียหายไมเปนไปตามขอ ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณาตอมา คูกรณีแถลงรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องประมาท สําหรับเรื่องคา
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถนั้น คูพิพาทคงโตแยงกันในเรื่องคา
รักษาพยาบาลเด็กหญิง น. กอนตายวาคงมีเพียงจํานวน 12,000 บาท เทานั้นซึ่งคูกรณีไมยอมที่จะ
ชําระเงินใหแกผูเสนอขอพิพาท โดยอางวาคูกรณีไดชําระใหแกทายาทของเด็กหญิง น. ผูตายไปกอน
แลว และคูกรณีไดแจงการจายเงินไปใหผูเสนอขอพิพาททราบแลวตามเอกสาร ค.1 โดยแจงไปใหทราบ
กอนที่คูกรณีจะชําระเงินจํานวนดังกลาว โดยชําระเงินทางโทรสาร ผูเสนอขอพิพาทโตแยงเอกสาร ค.1
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วา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับทางโทรสาร และผูเสนอขอพิพาทไมไดรับทราบโดยทางใดเลย วาคูกรณีได
ชําระเงินคารักษาพยาบาลกอนตายใหแกทายาทของผูตายไปแลว เอกสาร ค.1 ไมมีลายมือชื่อ เปน
บันทึกที่ไมถูกตอง ทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คารักษาพยาบาลกอนตายจํ านวน 12,000
บาท นั้น ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกเอาจากคูกรณีไดหรือไม ในขอนี้ขอเท็จจริงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาท
ไดชําระเงินคารักษาพยาบาลกอนตายใหแกทายาทของผูตายไปแลวจํานวน 12,000 บาท ผูเสนอขอ
พิพาทยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากคุกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดได ขอกลาวแก
ของคูกรณีอางวาคูกรณีไดชําระเงินคารักษาพยาบาลกอนตายใหแกทายาทของผูตายไปแลว กอนที่ผู
เสนอขอพิพาทจะไดจายใหแกทายาทของผูตาย ปรากฏตามเอกสาร ค.1 ซึ่งคูกรณีกลาวอางวาไดแจง
ไปยังผูเสนอขอพิพาทใหทราบแลว วาคูกรณีไดจายเงินจํานวนดังกลาวแกทายาทของผูตายไปแลว
เอกสารดังกลาวนี้ผูเสนอขอพิพาทโตแยงวาผูเสนอขอพิพาทไมไดรับเอกสารดังกลาวทางโทรสาร และ
ไมมีหลักฐานการรับเอกสารดังกลาว เห็นวาขอโตแยงของผูเสนอขอพิพาทฟงขึ้น เนื่องจากเอกสาร
หมาย ค.1 ไมมีหลักฐานการรับเอกสารดังกลาวนี้มาแสดงใหชัดเจนเพื่อที่จะฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทได
รับทราบตามเอกสารดังกลาวนี้แลวหรือไม เอกสารดังกลาวนี้มีพิรุธโดยไมมีลายมือชื่อของผูสงหนังสือ
ไปยังผูเสนอขอพิพาท ขอโตแยงของผูเสนอขอพิพาทฟงขึ้น เชื่อวาคูกรณีไมไดแจงไปยังผูเสนอขอ
พิพาทใหทราบกอนวาคูกรณีไดชําระเงินการรักษาพยาบาลกอนตายแกทายาทของผูตายไปแลวดัง
ขออาง คําเสนอขอพิพาทฟงขึ้น
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 12,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือวันที่ 1 เมษายน 2547
เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500
บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตน
ไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 9ว-3947 กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ษต-4439 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2547 เวลา 08.45 นาฬิกา รอยตํารวจเอก ถ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมา
ตามถนนบู รพาวิ ถี ขณะขั บ ถึงที่ เ กิ ด เหตุ ห ลักกิ โ ลเมตรที่ 16 ได มีน างสาว ส. ขับ รถคัน ที่คูก รณีรั บ
ประกันภัยมาทิศทางเดียวกัน โดยไมเวนระยะใหหางพอหยุดไดทันเมื่อจําเปนตองหยุด เปนเหตุใหพุง
ชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายและมีผูไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิด
เหตุและลงบันทึกประจําวันไว ภายหลังไดมีความเห็นวารถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท ตอมาผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของรอยตํารวจเอก ถ. ผูขับ รอยตํารวจเอก ก. และเด็กหญิง ถ. ไปรวม
เปนเงิน 26,280 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวคืนจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงินทั้งสิ้น 28,537 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาท
พรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คารักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บทั้ง 3 คนไมเกิน 19,000 บาท
แต ที่ เ รี ย กร อ งมาจํ า นวน 26,280 บาท จะมี เ งิ น บางส ว นที่ พ.ร.บ. คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถไม
คุมครองตามใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
2547 และลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 รวมเปนเงินทั้งหมด 6,400 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คารักษาพยาบาลที่คูกรณีตองรับผิดมีเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ผูเสนอขอพิพาทมีนาง ด. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้เนื่องจากรถฝาย
คูกรณีเ ฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหรอยตํารวจ ถ. ผูขับ รอยตํารวจ ก. และเด็กหญิง ถ.
ผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บไดเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
ธนบุรี และไดสํารองจายไปกอน ตอมาไดมาขอเบิกตอผูเสนอขอพิพาท สําหรับรายรอยตํารวจเอก ถ. ผู
ขับเปนเงิน 760 บาท รายเด็กหญิง ถ. ผูโดยวสารเปนเงิน 460 บาท และรายรอยตํารวจเอก ก. เปฌน
เงิน 16,860 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 ตอมาบาดแผลที่ไหลของรอยตํารวจเอก ก. มีอาการคัน
จึงเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเดิมตามใบรับรองแพทยเอกสาร ส.2 โดยคารักษาพยาบาลเปนเงิน
8,200 บาท และมีการสํารองจายไปกอน ตอมาไดขอเบิกตอผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงิน
ดังกลาวไปแลว
คู ก รณี มี น าย ส. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า เนื่ อ งจากกรมการประกั น ภั ย ได อ อก
มาตรฐานกลางของรายการและจํ า นวนเงิ นคารั ก ษาพยาบาลและค า ใชจ ายอั นจํ า เป น เกี่ยวกั บ การ
รักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายใหแกผูประสบภัยจากรถตาม
เอกสาร ค.1 วา คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยหนา 21 ขอ 1.1.7 (1) กําหนดใหจายไว แตตาม
ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลซึ่งเปนคารักษาพยาบาลตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 2 รายการที่ 4 และ 5
แผนที่ 3 รายการที่ 5 แผ นที่ 4 รายการที่ 3 แผนที่ 5 รายการที่ 3 แผนที่ 6 รายการที่ 3 แผ นที่ 7
รายการที่ 4 แผนที่ 8 รายการที่ 4 แผนที่ 9 รายการที่ 3 แผนที่ 10 รายการที่ 10 และ 15 และตาม
เอกสาร ส.3 แผนที่ 2 รายการที่ 4 แผนที่ 3 รายการที่ 3 แผนที่ 4 รายการที่ 3 แผนที่ 5 รายการที่ 4
ไมกําหนดใหตองจาย รายการดังกลาวจึงไมถือวาคูกรณีตองรับผิด
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คารักษาพยาบาลที่คูกรณีตอง
รับผิดมีเพียงใดนั้น โดยปญหานี้คูกรณีคงตอสูแตคารักษาพยาบาลของรอยตํารวจเอกหญิง ก. วาตาม
มาตราฐานกลางของรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายใหแกผูประสบภัยจากรถที่
ออกโดยกรมการประกันภัยตามเอกสาร ค.1 ประการแรกอางวาในหนา 21 ขอ 1.1.7 (1) กําหนดให
เจาย แตคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงินของเอกสาร ส.1 ขอ 1.1.14 (2) คาบริการทางการแพทย
อื่นอันไดแกแผนที่ 2 รายการที่ 4 แผนที่ 3 รายการที่ 5 แผนที่ 4 รายการที่ 3 แผนที่ 5 รายการที่ 3
แผนที่ 6 รายการที่ 3 แผนที่ 7 รายการที่ 4 แผนที่ 8 รายการที่ 4 แผนที่ 10 รายการที่ 10 คาบริการ
โรงพยาบาลผูปวยและตามเอกสาร ส.3 แผนที่ 2 รายการที่ 4 แผนที่ 3 รายการที่ 3 แผนที่ 4 รายการที่
3 และแผนที่ 5 รายการที่ 4 ตามมาตรฐานกลางฯ นี้ไมกําหนดใหจาย คูกรณีจึงไมตองรับผิดสวนนี้เห็น
วา เมื่อประกาศคณะกรรมการคุ มครองผูประสบภัยจากรถตามหนังสือนี้ขอ 2 ระบุไวทํานองวา ให
มาตรฐานกลางของรายการและจํา นวนเงิ นคารั ก ษาพยาบาลและค า ใชจ ายอันจํ า เปน เกี่ยวกับ การ
รักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายใหแกผูประสบภัยจากรถ
เปนไปตามนิยาม บัญชีรายการ และอัตราคารักษาพยาบาลแนบทายประกาศนี้ และนิยามรายการอัตรา
คารักษาพยาบาบของผูประสบภัยจากรถไดจําแนกเปน 2 หมวด หมวดที่ 1 คารักษาพยาบาลไดแยก
ระบุเปนขอๆ ไว โดยขอ 1.1 1.4 (2) คาบริการทางการแพทยอื่นๆ หมายถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
จาการจัดบริการประกอบการบําบัดรักษาผูปวย และมิไดกําหนดไวในหมวดรายการอื่นขางตน โดยคิด
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แบบเหมาจายตามระดับความซับซอนของการรักษาพยาบาล อาทิ คาบริการโรงพยาบาลกรณีผูปวย
นอก (ตอครั้ง) และคาบริการโรงพยาบาลกรณีผูปวยใน (ตอวันที่พักรักษาตัว) เชน คาแฟมเวชระเบียน
คาถายรูปเพื่อประเมินผลการรักษา คาแพทยเวรนอกเวลาจะรวมอยูในรายการนี้ สวนบัญชีแนบทาย
มาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินคารักษาและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่
บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองจายใหแกผูประสบภัยจากรถ (นิยามรายการอัตรา
คารักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถ) ไดแบงเปน 2 หมวด หมวดที่ 1 มีรายการตางๆ ไว โดยขอ
1.1.14 (1) กําหนดอัตราไว 4 รายการแตรายการที่ 5 อื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศ ขณะที่ขอ 1.1.14 (2)
ก็กําหนดไว 3 รายการ โดยหมวดที่ 2 ก็กําหนดคาบริการตางๆ ไวโดยมีหมายเหตุวาตามประกาศ
หมายถึงตามประกาศของสถานพยาบาล จึงหาใชตามที่คูกรณีอางวาประกาศนี้ไมกําหนดใหจายไวไม
ขออางของคูกรณีขอนี้ฟงไมขึ้น ประการที่สองอางวาตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 2 ขอ 1.2.1 คาแพทย
นิติเวชประกาศนี้ไมกําหนดใหจายเมื่อพิจารณานิยามขอ 1.2.1 คาตรวจรักษาทั่วไปของผูประกอบ
วิชาชีพ หมายถึงคาตรวจ คาปรึกษา คารักษาพยาบาลของแพทยในสาขาตางๆ ยกเวนคาแพทยนิติเวช
ดังนั้นคาใชจายสวนนี้จํานวน 400 บาท จึงไมกําหนดใหจายตามที่นิยามใหความหมายไว ขออางของ
คูกรณีขอนี้ฟงขึ้น ประการที่สามอางวาขอ 2.6 คาบริการอื่นๆ ตามประกาศนี้ไมกําหนดใหจาย แตเมื่อ
ประกาศขอนี้ฟงขึ้น ประการที่สามอางวาขอ 2.6 ใหนิยามวาหมายถึงคาใชจายอื่นๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับ
การบําบัดรักษาผูปายโดยตรง อาทิ คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาอาหารพิเศษ คาอาหารญาติผูมาเยี่ยม
ไข คาเครื่องใชพิเศษในการพักอยูอาศัยตางๆ คาชุดนอนและคารถรับสงเพื่อความสะดวก (ทั้งนี้สําหรับ
คาใชจายตาม 2.6 ไมจัดเปนคารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) แต
เมื่อใบเสร็จรับเงินเอกสาร ส.1 แผนที่ 9 รายการที่ 3 ระบุวา 2.6 บริการอื่น คาเครื่องดื่มในตูเย็น 105
บาท ไมไดระบุชัดวาเปนคาอะไร หากเปนน้ําดื่มก็ถือไดวาเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษา
ผูปวยโดยตรงได และบัญชีแนบทายของ 2.6 นี้ไดระบุอัตราจํานวนเงินไว จึงตองเปนไปตามที่ใชจาย
จริง ดังนี้ขออางของคูกรณีขอนี้ฟงไมขึ้นอีกเชนกัน ประการสุดทายที่อางวาขอ 1.2.3 (4) คาผูประกอบ
โรคศิลปะอื่นๆ ตามประกาศนี้ไมระบุใหตองจายนั้น แตเมื่อพิจารณาขอนี้หมายถึงคาวิชาชีพอิสระของผู
ประกอบโรคศิลปะที่ยังมิไดระบุในหมวดรายการอื่นและเปนการเรียกเก็บสําหรับบริการเฉพาะ อาทิ นัด
กายภาพบําบัด ฯลฯ โดยบัญชีแนบทายขอ 1.2.3 ระบุใหยึดถือตามประกาศของสถานพยาบาล ครั้น
ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเอกสาร ส.1 แผนที่ 10 รายการที่ 15 ระบุวาคาผูประกอบโรคศิลปะอื่นๆ โดย
ไมมีการเขียนรายละเอียดวาเปนคาเสียหายใบเคลมในคดี จึงตองหมายถึงเปนผูประกอบโรคศิลปะอื่นๆ
ที่เปนคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ตองจาย ดังนี้ขออางของขอนี้ของคูกรณีจึงฟงไม
ขึ้นอีกเชนกัน เมื่อไมมีขอตอสูวาใบเสร็จรับเงินมีจํานวนไมถูกตองอยางไร ตองถือวามีจํานวนเงินตามที่
ผูเสนอขอพิพาทกลาวมาในคําเสนอขอพิพาทซึ่งเปนเงินทั้งหมด 26,280 บาท แตตองหักคาแพทย
นิติเวชออก 400 บาท คารักษาพยาบาลจึงคงเหลือเปนเงิน 25,880 บาท ที่คูกรณีตองรับผิดพรอม
ดอกเบี้ย
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 25,880 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 20 สิงหาคม 2547) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
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กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือน
นับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6073/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4859/2549
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 นาย ส. ไดขับ
รถยนตเกงหมายเลขทะเบียน ข-1416 สระบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถไปตามถนนหนาพระลาน เมื่อไปถึงบริเวณหมู 1 ตําบลบานครัว ไดมีนาย ป. ขับ
รถยนตบรรทุกพว งหมายเลขทะเบี ยน 81-4545 สระบุรี ลากจูงรถพวงหมายเลขทะเบียน 81-5225
ชัยภูมิ ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนทางมาดวยความเร็วสูงและ
ประมาท เปนเหตุใหรถนาย ป. ชนรถนาย ส. ทําใหรถเสียหาย และนาย ส.ถึงแกความตาย เกิดเหตุแลว
นาง จ. มารดานาย ส. ไดเรียกรองคาปลงศพจากผูเสนอขอพิพาท 35,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจาย
ใหเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก
คูกรณี ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 35,000 บาท
พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคาน ปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนไปแลวหรือไม
2. คูกรณีไดชดใชคาเสียหายใหแกทายาทของผูประสบภัยไปจนผูเสนอขอพิพาทไมมี
สิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 1 คูกรรีมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 2
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ป. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวาเกิด
เหตุเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ 8.30 นาฬิกา ตอมาพนักงานอัยการ จังหวัดสระบุรี ไดเปน
โจทกฟองนาย ป. ผูขับขี่รถยนตบรรทุกพวงซึ่งคูกรณีรับประกันภัย เปนจําเลยในคดีอาญาตอศาล
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จังหวัดสระบุรี ฐานขับรถโดยประมาทเปนเกตุใหผูอื่นถึงแกความตายและทรัพยสินเสียหาย ศาลได
พิพากษาลงโทษนาย ป. คดีเสร็จเด็ดขาดไปแลว มรณบัตรของนาย ส. มีดังเอกสารหมาย ส.1 นาง จ.
เปนมารดาของนาย ส. ตามเอกสารหมาย ส.2 ไดมายื่นคํารองขอรับคาปลงศพ นาย ส. ตอบริษัทผู
เสนอขอพิพาท สาขานครสวรรค ซึ่งมีนาย พ. เปนผูจัดการสาขา สาขานครสวรรค ของผูเสนอขอ
พิพาทดดยนาย พ. ผูจัดการสาขาไดจายคาปลงศพนาย ส. ผูประสบภัย 35,000 บาท ใหแกนาง จ. เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2546 ดังสําเนาเช็คหมาย ส.5 แลวนาย พ. ไดขอเบิกเงินคืนจากสํานักงานใหญ ผู
เสนอขอพิพาทจายคืนใหเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ดังภาพถายเช็คหมาย ส.3
คูกรณียื่นภาพถายหนาตารางกรมธรรมของรถคันลากจูงหมายเลขทะเบียน 81-4545
ชย. และ คันพวงหมายเลขทะเบียน 81-5225 ชย. เปนพยานดังเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2 โดยแถลง
ประกอบวาคูกรณีไดจายคาปลงศพ นาย ส. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทกรมธรรมละ 100,000 บาท
รวมเปนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 แลวแถลงไมติดใจสืบพยานอื่นใดอีก
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาตามพรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 24
วรรคหนึ่ง และมาตรา 25 ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่จายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองรอการพิสูจน
ความรับผิดและขอเท็จจริงฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายเบื้องตนไปเปนคาปลงศพนาย ส.
35,000 บาท เมื่อจายไปแลวมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณีตามมาตรา 31 ซึ่งมีการแกไข เมื่อคูกรณีจะชดใช
ค า เสี ย หายให แ ก ท ายาทของนาย ส. ผู ป ระสบภั ย ก็ ต อ งสอบถามผู เ สนอข อ พิ พ าทก อ นว า ได จ า ย
คาเสียหายไปอยางใดบางหรือไม ถาไดสอบถามก็จะมีโอกาสกันเงินสวนที่จะตองใชคืนใหผูเสนอขอ
พิพาท 35,000 บาท ไว เมื่อไมไดสอบถาม คูกรณีก็ตองรับผิดชอบตอการจายซ้ําซอนเอง
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 35,000 บาท (สามหมื่นหา
พันบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนดังกลาว นับแตวันที่ 13 ตุลาคม
2546 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ทั้งนี้โดย
ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตคูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................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
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 ธันวาคม 2546 นาย บ. ได
ขับรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ก-1908 อํานาจเจริญ ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม
พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนอรุณประเสริฐ มุงหนาเขาเมืองอํานาจเจริญ เมื่อไปถึง
บริเวณหนารานมียศวัสดุ ไดมีนาย ส. ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ก-0454 ฉะเชิงเทรา
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถตามหลังมา ไดขับดวยความเร็วสูง
และประมาท ทําใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว นาย บ. ผูขับขี่ไดรับบาดเจ็บตอง
รับการรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาตอมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 นาย ส. ไดยอมรับ
สารภาพตอพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองอํานาจเจริญ วาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความ
ตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลกอนตายและคาปลงศพนาย บ. แลวดังเอกสารทายคํา
เสนอขอพิพาทรวมเปนเงิน 30,000 บาท โดยจายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 จึงมีสิทธิไล
เบี้ยเอาแกคูกรณีและไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท
30,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวาไดชดใชเสียหายใหแกผูประสบภัยเต็มตามกรมธรรมแลว
ผูเสนอขอพิพาทแถลววาถาจายไปจริง ก็จายไปโดยไมไดสอบถามและแจงใหผูเสนอ
ขอพิพาททราบกอน คูกรณีจะตองรับผิดชอบตอการจายซ้ําซอน
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา คูกรณีไดจายคาเสียหายใหผูประสบภัยไปโดยไดสอบถาม
และแจงแกผูเสนอขอพิพาทกอนหรือไม ซึ่งคูกรณีมีหนาที่นําสืบ
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ในชั้นพิจารณา ฝายคูกรณีมีนางสาว ส. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เหตุเกิด
วันที่ 24 ธันวาคม 2546 ผูขับขี่รถฝายคูกรณีไดขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหนาย บ. ผูขับขี่รถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอํานาจเจริญ ตอมาไดยายไปรับการ
รักษาตอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ตอมาตัวแทนของ
บริ ษั ท คู ก รณี ไ ด เ จรจากั บ นาง ว. บุ ต รสาว นาย บ. ผู ป ระสบภั ย ต อ หน า พนั ก งานสอบสวน สภ.อ.
อํานาจเจริญ ตัวแทนบริษัทคูกรณีตกลงจะใชคาปลงศพนาย บ. ให 85,000 บาท ครั้นวันที่ 20 มกราคม
2547 คูกรณีก็ไดจายคาสินไหมทดแทนใหนาง ว. ดวยเช็ค ดังใบสําคัญจายหมาย ค.1 เปนการจายไป
กอนบริษัทผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทไดถามคานพยานแลวแถลงไมติดใจสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีใหการดวยวา เมื่อตัวแทนบริษัทคูกรณีจะจายคา
ปลงศพนาย บ. 85,000 บาท และวาอีก 15,000 บาท นั้นใหไปขอรับจากผูเสนอขอพิพาทนั้น จะมี
ตัวแทนของบริษัทผูเสนอขอพิพาทมารูเห็นดวยหรือไมไมทราบ และเวลาจายเงิน 85,000 บาท ใหนาง
ว. กไมพบเอกสารหลักฐานใดวามีตัวแทนของผูเสนอขอพิพาททราบดวยหรือไม เมื่อจะตกลงกับนาง ว.
ตอหนาพนักงานสอบสวนนั้นฝายคูกรณีก็ทราบแลววารถคันที่นาย ย. ขับนั้นเอาประกันภัยไวกับผูเสนอ
ขอพิพาทตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ แตกอนที่จะทําความตกลงกับนาง ว. และกอนที่จะ
จายเงินใหนาง ว. นั้นจะไดสอบถามหรือบอกกลาวเรื่องนี้ตอผูเสนอขอพิพาทหรือไมไมพบหลักฐาน
เมื่อนาย บ. เปนผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับการ
รั ก ษาในโรงพยาบาลก อ นเสี ย ชี วิ ต ผู เ สนอข อ พิ พ าทจึ ง มี ห น า ที่ จ า ยค า เสี ย หายเบื้ อ งต น เป น ค า
รักษาพยาบาลและคาปลงศพกอนตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศง 2535 มาตรา 24 และ
มาตรา 25 ถาคูกรณีมีความประสงคจะเปนฝายจายก็ตองสอบถามและบอกกลาวใหผูเสนอขอพิพาท
ทราบกอน เมื่อไมไดสอบถาม บอกกลาวและผูเสนอขอพิพาทไมไดไปรูเห็นดวยในการจายของคูกรณี
คูกรณีก็ตองเปนฝายตองรับผิดชอบในการในการจายซ้ําซอนกัน ผูเสนอขอพิพาทยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก
คูกรณีตามจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนดังกลาว นับแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ทั้งนี้โดยให
ชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตคูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 361/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4979/2549
วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กกว-437 ลพบุรี
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 4ฮ-6737 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2547 เวลา 15.40 นาฬิกา นาย ช. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนทาแค-โรงพยาบาลอานันทมหิดล ขณะขับถึงบริเวณที่เกิดเหตุหนาโรงเรียนบานหนองแขม
ไดมี จ.ส.อ. ฉ. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเลี้ยวขวาเพื่อเขาซอย 3 ซึ่งเปนบานพัก แตไมดูใหแนใจ
วามีรถขับสวนทางมาหรือไม จึงเปนเหตุเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ขับมาทางตรง ทําใหผูขับ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล และไดถึงแกความ
ตายในเวลาตอมา หลังเกิดเหตุทั้งสองฝายนัดตกลงคาเสียหายกัน โดยผูขับฝายคูกรณียอมชดใชคา ซอม
รถและค ารั ก ษาพยาบาลกั บ คา ปลงศพให เ ป น เงิน 180,000 บาท ต อมาผู เ สนอขอ พิ พ าทไดจา ยค า
รักษาพยาบาลและคาปลงศพเปนเงินรวม 47,507 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาว
จากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 54,452 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลและคาปลงศพใหทายาทของ
ผูประสบภัยเปนเงิน 65,000 บาท คูกรณีตองรับผิดใชคเสียหายเบื้องตนคืนแกผูเสนอขอพิพาทเพียง
35,000 บาท ตามความคุมครองของกรมธรรมผูประสบภัยจากรถเทานั้น
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
ตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด มีหนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ในวันนัดสืบพยานผูเสนอขอพิพาท ทั้งสองฝายตางรับขอเท็จจริงกันวา หลังเกิดเหตุผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล รุงขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2547
ก็ถึงแกความตาย บิดาของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทกอนไปตายไปจํานวน 12,507 บาท ตอมาวันที่ 26 มกราคม 2547 บิดาของผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดมาขอรับเงินคารักษาพยาบาลกอนตายกับคาปลงศพอีก 35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด
47,507 บาท ตอผูเสนอขอพิพาท และในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 ผูเสนอขอพิพาทก็จายเงินดังกลาวไป
แลวดังรายละเอียดเอกสาร ส.1 สวนของฝายคูกรณีนั้นในวันที่ 24 มกราคม 2547 บิดาของผูขับฝายผู
เสนอขอพิพาทมาติดตอกับคูกรณีขอรับเงินคาปลงศพเปนเงิน 65,000 บาท ตอคูกรณี คูกรณีตรวจสอบ
แล ว ก็ จา ยเงิ น ตามจํ า นวนดั ง กล า วแก บิด าของผู ขับ ฝ า ยผูเ สนอขอ พิ พ าทในวั น ที่ 2 เมษายน 2547
รายละเอียดตามเอกสาร ค.1 แลวทั้งสองฝายไมติดใจสืบพยานตอไป
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ เดี ย วที่ ว า คู ก รณี ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช
คาเสียหายตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใดนั้น เห็นวา เมื่อปรากฎตาม
กรมธรรมของทั้งสองฝายทายคําเสนอขอพิพาทและที่ผูเสนอขอพิพาทอางมาใหม เปนกรมธรรมใหมที่มี
การแกไขความคุมครองแลว ในกรณีผูประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจายเต็มตามจํานวนเงิน
คุมครองสูงสุด 100,000 บาท ตอหนึ่งคน สวนคาเสียหายเบื้องตน กรณีผูประสบภัยจากที่ถึงแกความ
ตายหลังจากมีการรักษาพยาบาลบริษัทจะตองจายคารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผูประสบภัยตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 15,000 บาท ตอหนึ่งคน กรณี
เสียชีวิตบริษัทจะตองจายคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพ 35,000 บาท ตอ
หนึ่งคน เมื่ออุบัติเหตุครั้งนี้ปรากฏวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทตองเขารักษาพยาบาลกอนตายเสีย
คาใชจายเปนเงิน 12,507 บาท ครั้นถึงแกความตายวันรุงขึ้นจะตองมีคาปลงศพ 35,000 บาท รวมเปน
เงิน 47,507 บาท การที่บิดาของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทมาขอรับเงินจํานวนดังกลาวตอผูเสนอขอ
พิพาท และผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวใหบิดาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปเปนการจายไมเกิน
คาเสียหายเบื้องตน จึงเปนการจายตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อคูกรณีจะจายเงินสวนที่เกินคาเสียหาย
เบื้องตนใหผูประสบภัยไมซ้ําซอนกัน คูกรณีควรไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนผูที่กฎหมาย
กําหนดใหจาย วาไดจายไปจํานวนเทาใดเพื่อคูกรณีจะไดกันเงินสวนที่ตองจายขนแกผูเสนอขอพิพาท
แลวจายสวนที่เหลือรวมกันแลวไมเกิน 100,000 บาท เต็มจํานวนตามกรมธรรม การที่คูกรณีจายเงินให
ทายาทผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไป 65,000 บาท โดยไมสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทกอนวาจายไป
เทาใด คูกรณีจะอางวาคูกรณีคงตองจายคืนแกผูเสนอขอพิพาทไดเพียง 35,000 บาทมิได แตจะตอง
จายเต็ มจํ านวนที่ ผูเสนอข อพิพาทจายไป แม จะรวมกับ ที่คูกรณีจายไป 65,000 บาท จะเกินวงเงิน
คุมครองจํานวน 100,000 บาทก็ตาม เปนเรื่องที่คูกรณีจะตองไปวากลาวเอาคืนจากทายาทของผูขับ
ฝายผูเสนอขอพิพาทเองแตจะยกเหตุนี้มาตอสูผูเสนอขอพิพาทมิได สวนดอกเบี้ยเมื่อไมปรากฏวามีการ
ทวงถามแลวจึงใหตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 47,507 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ต อ ป จากต น เงิ น ดั ง กล า วนั บ แต วั น เสนอข อ พิ พ าทเป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ ช
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คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแต
วันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2016/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6377/2549
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าท ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ธพบ 915
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญั ติคุมครองผูประสบภั ยจากรถ สว นคูกรณีเ ปนผูรับประกันภัย
รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปพข-29 กรุ ง เทพมหานคร ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 17.40 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนลาดกระบังมุงหนาไปทางประเวศ ขณะขับถึงที่เกิดเหตุหนา
ปมน้ํามันคาลเท็กซไดมีนาย น. ขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาทิศทางตรงกันขาม โดย
ขับยอนเสนทางตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเหตุใหรถทั้งสองคันชนกัน ทําใหรถทั้งสองฝาย
เสียหายและผูขับขี่ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรบบาดเจ็บตองเขารักษาพยาบาล หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนมาตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อสอบสวนแลวสรุปสั่งฟองผูขับฝายคูกรณีและศาลพิพากษาวาผูขับฝาย
คูกรณีประมาท ตอมาโรงพยาบาลขอเบิกคารักษาพยาบาลจํานวน 15,000 บาท ตอผูเสนอขอพิพาท ผู
เสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลว จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เนื่องจากรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดเขาสัญญา
พูล (ซีเอ็มไอพี) คูกรณีจึงขอปฏิเสธเงินคาสินไหมทดแทน
ประเด็นขอพิพาทมีวา อุบัติเหตุนี้เขาสัญญาขอตกลงซีเอ็มไอพี หรือไม
หนาที่นําสืบตกคูกรณี
คูกรณีมีนาย อ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบกอนวา คูกรณีรับประกันภัยรถจักรยานยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ปพข-29 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ แตเมื่อ
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วัน ที่ 5 มิถุ น ายน 2546 กรมการประกั นภั ย และสมาคมประกั นวิ น าศภั ย ได รว มกัน จั ดตั้ ง กองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยมีตัวยอภาษาอังกฤษวาซีเอ็มไอพี โดยใหบริษัทประกันภัย
เข า เป น สมาชิ ก จุ ด ประสงค เ พื่ อ ให บ ริ ษั ท สมาชิ ก ร ว มกั น รั บ ความเสี่ ย งภั ย จากการรั บ ประกั น ภั ย
รถจั ก รยานยนต และมอบหมายให บ ริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด เป น ผู บ ริ ห าร
กองกลาง เมื่อรถจักรยานยนตที่ประกันภัยไวกับบริษัทสมาชิกไปกอละเมิด บริษัทสมาชิกตกลงให
กองกลางซึ่งหมายถึงบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด รับผิดจัดการคาสินไหมทดแทนแต
เพียงผูเดียว ดังรายละเอียดตามขอกําหนดการเขารวมเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยชวง
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ตามเอกสาร ค.2 ดังนี้เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไม
สามารถเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีไดแตตองไปเรียกรองจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ จํากัด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามขอกําหนดและสัญญา ส.1
เปนสัญญาระหวางสมาชิกไมเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และคูกรณีก็ยอมรับวาไมไดแจงใหบริษัท กลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ทราบ หากคูกรณีแจงใหบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จํากัดก็จะมาชําระแทนคูกรณี คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา อุบัติเหตุนี้เขาสัญญาขอตกลง
ซีเอ็มไอพี หรือไมนั้น เห็นวา ตามขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ค.2 ซึ่งคูกรณีเรียกวาสัญญาตกลง
ซีเอ็มไอพีมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสาร ส.1 ที่ผูเสนอขอพิพาทอางมี 3 ฉบับ ฉบับแรกหัวเรื่องเขียนวา
ข อ กํ า หนดเข า ร ว มการเอาประกั น ภั ย ต อ และการรั บ ประกั น ภั ย ต อ ช ว งกองกลางรั บ ประกั น ภั ย
รถจั ก รยานยนต ภ าคบั ง คั บ ฉบั บ ที่ 2 เขี ย นว า สั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ กองกลางการรั บ ประกั น ภั ย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางบริษัท..............จํากัด ผูเอาประกันภัยตอบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ผูรับประกันภัยตอฉบับที่ 3 เขียนวาสัญญาตอชองกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวาง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ผูเอาประกันภัยตอ
ชวงกับบริษัท............จํากัด ผูรับประกันภัยตอชวงซึ่งตามขอกําหนดและสัญญาดังกลาวนั้น ไดความวา
บริษัทประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงคูกรณีและบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดเขาเปน
สมาชิกลงนามในขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวงกองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ ระหวางบริษัท.........จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถ จํากัด ผูรับประกันภัยตอฝายหนึ่ง และยังไดทําสัญญาประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัย
รถจั กรยานยนต ภาคบั งคั บ ระหว างบริษัท กลางคุ มครองผูป ระสบภัยจากรถ จํ ากัด ในฐานะผูเอา
ประกันภัยตอชวงฝายหนึ่งกับบริษัท.......................จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยตอชวงฝายหนึ่ง และ
เนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถ จํากัด เปนผูบริหารกองกลาง ภายใตการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลของคณะกรรมการฯ
และบริษัท ยังตกลงทําสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดย
บริษัท.........................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอกับบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ออกใหผู
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เอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท............................จํากัด ตกลงชดเชย
คาใชจายในการบริการกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และยังตกลงให
กองกลางทํ า หน า ที่ จั ด การสิ น ไหมทดแทนเพี ย งผู เ ดี ย ว สํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ
ประกั นภั ย รถจักรยานยนตภาคบังคั บ ระหวา งบริษัท ผูเอาประกั นภั ยต อฝ ายหนึ่ง ในสัญญาขอ 1.1
บริษัท..................................จํากัด ตกลงเอาประกันภัยตอและบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จํากัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน 100 เปอรเซ็นตของกรมธรรม
คุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวากรมธรรม
บริษัท...............................จํากัด จะแจงการรับประกันภัยตอโดยการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร
..............................และขอ 6.1 บริษัท...................................จํากัด ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทํา
หนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน การจายคาเสียหายเบื้องตน การจายคาสินไหมทดแทนและการตก
ลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว .................................และบริษัทยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมี
สิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย.....................และทําการอื่นๆ ทุกอยางตามที่บริษัทประกันภัยตอ
เห็นสมควร และยังมีสัญญาตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางบริษัท
กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด ในฐานะผู เ อาประกั น ภั ย ต อ ช ว งฝ า ยหนึ่ ง กั บ บริ ษั ท
.........................................จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยตอชวงฝายหนึ่ง เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและ
สั ญ ญาดั ง กล า วมาข า งต น เป น ข อ ตกลงระหว า งบริ ษั ท สมาชิ ก ด ว ยกั น เอง อุ บั ติ เ หตุ นี้ จึ ง เข า สั ญ ญา
ขอตกลงซีเอ็มไอพีที่คูกรณีอางหรือเขาขอกําหนดและสัญญาตามที่ผูเสนอขอพิพาทอาง แตเมื่อผูเสนอ
ขอพิพาทมิไดเขารวมขอกําหนดและสัญญาดังกลาวดวย กลาวอีกนัยหนึ่งเปนบุคคลภายนอกขอกําหนด
และสัญญาดังกลาวที่ไดรับความเสียหายครั้งนี้ เนื่องจากรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกรถฝายคูกรณีมาชน
และทํ า ให ผู ขั บ ฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทได รั บ บาดเจ็ บ เมื่ อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทได ช ดใช ค า เสี ย หายให
ผูประสบภัยที่มากับรถฝายตนไปแลว ผูเสนอขอพิพาทที่ไดรับความเสียหายครั้งนี้ยอมเรียกรองให
คู ก รณีซึ่ ง เป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถคั น ก อ เหตุโ ดยตรงชดใช เ งิ น ที่ผู เ สนอข อ พิ พ าทจ า ยไปแล ว จํา นวน
15,000 บาท คืนจากคูกรณีไดพรอมดอกเบี้ย แตจะใหผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมได
เขารวมขอกําหนดของสัญญาดังกลาวไปไลเบี้ยจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ตามที่คูกรณีอางหาไดไม สวนความรับผิดกันเองเปนอยางไรเปนเรื่องที่ไปวากลาวตอกันเองตาม
ขอกําหนดและสัญญาดังกลาว แตสําหรับดอกเบี้ยเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหชําระหนี้
เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหดอกเบี้ยตั้งแตวัน
เสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 15,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 7 เมษายน 2549) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 178/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6545/2549
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. 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 อษ-4153
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พน-8503 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2547 เวลา 18.50 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถ
ไปตามถนนเรียบทางดวน (สายมอเตอรเวย) ถึงที่เกิดเหตุรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปชน
ทายรถยนตคันหนา 1 คัน และจอดอยูในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันนั้นรถคันหมายเลขทะเบียน 13-1104
กรุงเทพมหานคร ไดชะลอความเร็วลงเนื่องจากเห็นรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจอดมี
อุบัติเหตุ ขณะเดียวกั นนั้นผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับตามหลังไปโดยประมาท ขับดว ย
ความเร็ ว สู ง ไม เ ว น ระยะห า งพอที่ จ ะหยุ ด รถได ทั น เป น เหตุ ใ ห ช นรถหมายเลขทะเบี ย น 13-1104
กรุงเทพมหานคร จนรถคันดังกลาวกระเด็นไปชนรถคันที่ผู เสนอขอพิ พาทรับประกั นภัยไวซึ่งจอด
อุบัติเหตุอยูไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 22,600 บาท ขอให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาว พรอมดวยดอกเบี้ยแก
ผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไมเกินจํานวน
10,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกภาษีมูลคาเพิ่ม คูกรณีมีเจตนาที่จะชําระเงินคาสินไหม
ใหแกผูเสนอขอพิพาทมาตั้งแตแรกเพียงแตขอเอกสารไปตรวจดู ผูเสนอขอพิพาทไมจัดการใหแลวตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ใหชี้ขาดขอพิพาทนี้ทําใหคูกรณีตองเสียคาธรรมเนียมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ
จํานวน 1,000 บาท โดยไมจําเปนขอใหผูเสนอขอพิพาทชําระแทนคูกรณีดวย
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ในชั้ นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่ องคาเสียหายมีเพี ยงไร และผูเสนอขอ
พิพาทตองชําระคาธรรมเนียมแทนคูกรณีหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามที่คูกรณีไดตรวจสอบและออกใบรับรองความ
เสียหายใหไวตามเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อูบริษัท ย. จํากัด ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย
ส.2 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.3
คูกรณีนําสืบวา เมื่อเกิดเหตุเจาหนาที่ของคูกรณีไปตรวจเหตุที่เกิดขึ้นไดออกใบรับรอง
ความเสียหายใหไวตามเอกสารหมาย ค.1 โดยระบุวาไดรับความเสียหายเฉพาะสวนทาย เจาหนาที่ได
ถายภาพรถขณะเกิดเหตุไวตามเอกสารหมาย ค.2 ที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางวารถไดรับความเสียหาย
สวนหนา สวนขางซายและสวนขางขวาของรถไมเปนความจริง
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบวาระไดรับความเสียหายตามที่คูกรณีไดตรวจสอบและออกใบรับรองความเสียหายใหไว
ตามเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อูบริษัท ย. จํากัด ตามเอกสารหมาย ส.2 เห็นวาตามเอกสาร
หมาย ส.2 ซึ่งเปนใบเสนอราคาซึ่งบริษัท ย. จํากัด ผูซอมรถไดเสนอราคาตอผูเสนอขอพิพาท มีการ
ระบายสีเขียวในรายการซอมและรายการอะไหลไวเปนรายการที่เกิดความเสียหายขึ้นทางดานซาย
ทั้งสิ้น เมื่อรวมเฉพาะรายละเอียดในการซอมความเสียหายดานทายของรถแลวเปนเงิน 24,200 บาท
ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดควบคุมราคาโดยอัตโนมัติใหซอมเพียงจํานวนเงิน 22,600 บาท ซึ่งตรงกันกับคํา
กลาวแกของคูกรณีวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายแตเฉพาะในสวนทาย
เทานั้น ความเสียหายในสวนหนาของรถ สวนขางซายและขวาของรถ ไมใชความเสียหายซึ่งเกิดจาก
รายพิพาท ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทไมไดเรียกรองเอาจากคูกรณีแตอยางใด ขอกลาวแกของคูกรณีไมมี
เหตุอื่นที่จะพิจารณาวาความเสียหายมีเพียงใด ขอเท็จจริงคงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาผู
เสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเฉพาะสวนที่เกิดจากการทําละเมิดของผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวมี
เพียง 22,600 บาท ขอพิพาทฟงไดตามขอ สําหรับดอกเบี้ยนั้นผูเสนอขอพิพาทอางวาไดทวงถามให
คูกรณีชดใชเงินจํานวนดังกลาวแลว แตคูกรณีเพิกเฉย ผูเสนอขอพิพาทจึงคิดดอกเบี้ยไดตามขอ คูกรณี
หาไดกลาวแกใหเห็นวาผูเสนอขอพิพาทควรจะเรียกรองดอกเบี้ยเอานับแตวันใด จึงบังคับใหตามคําขอ
ของผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 24,806 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของจํานวนเงิน 22,600 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 3421/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6810/2549
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน จ-4368 เพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคัน
หมายเลขทะเบียน กบง-977 สมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2547 เวลา 08.00 นาฬิกา นาย ชช.ไดขับรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไปตาม
ถนนบานยางหยอง-ทาอาย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุนาย ชช.ไดขับโดยประมาทไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยซึ่งขับโดยนาย พพ. หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลว
เห็นวาเหตุเกิดจากผูขับฝายคูกรณี การเกิดเหตุครั้งนี้ทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บเขา
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทายาง ตอมาโรงพยาบาลขอรับคารักษาพยาบาลจํานวน 1,185 บาท ตอผู
เสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลว จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้
ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณี ยื่ นคําคั ดคานวา คู กรณีรับ ประกันภัย รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบี ยน
กบง-77 สมุทรสาคร แตเนื่องจากคูกรณีไดเขารวมจัดตั้งกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต โดยให
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ทําหนาที่จัดการสินไหมทั้งหมด ผูเสนอขอพิพาทจึงตอง
ไปเรียกเก็บเงินตามที่เรียกรองจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีตองรับผิดชดใชเงินตามคํา
เสนอขอพิพาทที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
หน า ที่ นํ า สื บ ตกผู เ สนอข อ พิ พ าท แต ทั้ ง สองฝ า ยแถลงรั บ กั น ว า รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไดกอเหตุละเมิดตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยและรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท
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แตมี ขอ กํ า หนดเข าร ว มการเอาประกัน ภั ย ตอ และการรั บ ประกั น ภั ยต อช ว งกองกลางรั บ ประกั นภั ย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ สัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับไว
ตามเอกสาร ค.1 โดยคูกรณีเปนผูเขารวมขอกําหนดและสัญญาดังกลาว แตผูเสนอขอพิพาทมิไดเปน
ผูเขารวมกําหนดและสัญญาดังกลาวดวย แลวทั้งสองฝายไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรับผิดชดใชเงินตาม
คําเสนอขอพิพาทที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไมนั้น เห็นวา ตามขอกําหนด
ลัญญาตามเอกสาร ค.1 นั้น ไดความวามี บริษัทประกันภัย 56 บริษัทรวมถึงบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกลงในขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการ
รับประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวางบริษัท.............จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับ
บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด ผู รั บ ประกั น ภั ย ต อ ฝ า ยหนึ่ ง และยั ง ได ทํ า สั ญ ญา
ประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวางบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ในฐานะผูเอาประกันภัยตอชวงฝายหนึ่งกับบริษัท.............จํากัด ในฐานะผูรับ
ประกันภัยตอชวงฝายหนึ่ง โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงให
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนผูบริหารกองกลางฯ ภายใตการกําหนดนโยบายและการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการฯ และบริษัท ยังตกลงทําสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยบริษัท..........จํากัด เอาประกันภัยตอกับบริษัท กลางคุมครองผูประสบ
ภยจากรถ ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ที่ออกใหผูเอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท........ จํากัด ตกลงชดเชย
คาใชจายในการบริหารกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และยังตกลงให
กองกลางทํ า หน า ที่ จั ด การสิ น ไหมทดแทนเพี ย งผู เ ดี ย ว สํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ
ประกันภัย รถจั กรยานยนต ภาคบั งคั บ ระหวา งบริษั ท ผู เอาประกันภัยตอฝ ายหนึ่ง ในสัญญาขอ 1.1
บริษัท .............. จํากัด ตกลงเอาประกันภัยตอและบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ผูรับ
ประกันภัยตอไดดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน จํากัด 100 เปอรเซ็นตของกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา กรมธรรม บริษัท
..............จํากัด จะแจงการรับประกันภัยตอโดยการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร...........และขอ 6.1
บริษัท ............จํ ากัด ตกลงใหผู รั บประกั นภัยตอทําหนาที่บ ริหารจัดการสิ นไหมทดแทน การจ าย
คาเสียหายเบื้องตน การจายคาสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว ...........
และบริษัทยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย........... และทําการอื่นๆ ทุก
อย า งตามที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ต อ เห็ น สมควร และยั ง มี สั ญ ญาต อ ช ว งกองกลางรั บ ประกั น ภั ย
รถจั กรยานยนต ภาคบั งคั บ ระหว างบริษัท กลางคุ มครองผูป ระสบภัยจากรถ จํ ากัด ในฐานะผูเอา
ประกันภัยตอชวงฝายหนึ่งกับบริษัท............จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยตอชวงฝายหนึ่ง เมื่อเนื้อหา
ของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปนขอตกลงระหวางบริษัทสมาชิกดวยกันเอง เมื่อไดความ
ขางตนที่รับกันวา ผูเสนอขอพิพาทหาไดเขารวมขอกําหนดและสัญญาดังกลาวดวยไม กลาวอีกนัยหนึ่ง
คื อ เป น บุ ค คลหมทดแทนและภายนอกข อ กํ า หนดและสั ญ ญาดั ง กล า วที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายครั้ ง นี้
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เนื่องจากรถฝ ายผู เสนอขอพิพาทถูกรถฝ ายคูกรณีมาชนและทํา ใหผูขับ ฝ ายผู เสนอขอพิ พาทไดรับ
บาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดชดใชคาเสียหายใหผูประสบภัยที่มากับรถฝายตนไปแลว ผูเสนอขอพิพาท
ที่ไดรับความเสียหายครั้งนี้ยอมเรียกรองใหคูกรณีซึ่งเปนผูรับประกันภัยรถคันกอเหตุโดยตรงชดใชเงิน
ที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปแลวคืนจากคูกรณีไดพรอมดอกเบี้ย สวนความรับผิดกันเองเปนอยางไรเปน
เรื่องที่ไปวากลาวตอกันเอง แตสําหรับดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหชําระหนี้
เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 1,185 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 27 มิถุนายน 2549) 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 1058/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 7105/2549
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรถจักรยานยนตภาคบังคับ (CMIP) คัน
หมายเลขทะเบียน ปยก-184 กรุงเทพมหานคร ไวจากบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-9235 สมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 เวลา 23.40 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถจักรยานยนต
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไวมาตามถนนปูเจาสมิงพราย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดถูกรถยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยเฉี่ยวชนเปนเหตุใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทถึงแกความตาย หลังเกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณีและมีการสั่ง
ฟองแลว ตอมาทายาทของผูตายมาขอรับเงินคาปลงศพตอผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 35,000 บาท ผู
เสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลวจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
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 ปยก-184 กรุงเทพมหานคร การจายเงินของผูเสนอขอพิพาทเปนการจายตาม
สัญญาประกั นภั ย ต อกองกลางรถจั กรยานยนตภาคบั งคับ ซึ่งเปนการจายตามขอตกลงของบริษัท
สมาชิกของผูเสนอขอพิพาท โดยที่คูกรณีมิไดเขาเปนสมาชิกตามขอตกลงดังกลาวดวย คูกรณีจึงไม
จําตองปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวอีกทั้งผูเสนอขอพิพาทไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยจากคูกรณีไดตาม
มาตรา 31 ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เหตุเกิดครั้งนี้มิไดเกิดจากความประมาท
ของผูขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยและการจายเงินคาปลงศพไมไดจายแกทายาทของผูตาย
ประเด็นขอพิพาทที่วา
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1. ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปยก-184
กรุงเทพมหานครหรือไม
2. เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของฝายใด
3. ผูเสนอขอพิพาทใชสิทธิไลเบี้ยเงินคืนจากคูกรณีไดหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ตอมาผูเสนอขอพิพาทสงสําเนาคําพิพากษาใหคูกรณี คูกรณีขอสละประเด็นขอ 2
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย ชก. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ
ประกันภัยตอจากบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด ซึ่งรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปยท-184
กรุ ง เทพมหานคร ขณะรั บ ประกั นภั ย ตอนแรกยั งไม มีห มายเลขทะเบี ยน ต อ มาได จ ดทะเบี ย นเป น
ทะเบียนดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 เวลา 23.40 นาฬิกา รถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาชน การเกิดเหตุครั้งนี้ทําใหนาย
ส. ผูขับถึงแกความตาย ตอมานาง กษ. ยาของผูตายมาขอรับคาปลงศพตอผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอ
พิพาทจายเงินแลวตามเอกสาร ส.2
คู ก รณี มี น างสาว กต. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทไม ไ ด เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ปยก-184 กรุงเทพมหานคร แตรถคันนี้บริษัท พ.
ประกั น ภั ย จํ า กั ด เป น ผู รั บ ประกั น ภั ย ผู เ สนอข อ พิ พ าทไม มี สิ ท ธิ ไ ล เ บี้ ย ค า ปลงศพจากคู ก รณี ต าม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 ได ผูเสนอขอพิพาทจายเงินตามขอกําหนดและ
สัญญาเอกสาร ส.1 แตคูกรณีมิไดเปนผูเขารวมสัญญาดังกลาว คูกรณีจึงไมตองผูกพันตามขอกําหนด
สัญญาดังกลาว
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นที่เหลือใหวินิจฉัยไดแกประเด็นขอ 1 และขอ
3 นั้นจะไดรวมวินิจฉัยไปดวยกันในครั้งเดียว เห็นวา แมจะไดความวาตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 13 ระบุ
วารถจักรยานยนตคันที่ถูกละเมิดครั้งนี้จะมิไดประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาทตามที่คูกรณีตอสูไว แต
ไดประกันภัยไวกับบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด แตเมื่อมีขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ส.1 แผนที่
1-18 วามีบริษัทประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ผูเสนอขอ
พิพาทไดเขาเปนสมาชิกลงนามในขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอ
ชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวางบริษัท..........จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท กลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ผูรับประกันภัยตอฝายหนึ่ง และยังไดทําสัญญาประกันภัยตอชวง
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวางบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จํากัด ในฐานะผูเอาประกันภัยตอชวงฝายหนึ่งกับบริษัท.......จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยตอชวงฝาย
หนึ่ง โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัทกลางคุมครอง
ผู ป ระสบภั ย จากรถ เป น ผู บ ริ ห ารกองกลางฯ ภายใต ก ารกํ า หนดนโยบายและการกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการ ฯลฯ และบริษัทยังตกลงทําสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ โดยบริษัท...........จํากัดผูเอาประกันภัยตอบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ออกใหผู
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เอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท.......จํากัด ตกลงชดเชยคาใชจายในการ
บริหารกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และยังตกลงใหกองกลางทําหนาที่
จัดการสินไกมทดแทนเพียงผูเดียว สําหรับสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต
ภาคบังคับระหวางบริษัทเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งในสัญญาขอ 1.1 บริษัท ...........จํากัด ตกลงเอา
ประกั น ภั ย ต อ และบริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด ผู รั บ ประกั น ภั ย ต อ ได ต กลงรั บ
ประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะ
รถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวากรมธรรม บริษัท ..........จํากัด จะแจงการรับ
ประกันภัยตอโดยตรงการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร................และขอ 6.1 บริษัท ............จํากัด
ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน การจายคาเสียหายเบื้องตน การจาย
คาสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว..........และบริษัทยินยอมใหผูรับ
ประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย...............งและทําการอื่นๆ ทุกอยางตามที่บริษัท
ประกันภัยตอเห็นสมควร และยังมีสัญญาตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ
ระหวางบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ในฐานะผูเอาประกันภัยตอชวงฝายหนึ่งกับ
บริษัท.............จํากัด ในฐานะผูรับประกันภัยตอชวงฝายหนึ่ง เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญา
ดังกลาวขางตนเปนขอตกลงระหวางบริษัทสมาชิกดวยกันเอง ผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัย
ตอ ฯลฯ จึงยอมใชสิทธิตางๆ ตามขอกําหนดและสัญญาดังกลาวในนามของตนเอง กลาวคือจายเงินให
ผูประสบภัยในอุบัติเหตุนี้แลว ยอมใชสิทธิไลเบี้ยจากคูกรณีที่เปนผูรับประกันภัยรถคันที่กอเหตุตอรถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 แม
คูกรณีจะมิใชเปนผูเขารวมขอกําหนดและสัญญาดังกลาวก็ตาม ดังนี้ขอตอสูของคูกรณีตามที่ตอสูไวไม
อาจรับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวขางตนได ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามคํา
เสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย เมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหชําระ
หนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหดอกเบี้ยตั้งแต
วันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 35,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1592/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 7106/2549
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีไดตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทตอกัน 21 ฉบับ ตามสัญญา
ประนอมขอพิพาทแตละฉบับทายคําเสนอขอพิพาท โดยขอ 2 ของสัญญาแตละฉบับไดระบุวา หาก
คูกรณีผิดนัดยอมใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
เพื่อชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทันทีตามจํานวนเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันผิดนัด ปรากฏวาคูกรณีผิดนัดไมยอมชําระเงินตามสัญญาประนอมขอ
พิพาทแตละฉบับดังกลาว โดยสัญญาฉบับแรกจํานวนเงิน 3,546 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 199 บาท ฉบับที่ 2 จํานวน 5,742 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 287 บาท ฉบับที่ 3 จํานวน 2,742 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 120 บาท ฉบับที่ 4 จํานวน 6,245 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 234
บาท ฉบับที่ 5 จํานวน 5,547 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 208 บาท ฉบับ
ที่ 6 จํานวน 1,740 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 76 บาท ฉบับที่ 7 จํานวน
7,324 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 46 บาท ฉบับที่ 8 จํานวน 2,553 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 16 บาท ฉบับที่ 9 จํานวน 3,864 บาท ดอกเบี้ย
จากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 72 บาท ฉบับที่ 10 จํานวน 8,177 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 153 บาท ฉบับที่ 11 จํานวน 3,992 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 25 บาท ฉบับที่ 12 จํานวน 1,669 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 31 บาท ฉบับที่ 13 จํานวน 2,833 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 53 บาท ฉบับที่ 14 จํานวน 3,466 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 22
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บาท ฉบับที่ 15 จํานวน 2,462 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15 บาท ฉบับ
ที่ 16 จํานวน 6,820 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 43 บาท ฉบั บ ที่ 17
จํานวน 1,257 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 8 บาท ฉบับที่ 18 จํานวน
5,054 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 19 จํานวน 20,184 บาท
ดอกเบี้ยจากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 20 จํานวน 17,682 บาท ดอกเบี้ย
จากวันผิดนัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท ฉบับที่ 21 จํานวน 44,605 บาท ดอกเบี้ยจากวันผิด
นัดถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงิน 0 บาท รวมเงินตามสัญญาเปนเงิน 157,504 บาท และดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 1,609 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,113 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงิน 157,504 บาท นับถัดจาก
วันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จ
ในวันนัดพิจารณา คูกรณีแถลงไมยื่นคําคัดคานและยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอ
พิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจริงและยังมิไดชําระเงินตามสัญญาดังกลาว แลวทั้งสองฝายแถลงไมติดใจ
สืบพยาน
พิเคราะหแลว ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาท 21 ฉบับ
ตามคําเสนอขอพิพาทกับผูเสนอขอพิพาทหรือไม และคูกรณีไดชําระเงินดังกลาวแลวเพียงใด เห็นวา
เมื่อคูกรณีไมปฏิเสธขออางของผูเสนอขอพิพาทและไดยอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทตามคํา
เสนอขอพิพาทซึ่งมีอยู 21 ฉบับจริง ขอเท็จจริงยอมฟงไดตามคํารับวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอ
พิพาทตามคําเสนอขอพิพาทจํานวน 21 ฉบับ กับผูเสนอขอพิพาท เมื่อสัญญาทั้ง 21 ฉบับตามคําเสนอ
ขอพิพาทไดระบุใหคูกรณีชําระเงินตามสัญญาภายใน 1 เดือน นับแตวันทําสัญญา กรณีจึงเปนหนี้ที่มี
กําหนดชําระแนนอน เมื่อหนี้ตามสัญญาแตละฉบับถึงกําหนดชําระ การที่คูกรณียอมรับวายังมิไดชําระ
เงินดังกลาว ดังนี้ถือวาคูกรณีผิดนัด คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามสัญญา 21 ฉบับ ตามคําเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 159,113 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอย
ละ 7.5 ตอปจากตนเงิน 157,504 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับ
ใหใชคาธรรมเนียมที่ตองชําระคาปวยการเปนเงิน 2,091 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระ
เงิน ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
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