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สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1682/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4/2550
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี
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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 กันยายน 2545 นาย จด.
ไดขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 9ฐ-3876 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไปตามถนนบรรทัดทอง จากแยกเจริญผลมุงหนาไปขึ้นสะพานเจริญผล กอนขึ้นสะพานไดมีนาย อ. ซึ่ง
ขับรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 87-1852 กรุงเทพมหานคร ลงมาจากสะพานนั้น ไดขับดวยความ
ประมาทจึงเสียหลักล้ําเขาชองทางเขามาเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความ
เสี ย หาย ผู เ สนอขอ พิพ าทได ช ดใช ค าซ อ มรถไปเป น เงิน 28,457 บาท จึ ง ไดรั บ ช ว งสิ ท ธิจ ากผู เ อา
ประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ใหผูเสนอขอพิพาท 28,457 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คําเสนอขอพิพาทยื่นเมื่อขาดอายุความแลว
ประเด็นขอพิพาทมีวา คําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้ขาดอายุความแลวหรือไม ผูเสนอขอ
พิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทยื่นสําเนาคําฟองคดีแพงหมายเลขดําที่ 9809/2547
ซึ่ ง ยื่ น ตอ ศาลแขวงพระนครเหนื อ ระหว า งบริ ษัท น.ประกัน ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) โจทก บริษั ท ส.
ประกันภัย จํากัด จําเลย สําเนาคํารองของจําเลย ขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมาย
ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 เปนคีดหมายเลขแดงที่ 660/2549 เปนพยานและแถลงวา คําเสนอขอพิพาท
เรื่องนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 จึงยังไมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 193/17 วรรคสอง
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ทั้ ง สองฝ า ยไม ข อสื บ พยานกัน ต อ ไป ขอให วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดไปตามพยานหลั ก ฐานใน
สํานวน
ไดพิเคราะหแลว ในคดีซึ่งผูเสนอขอพิพาทฟองจําเลยเปนคดีแพงดังกลาวนั้น ศาล
แขวงพระนครเหนือพิพากษาวา คดีมีปญหาตองวินิจฉัยขอกฎหมายเบื้องตนวาโจทกมีอํานาจฟอง
หรื อ ไม เห็ น ว า เนื่ อ งจากโจทก แ ถลงรั บ ข อ เท็ จ จริ ง ว า โจทก ไ ด ทํ า สั ญ ญาระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการไวกับจําเลย การที่สัญญาดังกลาวมิไดเปนโมฆะหรือใชบังคับไมได ประกอบกับจําเลย
ก็ไดยื่นคํารองใหมีคําสั่งจําหนายคดีไวแลว โจทกจึงตองเสนอขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการ
กอนตาม พรบ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 14 เมื่อโจทกไมไดดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายดังกลาว จึงไมมีอํานาจฟอง คดีไมมีความจําเปนตองวินิจฉัยประเด็นอื่น พิพากษายกฟอง
ได พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า ศาลได วิ นิ จ ฉั ย ว า โจทก จ ะต อ งเสนอข อ พิ พ าทเรื่ อ งนี้ ต อ
อนุญาโตตุลาการกอน เมื่อโจทกไมไดดําเนินการตามขั้นตอน จึงไมมีอํานาจฟอง ดังนี้ยอมหมายความ
ว า ศาลใหยกฟฟอ งเพราะเหตุค ดี ไ มอยูใ นอํ า นาจศาล ต องตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 193/17 วรรคสอง ปรากฏวาอายุความ 2 ป ในการที่ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกใหคูกรณี
ใชคาสินไหมทดแทนเรื่องนี้ ในวันที่ศาลพิพากษายกฟองนั้นไดครบกําหนดไปแลว ในระหวางการ
พิจารณาบทบัญญัติตามมาตราดังกลาวนี้ยังใหผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิฟองคดีเพื่อใหชําระหนี้ไดภายใน
60 วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด เมื่อคดีดังกลาวนี้ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549
ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 จึงตองถือวาผูเสนอขอพิพาทได
ยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้ภายในกําหนดอายุความแลว
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 28,457 บาท (สองหมื่นแปด
พันสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) สวนดอกเบี้ยนั้นไมไดความชัดวาผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณี
ชดใชคาเสียหายเรื่องนี้แตเมื่อใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน
จํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 22 มีนาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ขณะนาย
อพ. ขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสุราษฎรธานี ไดมีผูขับ
รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยไดถอยรถโดยประมาทเบียดรถนาย อพ. ไดรับความเสียหายบริเวณ
ประตูหลัง บังโคลนหลังดานซายและกันชนหลัง ผูเสนอขอพิพาทไดจัซอมรถสิ้นเงินไป 5,887 บาท ได
ทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิ น 5,887 บาท พรอมดอกเบี้ยอัต ราร อ ยละ 7.5 ต อป นับ แตวั นที่ 17 กั นยายน 2547
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความ 2 ป นับแตวัน
เกิดเหตุถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทจึงไมอาจเรียกรองได
ประเด็นขอพิพาทมีวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 โดย
นาย อพ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสุราษฎรธานี
และไดจอดรถไวที่ลานจอดรถของหาง ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยถอยหลังมาชนรถนาย
อพ.ถูกบริเวณประตูหลัง และที่อื่นเสียหายตามหลักฐานทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 3 วันนั้นมี
พนักงานคูกรณีมาที่เกิดเหตุเห็นวาผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยขับรถโดยประมาท ไดออกหลักฐาน
ใหไวหมาย ส.2 ตอมาวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ผูเอาประกันภัยมาเปดเคลมระบุวันเกิดเหตุเปนวันที่
24 กุมภาพันธ 2547 ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถประกันสิ้นคาใชจายไป 5,887.86 บาท ไดเรียกรองให
คูกรณีชดใชคาเสียหายโดยสงเอกสารหมาย ส.2 ภาพถายหมาย ส.4 ใบเสนอราคาของอูซอมหมาย ส.5
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และใบอนุมัติจายหมาย ส.6 ไปดวยซึ่งคูกรณีไมไดโตแยงเรื่องวันเกิดเหตุวาเปนวันอื่น ผูเสนอขอพิพาท
เพิ่งทราบจากคําคัดคานของคูกรณีวาเหตุเกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2546 แตคูกรณีออกใบเคลมใหอีกใบ
หนึ่งลงวันที่เกิดหตุวา 24 กุมภาพันธ 2547 ตามเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งแสดงวาคูกรณียอมรับผิดตาม
ใบเคลมหมาย ส.2 นี้ ดังนั้น เมื่อผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 จึงยัง
ไมขาดอายุความ
คูกรณีนําสืบวา เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2546 นาย ธย. พนักงานคูกรณีไปที่
เกิดเหตุ พบนางสาว จจ. ผู ขั บรถคันคู กรณีรั บประกันภัยไดถายภาพที่เ กิดเหตุ บันทึกรายละเอียด
สอบปากคํานางสาว จจ.ไวหมาย ค.2 ทําใบรับแจงอุบัติเหตุหมาย ค.3 ตอมาวันที่ 5 เดือนเกิดเหตุนั้นมี
ตัวแทนผูเสนอขอพิพาทและนาย อพ.ไดมาขอคูกรณีออกหลักฐานความเสียหายให คูกรณีไดออกให
ตามเอกสารหมาย ค.4 แตฝายผูเสนอขอพิพาทไมไดนํารถมาใหตรวจสอบความเสียหายจึงไมไดให
เอกสารหมาย ค.4 แกฝายผูเสนอขอพิพาท ตอมาวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ผูขับรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดขอภาพถายรถนาย ธย.ก็จัดการและออกเอกสารหมาย ส.2 ใหซึ่งไมใชการรับสภาพหนี้
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สช. พยานใหการวา เหตุเกิดที่
หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 และพนักงานของคูกรณีเห็นวา
เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยจึงไดออกหลักฐานแสดงความเสียหาย
ของรถหมาย ส.2 ใหแก ฝายผูเสนอข อพิพาทซึ่งในเอกสารหมาย ส.2 นี้ก็ ร ะบุวันเกิ ดเหตุ ไววา 24
กุมภาพันธ 2547 คิดถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาทวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ยังไมขาดอายุความ 2 ป แต
คูกรณีมีนาย ธย. พนักงานคูกรณีเปนพยานใหการวาเหตุรถชนกันเกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2546 และออก
หลักฐานหมาย ค.4 เพื่อใหแกฝายผูเสนอขอพิพาท แตเนื่องจากฝายผูเสนอขอพิพาทไมไดนํารถมา
ตรวจสอบความเสียหายจึงไมไดใหเอกสารนี้ คําใหการของนาย ธย. ดังกลาว มีนางสาว ศร. ใหการวา
เหตุรถชนกันเกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2546 แตคูกรณีออกใบเคลมใหอีกใบหนึ่งลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2547 ตามเอกสารหมาย ส.2 สวนใบเคลมใบแรกอยูที่คูกรณีไดแกเอกสารหมาย ค.4 ที่คูกรณีอางเปนห
พยานนี้เอง เชนนี้ คําใหการของนาย ธย. จึงมีน้ําหนักใหนาเชื่อวาเหตุรถชนกันเกิดวันที่ 4 ธันวาคม
2546 ตรงกับวันที่นาย ธย. บันทึกถอยคํานางสาว จจ. ผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยเอกสารหมาย ค.
2 หาใชเหตุละเมิดเกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ไม สวนที่นางสาว ศร.ใหการวา เมื่อคูกรณีออกใบเค
ลมระบุวันเกิดเหตุเปนวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 แสดงวาคูกรณียอมรับผิดชอบตามใบเคลมหมาย ส.2
ที่ออกภายหลังนั้น เห็นวา ตามคําใหการนาย ธย. พยานไดความวาตอมาวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ผู
ขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดนัดพบพยานเพื่อถายภาพรถซึ่งนาย ธย. ก็จัดถายภาพใหและออกใบเค
ลมหมาย ส.2 ใหไปนั้น เห็นวาเปนการออกเอกสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับวันเกิดเหตุ หาใชมีเจตนาใหถือ
วาวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 เปนวาเกิดเหตุไม ทั้งเอกสารหมาย ส.2 นี้ก็ไมมีจํานวนคาเสียหายระบุไว
วาคูกรณีจะยอมชดใชแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงินเทาใด เอกสารหมาย ส.2 จึงไมเปนการแสดงวาคูกรณี
ยอมรับสภาพหนี้รายนี้แตอยางใด เมื่อเหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ผูเสนอขอพิพาทมายื่นคํา
เสนอขอพิพาทวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เกินกวา 2 ป สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทจึงขาดอายุ
ความ
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ด ว ยเหตุ ดั ง กล า ว จึ ง ชี้ ข าดให ย กคํ า เสนอข อ พิ พ าทของผู เ สนอข อ พิ พ าทเสี ย แต
เนื่องจากการยื่นคําเสนอขอพิพาทเกิดจากความผิดพลาดของคูกรณีที่ระบุวันเกิดเหตุผิดไปจึงสมควรให
คาธรรมเนียมเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 799/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 127/2550
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 นาย ศ. ได
ขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเจริญเมือง ขณะขับมากอนถึงสถานีบริการ
น้ํามัน เอสโซในชองเดินรถซายสุด ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนเดียวกัน ขณะ
ถึงบริเวณที่เกิดเหตุนาย ป. ผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยขับรถดวยความประมาทเปลี่ยนชองเดินรถ
กะทันหันเขามาในชองเดินรถนาย ศ. เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถนาย ศ. อยางแรงไดรับความเสียหาย
ตอมาไดนํารถไปจัดซอมผูเสนอขอพิพาทเสียคาใชจายไป 9,400 บาท คูกรณียอมรับผิดและยอมใช
คาเสียหายเปนเงิน 8,705 บาท ผูเสนอขอพิพาทออกใบวางบิลและคูกรณีไดออกใบวางบิลใหผูเสนอขอ
พิพาทเพื่อนํามาเปนหลักฐานการรับเงินจากคูกรณี ถือเปนการรับสภาพหนี้ที่ทําใหอายุความสะดุดหยุด
ลงและเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชดใชแลว
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 9,400 บาท
พร อ มดอกเบี้ ย อั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต วั น ที่ 4 มี น าคม 2547 จนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ ช
คาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 แลว
ประเด็นขอพิพาทมีวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2546 ไดมีผูขับรถยนต
คันคูกรณีรับประกันภัยไมประมาทชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายตองเขาซอมเสีย
คาใชจาย 9,400 บาท รวมคาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.3 ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไมคิดคา
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ภาษีมูล คาเพิ่ มเหลื อ 8,785 บาท ผู เ สนอขอพิพาทไดทํ า เคลมเรี ย กใหคูกรณีชํ า ระค า เสีย หายตาม
รายการเคลมหมาย ส.5 ลําดับ 27 และคูกรณีไดรับและออกใบวางบิลใหหมาย ส.7 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2548 โดยมิไดปฏิเสธหนี้ คิดระยะเวลามาถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ยังอยูภายใน 2 ป สิทธิเรียกรอง
จึงไมขาดอายุความ
คูกรณีนําสืบวา รายการเคลมที่ผูเสนอขอพิพาทสงใหคูกรณีมีบางรายการที่คูกรณีชําระ
เงินใหแลว แตเคลมที่ 27 ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเรื่องนี้ไมไดชําระเพราะยังตกลงจํานวนคาเสียหาย
ไมได หากตกลงไดก็จะมีใบเสร็จและเอกสารการวางบิล หากไมมี อายุความจะไมสะดุดหยุดลง สิทธิ
เรียกรองของผูเสนอขอพิพาทจึงขาดอายุความแลว
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงไดความตามที่ทั้องสองฝายนําสืบวาเมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2546 ไดมีผูขับรถยนตโดยประมาทชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
เสียหายตามใบตรวจสอบรายการความเสียหายหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมสิ้นเงินไป 9,400
บาท รวมทั้งคาภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.4 แตไดตกลงคิดจากคูกรณี 8,785 บาท ตาม
รายการเคลมหมาย ส.5 คู กรณี ยั งไม ไดชําระ ผู เสนอข อพิพ าทจึงยื่นคําเสนอข อพิ พ าทเมื่ อวันที่ 9
กุมภาพันธ 2549
ปญหาวาสิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม ผูเสนอขอพิพาท
นําสืบวา ไดจัดทํารายการเคลมและใบเสร็จรับเงินสงใหคูกรณีลวงหนา คูกรณีรับไวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2548 ตามใบวางบิลหมาย ส.7 ที่พนักงานคูกรณีลงชื่อรับไว คูกรณีมิไดโตแยงทักทวงจํานวนเงินที่
เรียกรองทั้งยังออกเอกสารหมาย ส.7 รับใบวางบิลของผูเสนอขอพิพาทเปนการยอมรับหนี้รายนี้โดย
มิไดแกไขกับยังชําระหนี้รายอื่นที่เรียกรวมกันมาดวย ดังนี้ ถือวาคูกรณีกระทําการใดๆ อันปราศจากขอ
สงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทอายุความยอม
สะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/14 (1) และเริ่มตนนับอายุความใหม
ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2548 เปนตนมาถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาทยังอยูภายในระยะเวลา 2 ป สิทธิ
เรียกรองหนี้จึงไมขาดอายุความ
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 8,785 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนวันทวงถาม
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5427/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2515/2550
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 นาย อด. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยมาถึงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณี
รับประกันภัยมาในชองทางและทศิทางเดียวกัน โดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ไมเวนระยะหาง
จากรถคันหนาใหเพียงพอที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยเมื่อจําเปน เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมเสียเงินไป 10,300 บาท ตอมา
คูกรณีไดรับสภาพหนี้และนัดรับเงินโดยการรับวางบิลตามสําเนาเอกสารหมายเลข 8 และ 9 ทายคํา
เสนอขอพิพาทผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชแลว คูกรณีเพิกเฉยขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชดใชคาสินไหมทดแทนกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 10,300 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป
นับแตวันที่ 18 สิงหาคม 2546 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความ 2 ปแลว ผู
เสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกใหคูกรณีชดใช
ประเด็นขอพิพาทมีวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม
ทางพิ จ ารณา ผู เ สนอข อพิ พ าทนํ าสื บ ว า เรื่ อ งนี้ คูก รณี ไ ดรั บ สภาพหนี้ เ มื่ อวั น ที่ 15
ตุลาคม 2545 โดยยอดชําระหนี้เปนลายลักษณอักษรวา OK 10,300 ลงชื่อนาง อพ. พนักงานคูกรณี
ปรากฎตามเอกสารหมาย ส.1 ตอมาผูเสนอขอพิพาทก็ไดทําใบวางบิลหมาย ส.2 ทวงถามใหคูกรณี
ชําระหนี้รายพิพาทนี้กับหนี้รายอื่นรวม 8 รายการ เฉพาะหนี้รายพิพาทอยูในลําดับที่ 2 นาง อพ.ลงชื่อ
รับใบวางบิลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งคูกรณีก็ไดชําระหนี้ใหแกผูเสนอขอ
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พิพาททุกรายการยกเวนรายการเดียว คือรายการที่พิพาทคูกรณีไมชําระ ผูเสนอขอพิพาทจึงยื่นคํา
เสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ขอใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหคูกรณีชําระหนี้รายนี้แกผู
เสนอขอพิพาท
คูกรณีนําสืบวา เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เกิน 2 ป สิทธิเรียกรองขาดอายุความแลว คูกรณีไมตองชดใชที่ผู
เสนอขอพิพาทอางวาคูกรณีรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ตามเอกสารหมาย ส.1 นั้น เอกสาร
ดังกลาวไมใชการรับสภาพหนี้เพราะไมมีลายมือชื่อทั้งสองฝายลงไวแตอยางใด หากนับเวลาตั้งแตวันที่
15 ตุลาคม 2545 มาจนถึงวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทสิทธิก็ขาดอายุความ สวนเอกสารหมาย ส.2 ที่ผู
เสนอขอพิพาทมีใหคูกรณีชําระหนี้คูกรณีก็ไมชําระ เพราะหนี้ขาดอายุความแลว
อนุ ญ าโตตุ ล าการพิ เ คราะห แ ล ว ป ญ หาว า สิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ เ รี ย กร อ งขาดอายุ ค วามแล ว
หรือไม ไดความวาอุบัติเหตุรายนี้เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 ครั้นวันที่ 15 ตุลาคม 2545 นาง อพ.
พนักงานคูกรณีไดตกลงยอมชําระหนี้รายนี้จํานวน 10,300 บาท แกผูเสนอขอพิพาทตามที่นาง อพ.
บันทึกไวในเอกสารหมาย ส.1 วา โอ.เค. 10,300 เปนความหมายไดความวาคูกรณียอมชําระหนี้ราย
พิพาทใหผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 10,300 บาท และนาง อพ.ไดรับในบางบิลวันที่ 24 ตุลาคม 2545 แม
จะฟงวาขอความดังกลาวเปนการรับสภาพหนี้ที่คูกรณียอมรับโดยปราศจากขอสงสัยเปนเหตุใหอายุ
ความสะดุดหยุดลงในวันที่ 24 ตุลาคม 2545 แตเมื่อนับมาถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาทวันที่ 17 สิงหาคม
2548 ก็เปนเวลาเกินกวา 2 ป สิทธิเรียกรองขาดอายุความแลว ที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาหนี้ทั้ง 8 ราย
ในเอกสารใบวางบิลไดรวมกันเปนหนี้รายเดียว โดยยอมใหคูกรณีแยกชําระแตละรายได และหนี้ราย
สุดทายคูกรณีชําระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 คิดถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาทยังไมเกิน 2 ป สิทธิ
เรียกรองจึงไมขาดอายุความนั้น เห็นวา การแจงหนี้ในใบวางบิลหมาย ส.2 เปนการนําเอาหนี้ที่ติดคาง
อยูกับคูกรณีทั้งหมดมาเรียกรองรวมกัน หาใชนําเอาหนี้ทั้งหมดมารวมกันเปนจํานวนเดียวโดยยอมให
คูกรณีแยกชําระหนี้แตละรายได ดังผูเสนอขอพิพาทนําสืบไม ทั้งนี้จะเห็นวาเมื่อคูกรณีชําระหนี้รายใดก็
มีผลเปนการหักกลบลบหนี้รายนั้นแตละราย โดยไมนําเอาไปชําระหนี้รายอื่น ดังนี้จึงไมเปนรวมหนี้ทั้ง
8 รายเขาเปนหนี้รายเดียวไม การชําระหนี้รายหนึ่งจึงไมมีผลใหอายุความหนี้รายอื่นสะดุดหยุดลงแต
อยางใด เมื่อคิดอายุความสะดุดหยุดลงจากวันที่ 24 ตุลาคม 2545 สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทก็
ขาดอายุความ 2 ปแลว
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทเสีย ใหผูเสนอ
ขอพิพาทใชคาธรรมเนียมตั้งอนุญาโตตุลาการ 1,000 บาท แทนคูกรณีดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2654/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2580/2550
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. 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 ผูเสนอขอพิพาทได ยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวั นที่ 8 พฤษภาคม 2547 เวลา 22.30
นาฬิกา นางสาว อพ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน วน-7999 กรุงเทพมหานคร คันผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยมาจอดไวที่หนารานคิมหมูยางเกาหลี ถนนมหาจักรพรรดิ ในชองเดินรถซายสุดไดมีนาย
กด. ขับรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 84-1692 นครราชสมา ที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนมหา
จักรพรรดิ ดวยความประมาทใชความเร็วสูงจนะไมสามารถบังคับรถใหอยูในชองทางได รถเสียหลักชน
รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยกระเด็นไปชนรถยนตอื่น เปนเหตุใหรถผูเสนอขอพิพาทเสียหายทั้ง
ดานหนาและดานหลัง ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมสิ้นเงินไปรวมเปนเงิน 70,075 บาท ทวงถามให
คูกรณีชดใชแลวคูกรณีไมชดใช ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน
70,075 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 13 กันยายน 2547 จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุละเมิดเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2547 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ขาดอายุความแลวทั้งคาเสียหายก็สูงเกินสมควร
ชั้นพิจารณาคูกรณีสละไมตอสูในประเด็นคาเสียหาย คงตอสูเฉพาะประเด็นขออายุ
ความ
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ
22.30 นาฬิกา รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยซึ่งนางสาว อพ. เปนผูขับไดถูกรถยนตบรรทุก
ชนที่หนารานคิมหมูยางเกาหลี นางสาว อพ. แจงใหผูเสนอขอพิพาททราบตามเอกสารหมาย ส.1 และ
ไปแจ ง ความในคื น เกิ ดเหตุ นั้ น ตามเอกสารหมาย ส.2 ต อมาวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2547 พนั ก งาน
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สอบสวนเรี ย กนางสาว อพ.ไปสถานี ตํ า รวจและแจ ง ให ท ราบว า รถคั น ชนรถนางสาว อพ.เป น รถ
หมายเลขทะเบียน 84-1692 นครราชสีมา มีนาย กด. เปนผูขับคูกรณีเปนผูรับประกันภัย วันนั้นนาย
กด. มายอมรับวาขับรถเฉี่ยวชชนรถนางสาว อพ.จริง ยอมใหเปรียบเทียบ 400 บาท ตามรายงาน
ประจําวันหมาย ส.3 ตอมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ผูเสนอขอพิพาทก็ไดยื่นคําเสนอขอพิพาท ขอให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดเพราะผูเสนอขอพิพาทเพิ่งทราบตัวผูทําละเมิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547
และวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 เปนวันอาสาฬหบูชาหยุดราชการ ผูเสนอขอพิพาทจึงยื่นคําเสนอขอ
พิพาทในวันที่ 15 รุงขึ้นไดไมขาดอายุความ
คูกรณีนําสืบวา เหตุเกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2547 ผูเสนอขอพิพาททราบเหตุในวันที่ 8
นั้นเอง เปนแตยังไมทราบหมายเลขทะเบียนของรถคันชนวาเปนเลขทะเบียนใด เพิ่งทราบเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2547 วาเปนรถหมายเลขทะเบียน 84-1692 นครราชสีมา ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอ
พิพาทวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เกินจากวันเกิดเหตุ 2 ป คดีขาดอายุความ
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว เห็นวา การฟองรองหรือยื่นคําเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับ
การเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเรื่องการประกันภัยนี้ มีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 882
บัญญัติหามมิใหฟงอคดีเมื่อพันกําหนดสองปนับแตวันวินาศภัย ขอเท็จจริงเรื่องนี้ฟงไดวา รถยนต คันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยที่นางสาว อพ. ขับไดถูกรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยที่นาย กด. เปนผู
ขับมาชนเสียหายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547 ซึ่งถือวเปนวันเกิดวินาศภัยตามกฎหมายขางตน เมื่อผู
เสนอขอพิพาทมาเรียกรองโดยยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคา
สินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เปนการเกินกําหนดสองปนับแตวันเกิดนาศภัยที่ผูเสนอ
ข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เพิ่ ง รู ว า รถคั น ชนรถนางสาว อพ.เป น รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น 84-1692
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 จึงไดยื่นคําเสนอขอพิพาทในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
เพราะวันที่ 14 เปนวันอาทิตยหยุดราชการถือวาผูเสนอขอพิพาทไดยื่นฟองภายในกําหนดสองป สิทธิ
เรียกรองจึงไมขาดอายุความนั้น เห็นวาวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เปนวันที่ผูเสนอขอพิพาทอางวาเพิ่ง
รูหมายเลขทะเบียนรถคันชนซึ่งไมใชวันเกิดอุบัติเหตุตามกฎหมายบัญญัติ ฉะนั้นการนับอายุความสอง
ปจึงตองนับตั้งแตวันอันเปนวันเกิดอุบัติเหตุ เมื่อนับมาถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เปนเวลาเกินกวา
สองป สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทจึงขาดอายุความแลว
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทเสียใหผูเสนอ
ขอพิพาทใชคาธรรมเนียมการตั้งอนุญาโตตุลาการแทนคูกรณี 1,000 บาทดวย ทั้งนี้ใหชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5381/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2928/2550
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ออ. 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 พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 นาย วฒ.
ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ภล-1533 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปถึง
ซอยชมชื่น เขตหวยขวาง ไดมีผูขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ลอ-1415 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวไดขับรถดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีได
ออกหลักฐานรับรองความเสียหายทรัพยสินใหแกผูเสนอขอพิพาทไว ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถ
คันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลวโดยเสียคาใชจายไป 1,514.02 บาท จึ ง ได รั บ ช ว งสิ ท ธิ จ ากผู เ อา
ประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ให 1,514 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลว
ประเด็นขอพิพาทวา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมี
หนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทยื่นพยานเอกสารโดยชี้แจงประกอบวา เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทไดสงเอกสารหลักฐานไปเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหรวม
12 รายการ หนี้ต ามข อพิ พ าทเรื่อ งนี้ คือรายการที่ 2 จํ า นวนเงิ นที่ เ รี ย กรอ ง 1,514. บาท ดั ง สํ า เนา
ใบกํากับการตรวจสอบความรับผิดและอนุมัติราคาตามเอกสารหมาย ส.1 เมื่อเจาหนาที่ฝายเรียกรอง
ของคูกรณีไดตรวจสอบเสร็จแลว เห็นวาหนี้รายใดที่คูกรณีตกลงยอมจะชําระหนี้ใหก็แจงใหเจาหนาที่
ฝายเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทใหดําเนินการวางบิลได เจาหนาที่ฝายเรียกรองของผูเสนอขอพิพาท
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จึงไดทําใบแจงหนี้ไปวางที่บริษัทคูกรณี ใบแจงหนี้สําหรับหนี้รายพิพาทนี้ที่ผูเสนอขอพิพาทสงไปยัง
คูกรณีมีดังเอกสารหมาย ส.2 ในวันที่ 1 กันยายน 2548 เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทคูกรณีไดตรวจดูใบแจง
หนี้วาถูกตองแลวก็ไดออกใบวางบิลตามเอกสารหมาย ส.3 ใหแกเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาท ไวเปน
หลักฐาน หนี้รายพิพาทคือหนี้ตามรายการที่ 2 ในใบวางบิล ในเอกสารหมาย ส.3 นี้ เจาหนาที่ของ
คูกรณีไดบันทึกไววา “ติดตอแผนกเรียกรอง คุณ ปย. กอนรับเช็ค” ทั้งนี้เพราะคูกรณีจะออกเช็คเพื่อ
ชําระหนี้มใหตามจํานวนเงินในใบรับวางบิลภายในกําหนด 30 วัน ในระหวางนี้ก็ใหเจาหนาที่ของผูเสนอ
ขอพิพาทคอยติดตอสอบถามเพื่อทราบถึงวันที่จะไปรับเช็คได ซึ่งในรายนี้ใหติดตอสอบถามนาย ปย. ผู
เสนอขอพิพาทถือวาเจาหนาที่ของบริษัทคูกรณีซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เปนตัวแทนเชิดของ
บริษัทคูกรณี การที่นางสาว ศศ. เจาหนาที่ฝายเรียกรองของคูกรณีลงลงมือชื่อเปนผูรับการวางบิลไวนั้น
ผูเสนอขอพิพาทถือวาเปนการรับสภาพหนี้ ซึ่งมีผลใหอายุความสะดุดหยุดลงตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2548 คําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทจึงไมขาดอายุความ
คูกรณีไดตรวจดูเอกสารแลวแถลงวาไมมีขอทักทวง ทั้ง 2 ฝายไมขอสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาขอเท็จจริงฟงไดตามพยานเอกสารประกอบกับคําแถลงชี้แจง
ของผูเสนอขอพิพาทและเห็นวา การที่เจาหนาที่ของคูกรณีไดลงลายมือชื่อรับการวางบิลนั้น ถือไดวา
คูกรณีซึ่งเปนลกหนี้ไดรับสภาพหนีเตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองดวยการกระทําอันปราศจากขอสงสัย
แสดงใหเ ห็ นเป นปริ ยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิท ธิ เ รียกรองแลวตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยมาตรา 193/14 (1) อายุความสะดุดหยุดลง นับแตวันที่ 1 กันยายน 2548 ซึ่งเจาหนาที่ของ
คูกรณีลงลายมือชื่อรับการวางบิลจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทยังไม
เกินกําหนด 2 ป คําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้จึงยังไมขาดอายุความ
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 1,513 บาท (หนึ่งพันหารอย
สิบสี่บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 11
กรกฎาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500
บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2617/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3041/2550
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
บริษัท วอ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทไดยื่น
คําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เวลา 9.00 นาฬิกา ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับ
ประกันภัยไปตามถนนภายในลาดจอดรถโรงงานเด็นโซ เมื่อถึงที่เกิดเหตุผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัย
ขับรถโดยประมาทดวยความเร็วและถอยหลังโดยไมระมัดระวังเปนเหตุใหรถเสียหลักพุงเขาเฉี่ยวชน
รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูเสนอยอพิพาทไดจัดซอมเสียคาใชจาย
ไป 2,857 บาท ได ท วงถามให คู กรณีช ดใช แลว คู ก รณีไ ม ช ดใช ขอให ชี้ข าดให คูก รณีใ ช คาสิ น ไหม
ทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 2,857 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่
30 พฤศจิกายน 2547 จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาท
ดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเรื่องนี้เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคํา
เสนอขอพิพาทวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เกินกําหนด 2 ป สิทธิเรียกรองขาดอายุความแลว
ประเด็นพิพาทมีวา สิทธิเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทขาดอายุความแลวหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเอาประกันภัยรถยนตคันเกิดเหตุไดมาแจง
กับผูเสนอขอพิพาทวา เหตุรถชนกันเกิดวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 และคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถคัน
มาเฉี่ยวชน คูกรณีไดออกใบรับรองความเสียหายใหลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 ตามเอกสารหมาย ส.
1 และนาย ชว. ผูเอาประกันภัยไดใหถอยคําไวหมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทไดทําหลักฐานมอบหมาย
งานตามเอกสารหมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 ยังไมเกิน 2 ป สิทธิเรียกรองจึงยังไมขาดอายุความ
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คูกรณี นําสืบ ว า เหตุ ร ถเฉี่ย วชนกันเรื่องนี้เ กิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เวลา 9.00
นาฬิกา นาย ม. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดไปที่เกิดเหตุพบรถและคนขับรถที่เกิดเหตุทั้ง
สองฝายสอบถามคนขับรถคูกรณีไดความวาคนขับรถคูกรณีเปนฝายประมาท วันเกิดเหตุนั้นยังตรวจ
กรมธรรมไมไดจึงออกบัตรติดตอหมาย ค.1 ใหผูขับรถผูเสนอขอพิพาทไว ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2547
ในใบรับแจงอุบัติเหตุหมาย ค.2 บันทึกถอยคําผูขับรถคูกรณีหมาย ค.3 และใบเคลมหมาย ค.4 ตางก็ลง
วั น เกิ ด เหตุ เ ป น วั น ที่ 5 พฤษภาคม ทั้ ง สิ้ น เมื่ อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทมายื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทวั น ที่ 11
พฤษภาคม 2549 จึงเกินกําหนดอายุความ 2 ป นับแตวันวินาศภัย สิทธิเรียกรองจึงขาดอายุความ
อนุญาโตตุลาการไดพิเคราะหแลว เห็นวาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถชนกันเกิดวันที่
15 พฤษภาคม 2547 โดยมีเอกสารหมาย ส.1 และ ส.2 เปนพยานประกอบนั้น ไดความตามคําใหการ
ของนางสาว จภ. ผูรับมอบอํานาจผูเสนอขอพิพาทวาวันที่ 15 พฤษภาคม 2547ผูเอาประกันภัยมา
ติดตอที่บริษัทคูกรณีเพื่อขอรับเอกสารการติดตอหมาย ส.1 ซึ่งในวันนั้นอาจไมใชวันเกิดเหตุก็ไดและ
พยานไมไดดูวาวันใดเปนวันเกิดเหตุที่แนนอน ทําใหเห็นวาวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 อาจไมใชวันเกิด
เหตุ สวนคูกรณีมีพยานเอกสารหลายฉบับที่ยืนยันวาวันเกิดเหตุเปนวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ไมใช
วันที่ 15 คือบัตรติดตอเอกสารหมาย ค.1 ใบรับแจงเหตุหมาย ค.2 บันทึกถอยคําผูขับรถคูกรณีหมาย
ค.3 และใบเคลมหมาย ค.4 ในเอกสารเหลานี้ตางระบุวาเหตุรถชนกันวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ทั้งสิ้น
พยานหลักฐานของคูกรณีจึงมีน้ําหนักมากกวาพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท จึงเชื่อขอเท็จจริง
ตามที่คูกรณีนําสืบวา รถของทั้งสองฝายเฉี่ยวชนกันวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เมื่อผูเสนอขอพิพาทมา
ยื่นเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 พนกําหนด 2 ป สิทธิของผูเสนอขอ
พิพาทจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 882 แลว
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทเสีย ใหผูเสนอ
ขอพิพาทใชคาธรรมเนียม 1,000 บาท แทนคูกรณีดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน
รับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5380/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3249/2550
วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ออ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน พฮ-6258 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 9ช-6649 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2546 เวลา 07.15 นาฬิกา นาย พช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนนวมินทร ไดมีรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับตามหลังมาดวยความเร็วและไมเวนระยะใหหางรถ
คันหนาพอสมควร ทํ าใหช นทายรถฝายผู เสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิ ดเหตุพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจเห็นวารถฝายคูกรณีประมาท พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณี
จึงออกหลักฐานรับรองความเสียหายใหผูเสนอขอพิพาทไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันที่รับ
ประกันภัยเปนเงิน 15,332 บาท เมื่อเจรจากับคูกรณีไดตกลงใหคูกรณีชําระเปนเงิน 13,136 บาท ซึ่งผู
เสนอขอพิพาทไปวางบิลตอคูกรณีในวันที่ 1 กันยายน 2548 คูกรณีไดรับใบวางบิลและออกใบรับวางบิล
ใหแลว ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความเพราะเหตุเกิดวันที่ 3 ตุลาคม
2546 แตผูเสนอขอพิพาทมาเสนอขอพิพาทวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ซึ่งเกิน 2 ป
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาง วส. เจาหนาที่เรียกรองของผูเสนอขอพิพาทมาสืบวา เมื อวันที่
3 ตุลาคม 2546 เวลา 07.15 นาฬิกา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดนํารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปจัดซอมและชําระคา
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ซอมแลวก็สงเอกสารไปเรียกรองกับคูกรณี นาง ศศ. เจาหนาที่เรียกรองของคูกรณีลงชื่อรับเอกสาร
ตางๆ ไวตามเอกสาร ส.1 ตอมาคูกรณีไดออกใบรับวางบิลใหตามเอกสาร ส.2 โดยเอกสารนี้หมายความ
วา คูกรณีตกลงชดใชเงินตามที่เรียกรองใหผูเสนอขอพิพาทโดยใหติดตอกับนาย ปย. กอนที่จะไปรับ
เช็ค ปกติรับใบวางบิลแลวจะออกเช็คใหภายใน 30 วัน แตคูกรณีไมออกใบรับเช็คให ถือวาคูกรณี
ยอมรับสภาพหนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2518 ตามวันที่ลงไวในใบรับวางบิล เมื่อนับถึงวันเสนอขอ
พิพาทวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ยังไมเกิน 2 ป คําเสนอขอพิพาทจึงไมขาดอายุความ
คูกรณีมีนาย นท. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เรื่องนี้เกิดเหตุวันที่ 3 ตุลาคม 2544 แตผู
เสนอขอพิพาทไดมาเสนอขอพิพาทวันที่ 24 ตุลาคม 2549 เปนระยะเวลาเกิน 2 ป ปกติเม อออกใบวาง
บิลมีขอตกลงระหวางบริษัทวาจะตองออกเช็คใน 30 วัน การที่ไมออกเช็คโดย 30 วัน คูกรณีจะตองแจง
ใหผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เนื่องจากไดมีการอนุมัติจายแลว การที่
คูกรณีออกใบรับวางบิลวันที่ 1 กันยายน 2548 คูกรณีตองออกเช็คในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 จึงเหลืออีก
2 วันที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาทเมื่อคูกรณีไมออกเช็ค การออกใบรับวางบิลไมใชการรับสภาพ
หนี้
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความ
หรือไมนั้น ซึ่งปญหานี้คูกรณีอางวาเมื่อเกิดเหตุวันที่ 3 ตุลาคม 2549 แตผูเสนอขอพิพาทมายื่นคําเสนอ
ขอพิพาทวันที่ 24 ตุลาคม 2549 เกิน 2 ป จึงขาดอายุความ และยังอางวาการออกใบรับวางบิลไมใชการ
รับสภาพหนี้ ขณะที่ผูเสนอขอพิพาทอางวาคูกรณีไดมีการรับสภาพหนี้ไวตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548
เมื่อนับจากวันรับสภาพหนี้ถคงวันเสนอขอพิพาทไมเกิน 2 ป ไมขาดอายุความ เมื่อตางฝายตางโตแยง
กันเชนนี้จึงตองไปพิจารณาหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทวามีการกระทําอยางไรจึงทําใหมีการรับสภาพ
หนี้กัน อันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลงได โดยผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว วส. เจาหนาที่เรียกรอง
ของผูเสนอขอพิพาทมาสืบอธิบายเอกสาร ส.1 และ ส.2 วาหลังจากผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันที่
รับประกันภัยไปแลวก็จะไดสงเอกสาร ส.1 ไปเรียกรองกับคูกรณี โดยคูกรณีไดรับเอกสารดังกลาวจากผู
เสนอขอพิพาทแลว ตอมาคูกรณีตกลงชดใชเงินตามเรียกรองก็ออกใบรับวางบิลใหตามเอกสาร ส.2 เห็น
วา เมื่อเอกสารทั้ง 2 ฉบับไดความวาผูเสนอขอพิพาทไดจัดสงเอกสาร ส.1 ใหคูกรณีตั้งแตวันที่ 11
กรกฎาคม 2548 เนื่ อ งจากมี่ เ จ า หน า ที่ ข องคู ก รณี ชื่ อ ศศ. ได ล งชื่ อ รั บ เอกสารไว โดยหนั ง สื อ นี้ มี
รายละเอียดตางๆ ไดแกเลขที่เคลม เลขรับแจง ทะเบียนรถฝายผูเสนอขอพิพาท วันเกิดเหตุ จํานวนเงิน
เลขที่เคลม กรมธรรมและจํานวนเงินรับผิดชอบและหนังสือนี้ยังระบุใหคูกรณีแจงราคาและความรับผิด
มาใหผูเสนอขอพิพาททราบภายใน 1 เดือน หากเปนกรณีไมรับผิดชอบหรือขัดของอยางหนึ่งอยางใด
ขอไดโปรดแจงเหตุผลและรายละเอียดประกอบ การที่คูกรณีไดออกใบรับวางบิลใหตามเอกสาร ส.2 ใน
เวลาตอมาแกผูเสนอขอพิพาท โดยผูออกหนังสือนี้ผูลงชื่อก็เปนคนเดียวกับผูรับหนังสือ ส. 1 คือ ศศ.
และหนังสือนี้ยังมีรายละเอียดวาขาพเจาผูมี่ชื่อขางตนนี้ คือคูกรณีไดรับวางบิลตามรายการขางลางนี้
จากผูเสนอขอพิพาท โดยรายการที่ 1 ระบุเลขอุบัติเหตุ ชองจํานวนเงินระบุ 13,136 บาท และหนังสือนี้
ยังระบุดา นล างไว อีกว า ติดตอ แผนกเรียกร อง ปย. ก อนรับ เช็ค แสดงวาตกลงคาซอ มกั นไดต ามที่
เรียกรองมา ดังนี้ตามหลักฐาน ส.1 และ ส.2 จึงมีความหมายวาคูกรณีไดตกลงคาเสียหายเรื่องนี้กับผู
เสนอขอพิพาทเปนเงิน 13,136 บาท กลาวคือยอมรับวาเปนหนี้ตามจํานวนเงินดังกลาวแลว และการที่
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คูกรณีไดออกใบรับวางบิลใหแกผูเสนอขอพิพาท โดยใหผูเสนอขอพิพาทติดตอ ปย. กอนรับเช็ค เทากับ
เปนการยอมรับวาจะชําระหนี้ดังกลาวใหผูเสนอขอพิพาท ดังนั้นการที่คูกรณียอมรับวาเปนหนี้ผูเสนอขอ
พิพาทจริงและจะยอมชดใชให จึงเปนการกระทําใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง และไดทําขณะยังไมเกิน 2 ป นับแตวันเกิดเหตุ จึงเปนกรณีทําให
อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) ดังนั้นระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาใน
อายุความ และใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตวันนั้นคือวันรับสภาพหนี้ตามมาตรา 193/15 คือ ภายหลัง
30 วันตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 ตามวันที่ลงไวในเอกสาร ส.2 เมื่อนับจากวันรับสภาพหนี้ถึงวัน
เสนอขอพิพาทยังไมเกิน 2 ป คําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้จึงไมขาดอายุความ สวนขออางของคูกรณีหารับ
ฟงไดไม ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามที่ตกลงจํานวน 13,136 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอม
ดอกเบี้ย แมจะปรากฏตามเอกสาร ส.2 วาคูกรณียอมชดใชหนี้ให แตเมื่อเอกสารนี้ไดระบุวาใหติดตอ
กอนรับเช็ค แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้คือออกเช็คเมื่อใด ยังถือ
ไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอ
พิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 13,136 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 24 ตุลาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินจํานวน
ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

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

19

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5382/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3376/2550
วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ออ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 75-2919 สมุทรสงคราม
คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 84-7860 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546
เวลา 06.45 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนพหลโยธิน ถึงที่
เกิดเหตุบริเวณดานชางน้ําหนักตําบลหินกอง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวขับรถดวยความประมาท ขับถอยหลังโดยไมดูวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
จอดรถรอเพื่อที่จะชั่งน้ําหนักที่ดานชางน้ําหนักของทางราชการอยูเชนเดียวกัน เปนเหตุใหชรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ตองซอมเสียเงินไปจํานวน 17,484.58 บาท ขอให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแก
ผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ขอพิพาทขาดอายุความแลวเนื่องจากยื่นคําเสนอขอพิพาทเกิน
กวา 2 ป นับตั้งแตวันเกิดเหตุ ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคําเสนอขอพิพาทขาดอายุความหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนรายพิพาทนี้ ได
เรียกรองรวมกันไปกับคาสินไหมทดแทนรายพิพาทอื่น ซึ่งไดกําหนดจํานวนเงินที่เรียกรองไปดวย มี
ใบกํากับอนุมัติราคาปะหนารายการเรียกรองไป ไปกํากับอนุมัติราคาปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1
ใบกํากับราคานี้ ทางเจาหนาที่ของคูกรณีไดลงลายมือชื่อรับไว เปนการรับการเรียกรองโดยไมโตแยง
เรื่องราคา เมื่อแจงกลับไปยังผูเสนอขอพิพาทจะไดรับวางบิลเพื่อชําระเงินกันตามจํานวนที่เรียกรอง
ในทางปฏิบัติจะแจงรายการเรียกรองไปกอนครบอายุความ เพื่อใหโอกาสคูกรณีโตแยงรายการใดก็ได
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ถาเห็นวาไมถูกตอง ถาถูกตองแลวก็จะแจงหผูเสนอขอพิพาทไปวางบิลเพื่อขอรับชําระเงิน ในราย
พิพาทนี้ทางคูกรณีโทรศัพทไปแจงทางผูเสนอขอพิพาทแลวใหไปวางบิลได ผูแจงคือนาย ปย. เมื่อแจง
ไปทางโทรศัพทใหไปวางบิล ผูเสนอขอพิพาทจึงวางบิลแลวตามเอกสารหมาย ส.2 ในแจงหนี้และใบวาง
บิลคือเอกสารอยางเดียวกัน เมื่อคูกราณีไดรับใบแจงหนี้ตามเอกสารหมาย ส.2 แลวเจาหนาที่ของ
คูกรณีไดออกใบรับใบแจงหนี้มอบหื้แกผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสารหมาย ส.3 ในเอกสารหมาย ส.3
ระบุดวยวากอนจะไปรับเช็คใหโทรศัพทนัดหมายนาย ปย. กอนซึ่งถือวาเปนการรับสภาพหนี้ตามที่ได
ทวงถามแลว
ทางคูกรณีนําสืบวาผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้เกินกวา 2 ป นับตั้งแตวัน
เกิดเหตุเอกสารหมาย ส.3 เปนเพียงใบรับวางบิล ไมใชนัดรับเงินหรือนัดรับเช็คชําระหนี้ ที่อางวามีขอ
ปฏิบัติการวางบิลเปนการรับใบวางบิลนั้น ไมใชตกลงเรื่องจํานวนเงินตองตกลงกับเจาหนาที่การเงิน
ของคูกรณีกอน โดยเจาหนาที่การเงินของคูกรณีพิจารณาแลวจะทําเช็คชําระเงินกอนแลวโทรศัพทแจง
ใหไปรับเช็ค
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องนี้ขอพิพาทขาดอายุความหรือไมนั้น ในขอนี้ผู
เสนอขอพิพาทนําสืบว าหนี้รายพิ พาทนี้ไดเรียกรองกันไปหลายรายการกับหนี้รายอื่น โดยกํ าหนด
จํานวนเงินไปดวยและมีใบกํากับอนุมัติราคาปะหนารายการเรียกรองไป ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.1
ในทางปฏิบัติถาหากคูกรณีโตแยงรายการใดก็จะแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบ ถาถูกตองก็จะแจงใหผู
เสนอขอพิพาทไปวางบิล รายพิพาทนี้ผูเสนอขอพิพาทไดวางบิลแลวตามเอกสารหมาย ส.2 คูกรณีไดรับ
ใบวางบิลตามเอกสารหมาย ส.2 แลว ปรากฏตามใบรับวางบิลเอกสารหมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทนํา
สืบวาการปฏิบัติทํานองนี้เปนการกระทําอันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนไปปริยายวาคูกรณี
ยอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกรองซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดแจงเรียกรองไปแลวนั้น อายุความยอมสะดุด
หยุดลง ขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทไมขาดอายุความ คูกรณีนําสืบกลาวแกในขอนี้วาเอกสารหมาย
ส.3 เปนใบรับวางบิลไมใชนัดรับเงินหรือนัดรับเช็ค ซึ่งจะตองมีการตกลงกับเจาหนาที่การเงินของคูกรณี
กอน ขอกลาวแกของคูกรณีเปนการแปลตามเอกสาร โดยไมนําสืบใหเห็นขอเท็จจริงวาไมมีการกระทํา
ใดอันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวาคูกรณียอมรับสภาพหนี้หรือไม ขอกลาวแกของ
คูกรณีไมมีน้ําหนักเชื่อวาหนี้รายพิพาทมีการรับสภาพหนี้กันไวแลวอายุความสะดุดหยุดลง ขอพิพาทจึง
ไมขาดอายุความ ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 18,985.71 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวน 17,484 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณี
ชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 838/2550
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3674/2550
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง
เรื่อง พรบ.คุมครองผูประกันภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ ามกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอ มีใจความวา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547 นางสาว ขย. ไดขับ
รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน คกง-301 ชลบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง ชลบุรี โดยขับในชองเดินรถที่ 1 ไดมี
นาง ภว. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 2ณ-6850 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถอยูในชองเดินรถที่ 2 ไดขับดวยความประมาทโดยขับรถปาดหนารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทเพื่อเขาปมน้ํามัน เปนเหตุใหรถทั้ง 2 คันเฉี่ยวชนกันไดรับความเสียหายนางสาว
ขยง ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บถึงขาหัก พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาผู
ขั บ ขี่ ร ถฝ า ยคู ก รณี เ ป น ฝ า ยประมาทและได เ ปรี ย บเที ย บปรั บ แล ว ผู เ สนอข อ พิ พ าทได ชํ า ระค า
รักษาพยาบาล น.ส. ขย. ไปเปนเงิน 8,722 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลวคูกรณี
เพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 8,722 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547 ผูเสนอขอพิพาทเพิ่ง
ยื่นคําเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 เกินกําหนด 2 ป จึงขาดอายุความแลว คูกรณีไม
ตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาท
สอบผูเสนอขอพิพาท ๆ แถลงรับวาเปนความจริงดังขอตอสูของคูกรณี
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทเรียกใหคูกรณีใชคา
สินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด 2 ปแลว นับแตวันวินาศภัย คําเสนอขอพิพาทจึงขาดอายุความแลวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 วรรคหนึ่ง
จึงชี้ ขาดใหยกคํ าเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเสนี ยมแทนคูกรณี
1,000 บาทดวย
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6428/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4198/2550
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภล-2778 กรุงเทพมหานคร
คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน มค-8125 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2547 เวลา 21.10 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนพหลโยธิน
ถึงที่เกิดเหตุบริเวณตรงขามศูนยการคาแม็คโคร สาขารังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผูขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุด
รถไดทัน เปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอ
พิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 26,704.96 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผู
ประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาขอพิพาทนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ผูเสนอขอพิพาท
ยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 เกิน 2 ป ขอพิพาทขาดอายุความแลว ขอใหยกคํา
เสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องขอพิพาทขาดอายุความหรือไม
ในชั้นพิจารณาตอมาสอบขอเท็จจริงจากคูพิพาทแลว ไดความจากผูเสนอขอพิพาทวา
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบความรับผิดชอบแลว ไดความวาคูกรณีจะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทดังที่ระบุไวในเอกสารหมาย ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดแจงไป
ยังเจาหนาที่ของคูกรณีใหชดใชคาสินไหมทดแทนในรายพิพาทนี้ซึ่งไดทําใบวางบิลไปเรียกรองเพื่อขอ
เงินคาสินไหมทดแทนตอเจาหนาที่ของคูกรณีซึ่งเปนไปในทางปฏิบัติระหวางกัน ปรากฏตามเอกสาร
หมาย ส.2 ทางคูกรณีไมมีหนังสือแจงไปยังผูเสนอขอพิพาทใหไปรับเงินตามที่ไดวางบิลหรือใหไปรับ
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เช็คตามที่ไดวางบิล ผูเสนอขอพิพาทไดใหเจาหนาที่ทวงถามไปยังบริษัทคูกรณี ไดรับแจงจากเจาหนาที่
ของคูกรณีผัดผอนเรื่อยมา ในที่สุดไมยอมชําระใหจึงไดยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้เขามา คูกรณีแถลงวาผู
เสนอขอพิพาทไดเสนอขอพิพาทนี้เขามาเมื่อพนกําหนด 2 ป ขอพิพาทขาดอายุความแลว
เห็นวาขอพิพาทพอวินิจฉัยไดโดยไมจําตองนําสืบพยานของฝายใด จึงใหงดสืบพยาน
เสีย
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องนี้ขอพิพาทขาดอายุความหรือไมนั้น ในขอนี้
คูพิพาททั้งสองไม โต แย งขอเท็ จจริ งในทางปฏิบัติระหว างบริษัทประกันภัยดว ยกันวา ถามีหนี้ที่ จะ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนระหวางกันแลวจะตองทําใบวางบิลการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนไปใหตอ
กันปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2 ซึ่งรับกันวาเจาหนาที่ของคูกรณีไดลงลายมือชื่อรับใบวางบิลการเรียก
คืนคาสินไหมทดแทนเอกสารหมาย ส.2 นี้ไวแลว ผูเสนอขอพิพาทอางวาเจาหนาที่ไดทวงถามไปยัง
เจาหนาที่ของคูกรณีแลวผัดผอนเรื่อยมา คูกรณหาไดโตแยงในขอเท็จจริงดังกลาวนี้ เห็นวาคูพิพาทไม
โตแยงกันฟงไดวา ในทางปฏิบัติระหวางบริษัทประกันภัยดวยกันเมื่อมีการวางบิลการเรียกคาสินไหม
ทดแทนตอกันแลว บริษัทประกันภัยผูรับใบวางบิลการเรียกคาสินไหมทดแทน จะนัดหมายในอีกฝายให
ไปรับเช็คชําระเงินหรือชําระเงินคาสินไหมทดแทนตามที่กําหนดในใบวางบิลนั้น ในกรณีที่การวางบิล
เรียกคาสินไหมทดแทนไมถูกตอง ก็จะมีการโตแยงไปใหผูวางบิลได ในรายนี้ผูเสนอขอพิพาททวงถาม
ไปยังคูกรณีแลว ผัดผอนเรื่อยไปและในที่สุดไมชําระ การผัดผอนเรื่อยไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลาจน
ขาดอายุความนั้นไมนาจะเปนทางปฏิบัติระหวางกัน เชื่อวาใบวางบิลการเรียกคืนคาสินไหมทดแทน
ตามเอกสารหมาย ส.2 ถือไดวาเปนการกระทําใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นโดยปริยายวาคู
กรณไดรับใบวางบิลการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนแลวหากคูกรณีไมปฏิเสธหรือโตแยงการวางบิลเรียก
คาสินไหมทดแทนดังกลาว แสดงใหเห็นเปนปริยายวาคูกรณียอมรับสาภพหนี้ตามสิทธิเรียกรองของผู
เสนอขอพิพาทในทางปฏิบัติระหวางบริษัทประกันภัยดวยกัน เห็นวาการที่คูกรณีรับใบวางบิลเอกสาร
หมาย ส.2 ไวตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ถือไดวาคูกรณีในฐานะลูกหนี้ไดรับสภาพหนี้ตอผูเสนอขอ
พิพาทในฐานะเจาหนาไว อายุความยอมสะดุดหยุดลง การที่ผูเสนอขอพิพาทนําขอพิพาทมาเสนอเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2549 ขอพิพาทไมขาดอายุความ ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณีได
ตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 30,727.16 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวน 26,704.96 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ
แกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดเปนตนไป
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