สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1103/2551
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4808/2551
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2551
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล.ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภค-3465 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 5ช-7281 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2549 เวลา 23.25 นาฬิกา ขณะนาย มต. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนราชวิถี มุงหนาไปแยกซังฮี้ในชองซายสุด เมื่อขับถึงที่เกิดเหตุรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดหยุดรถตาม
รถคันหนาเนื่องจากการจราจรติดขัด ไดมีนาย นร. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาชองทาง
เดียวกันดวยความเร็ว และหยุดไมทันไดชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจ ไดยอมรับผิดและออกรายการความเสียหายให ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํา
รถคันที่รับประกันภัยเขาซอมเปนเงิน 7,121.50 บาท และจายเงินคาซอมแลว จึงรับชวงสิทธิมาเรียกรอง
เงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีได
เพราะเกิน 2 ป ขาดอายุความ
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย รก. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้วันที่ 30 มกราคม
2549 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจไดยอมรับผิดและออกรายการความเสียหายใหตาม
ส.1 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมและชําระคาซอมแลว ก็สงเอกสารหลักฐานไปเรียกรองตอคูกรณี คูกรณี
รับหนังสือเรียกรองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ตาม ส.2 แตคูกรณีไมปฏิเสธความรับผิด โดยเอกสารนี้
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คูกรณีมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามเอกสาร ส.2 เปนใบขอตรวจสอบความรับ
ผิด เมื่อคูกรณีรับไวแลวตองตรวจสอบความถูกตองจึงจะตกลงชดใชให โดยจะออกใบนัดรับวางบิล เมื่อ
เอกสาร ส.2 นี้ไมใชเรื่องคูกรณีตกลงชดใชคาเสียหายตามเรียกรอง จึงไมทําใหอายุความสะดุดหยุดลง เมื่อ
ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทมาเกิน 2 ป จึงขาดอายุความ
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คําเสนอขอพิพาทขาดอายุความ
หรือไมนั้น เห็นวา หากนับระยะจากวันเกิดเหตุวันที่ 30 มกราคม 2549 ถึงวันเสนอขอพิพาทวันที่ 12
กุมภาพันธ 2550 จะเกิน 2 ป ขาดอายุความ แตผูเสนอขอพิพาทอางวาการที่ผูเสนอขอพิพาทสงเอกสาร
ตาม ส.2 ไปเรียกรองและไดปฏิเสธความรับผิด ถือวาคูกรณีไดตกลงคาเสียหายแลว ทําใหอายุความสะดุด
หยุดลง เมื่อนับจากวันที่รับเอกสารเรียกรองคือวันที่ 19 กันยายน 2550 ถึงวันเสนอขอพิพาทจึงยังไมเกิน 2
ป จึงไมขาดอายุความ เห็นวา เมื่อดูรายละเอียดของเอกสาร ส.2 แลวเปนเอกสารของผูเสนอขอพิพาทที่ผู
เสนอขอพิพาทสงไปเรียกรองตอคูกรณี ไดเขียนระบุตอนบนของกระดาษวาใบขอตรวจสอบ กํากับการ
รับผิดชอบคาสินไหมและอนุมัติตกลงราคาเรียกรอง โดยมีชื่อผูเสนอขอพิพาทและคูกรณี แมวาจะระบุตน
เงินที่เรียกรองมา แตชองหมายเหตุมีการระบุวา ขอ 1 กรุณาแจงราคาหรือความรับผิดชอบกลับมายังบริษทั
คือผูเสนอขอพิพาทภายในเวลา 30 วัน นับแตไดรับเอกสารฉบับนี้ ขอ 2 หากทานไมรับผิดชอบหรือมี
เหตุขัดของอยางหนึ่งอยางใด กรุณาแจงเหตุผลและรายละเอียดประกอบ ซึ่งขอความที่เขียนตรงหมายเหตุ
ไวนี้ แสดงวาหนังสือนี้มีความหมายเปนเพียงเอกสารที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาเสียหายไปทางคูกรณี
แตมิใชเอกสารที่มีการตกลงคาเสียหายกันแลว จึงยังถือไมไดวา คูกรณีไดรับยอมรับวาเปนหนี้ตามเอกสาร
นี้อยูจริงและจะชําระให เทากับวาคูกรณียังมิไดกระทําใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยาย
วายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง กรณีจึงไมทําใหอายุความสะดุดหยุดลง ดังนั้นเมื่อนับระยะเวลาจาก
วันเกิดเหตุวันที่ 30 มกราคม 2549 ถึงวันเสนอขอพิพาทวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 จะเกิน 2 ป คําเสนอขอ
พิพาทจึงขาดอายุความ ดังนี้คูกรณีจึงไมตองรับผิดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมใหเปนพับ/.

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

2822/2551
5060/2551

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551
บริษัท ท.ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท

มิตรแทประกันภัย จํากัด

คูกรณี

เรื่อง พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันมีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอ
ขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2546 เวลา 13.00 น. ปว. พนักงาน
สอบสวน สน.โชคชัย ไดสอบสวนกรณีอุบัติเหตุรถยนตฝายคูกรณีเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตฝายผูเสนอที่
บริเวณถนนลาดพราว 71 ปากซอยทางเขาโรงไมขางปมน้ํามันเชลล ไดความวาฝายคูกรณีมีนาง ยพ. ขับ
รถยนตมาตามถนนลาดพราว 71 จากดานแยกโรงไม มุงหนาไปทางซอยโชคชัยดวยความประมาทและ
ความเร็วสูงและเลี้ยวขวา เพื่อเขาซอยโรงไมตัดขามถนนตัดชองทางเดินรถ ซึ่งนางสาว กว. ผูขับรถฝายผู
เสนอขอพิพาทกําลังวิ่งมาตามถนนลาดพราว 71 ซึ่งเปนทางตรงอยางกะทันหันในระยะกระชั้นชิดเปนเหตุ
ใหรถชนกันทําใหนางสาว กว. ผูขับขี่ นางสาว วย. และ เด็กชาย สร. ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาง ยพ. ไดเปรียบเทียบปรับนาง ยพ. 500 บาท
ตามคดีปรับที่ 693 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 ผูเสนอขอพิพาทจึงรูตัวผูกระทําผิดและจะตองรับผิดตาม
กฎหมายในวันเดียวกันนี้ ผูเสนอขอพิพาทไดจายค
 ารักษาพยาบาลนางสาว กว.เด็กชาย สร. และนางสาว
วย.รวมเปนเงิน 16,780.-บาท จึงมีสิทธิเรียกรองเอาจากคูกรณี ไดทวงถามแลวคูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชําระเงินให 16,780.- บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุตามขอพิพาทนี้เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549 ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จึงขาดอายุความ 2 ปแลว
ประเด็นขอพิพาทจึงมีวา คําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้ขาดอายุความแลวหรือไม ซึ่งผูเสนอมี
หนาที่นําสืบ
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ในชั้นพิจารณา อนุญาโตตุลาการสอบถามคูพิพาท ผูเสนอขอพิพาทแถลงวา ตามรายงาน
ประจําวันฯ ของ สน.โชคชัย ปรากฎวาอุบัติเหตุเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549 แตในวันเกิดเหตุ
นั้นยังไมปรากฎวาพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวน จนเมื่อวันที่ 26 เดือนนั้น พนักงานสอบสวน
จึงไดสอบสวนแลวเห็นวา นาง ยพ.ผูขับขี่รถยนตหมายเลขทะเบียน ศน-5501 กรุงเทพมหานคร คันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถเปนฝายประมาทและไดเปรียบเทียบปรับ ผู
เสนอขอพิพาทจึงเห็นวานับแตวันที่พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายผิดถึง
วันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาท เรื่องนี้ยังไมเกิน 2 ป คําเสนอขอพิพาทจึงยังไมขาดอายุความ
คูกรณีแถลงวาอายุความสําหรับการยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้ตองนับแตวันที่เกิดวินาศ
ภัย ไมใชวันทราบแลววาผูขับขี่รถฝายใดเปนฝายผิด คําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้ยื่นเกินกําหนดอายุความแลว
ทั้ง 2 ฝายไมขอสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 วรรคหนึ่งบัญญัติ
วา “ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนด สองปนับแตวันวินาศภัย”
อุบัติเหตุตามขอพิพาทเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่อง
นี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ตองนับวา ยื่นเกินกําหนดอายุความ 2 ป ตามมาตรา 882 ดังกลาวแลว ที่จะ
เริ่มนับอายุความตั้งแตวันที่พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายผิดหาถูกตองไม
เพราะไมเปนการนับอายุความเรื่องนี้นับแตวันวินาศภัย
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียม 1,000 บาท แทน
คูกรณีดวย/.

อนุญาโตตุลาการ

