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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3781/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 568/2550
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547 นาย สพ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน วท5624 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปจอดไวที่หนาบานเลขที่ 46/106 หมูที่ 11 ซอยออนนุช
43 ไดมีนาย สน. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน กข2833 ระยอง คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวออกมาจากดานขวา
ของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเพื่อเขาถนน ไดขับดวยความประมาทไมสามารถควบคุมรถได เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝาย
ผูเสนอขอพิพาทเพื่อเขาถนน ไดขับดวยความประมาทไมสามารถควบคุมรถได เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของผู
ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว จึงไดออกหลักฐานใหผูเสนอขอพิพาทไว ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมราถคันที่รับ
ประกันภัยไวแลวโดยเสียคาใชจายไป 6,420 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใช
คาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 6,420 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องการจายคาสินไหมทดแทน เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวาผูเสนอขอ
พิพาทไดจายเงินคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สร. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อรถยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทถูกรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชนเสียหายแลว ผูเสนอขอพิพาทใหนําไปซอมที่อู บริษัท ซ. อูยื่นใบเสนอราคามา
ดังใบเสนอราคา ส.1 ฝายคูกรณีก็ไดทําใบรับรองความเสียหายไวใหเสียหายไวใหดังเอกสารหมาย ส.4 รูปถายรถกอน
ซอมมีดังรูปถาย ส.2 รูปถายรถที่ซอมเสร็จแลวมีดังรูปถาย ส.5 ราคาคาแรงและคาอะไหลรวม 6,000 บาท โดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสนอราคา ส.1 นั้น เปนาคาที่คุมแลว เพราะเวลาที่อูจะทําใบเสนอราคานั้นไดมีพนักงานของผู
เสนอขอพิพาทตรวจดูความเสียหายของรถและตอรองราคากันเสร็จแลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายราแรงใหแกอูแลวเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2548 รวมคาแรงคาซอมรถ 3 เคลม เปนเงิน 4,900 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มดังเอกสาร ส.6
เงินจํานวนนี้เปนคาแรงตามเคลมใดเทาใดแยกไมออก เพราะคนหาเอกสารบางฉบับไมพบ คาอะไหลนั้นผูเสนอขอ
พิ พ าทก็ ไ ด จ า ยไปแล ว แต คน หาเอกสารหลั ก ฐานไมพ บ ครั้ น เมื่ อ ดู จ ากใบเสนอราคาหมาย ส.1 จะเห็ น ไดว า ค า
เปลี่ยนอะไหลสําหรับความเสียหายในอุบัติเหตุรายพิพาทนี้ คือ รายการที่ 4 และ 5 เปนเงิน 2,850 บาท คาแรงสําหรับ
ความเสียหายในอุบัติเหตุรายพิพาท คือรายการที่ 1 ถึง 3 รวมเปนคาแรงตามที่คุมราคาไว 3,150 บาท รวมแลวคูกรณี
จะตองชดใชคาเสียหายให 6,000 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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คูกรณีมีนาย อณ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยาน ทักทวงเรื่องการจายเงินคาซอมรถ
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไว
ใหผูเอาประกันภัยเสร็จเรียบรอยแลว นับไดวาผูเสนอขอพิพาทไดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยแลว ตามนัย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1006/2503 ระหวางบริษัท ส.ประกันภัย โจทก นาย อด. กับพวก จําเลย คงมีปญหาแตเพียงวา
คูกรณีจะตองชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวนเทาใด พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนัก
เพียงพอใหฟงวาผูเสนอขอพิพาทไดจายคาแรงและคาอะไหลในการซอมรถในขอพิพาทเรื่องนี้ไป 6,000 บาท ตาม
ราคาที่คุมไว ที่พยานของคูกรณีวา การจายแรงตามเอกสาร ส.6 นั้น เขียนไววาจายใหอู อ. การชาง ไมใชจายใหแก
บริษัท ซ. นั้น พยานของผูเสนอขอพิพาทไดชี้แจงวาอู อ. การชางจะเปนของบริษัท ซ. หรือไมและเหตุใดเจาหนาที่
การเงินของผูเสนอขอพิพาทจึงเขียนไวดังนั้นก็ไมทราบ ทราบแตวามีการจายเงินรายที่ซอมรวมเคลมกันหลายเคลม
ดังนี้จึงเขาใจไดแลววา การที่เจาหนาที่การเงินไมไดระบุใหถูกตองวาจายใหบริษัท ซ. นั้นเปนเพราะความพลั้งพลาด
แตเมื่อพิจารณาดูจากคําใหการของพยานผูเสนอขอพิพาทก็พอฟงไดวาเปนการจายเงินใหบริษัท ซ. นั่นเอง
จึงชี้ขาดใหคูกรณี ใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) สวน
ดอกเบี้ยนั้นไมไดความชัดวาผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายเรื่องนี้ตั้งแตเมื่อใด จึงใหคูกรณีชําระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเปนวันยื่นคํา
เสนอขอพิพาทเรื่องนี้เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวย
ทั้งนี้ โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6214/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 661/2550
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาคํ า ชี้ ข าดฉบั บ ลงวั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2550 แล ว ปรากฎว า มี
ขอผิดพลาดอยู จึงใหแกไขเพิ่มเติมขอความในหนา 3 ตั้งแตบรรทัดที่ 1 ไปจนจบเปนดังตอไปนี้
“..........เหมาะสมแลว แตปรากฏวาคาซากหัวรถเกงซึ่งคูกรณีประมาณวามีราคา 35,000 บาทนั้น ผู
เสนอขอพิพาทไมไดนํามาหักออกจากคาเสียหาย เมื่อหักออกแลวจะเหลือคาบริการและคาอะไหลรวม 495,210.80
บาท พยานของผูเสนอขอพิพาทยอมรับวาบริษัท ภ. มหานคร นี้คงเปนตัวแทนจําหนายรถดวย เมื่อการซอมรถรายนี้
นับวาเปนการซอมที่อูหาง คูกรณีจึงตองรับผิดชดใชคาแรงใหเพียง 80% ของจํานวนที่ผูเสนอขอพิพาทจายไป เมื่อ
ตามเอกสาร ส.5 แสดงวา ผูเสนอขอพิพาจายคาแรงหรือคาบริการไป 76,390 บาท คูกรณีจึงตองชดใชให 61,112
บาท เอาผลต า งของ 2 จํ า นวนดั ง กล า ว 15,278 บาท ไปหัก ออกจาก 495,210.80 บาท คู ก รณีจึ ง ตอ งชดใช ใ ห
479,932.80 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอําพิพาท 479,932.80 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเกา
พันเการอยสามสิบสองบาทสิบแปดสตางค) สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อไมปรากฏชัดถึงวันที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองให
คูกรณีใชคาเสียหายเรื่องนี้ตั้งแตวันใด จึงใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ซึ่งเปนวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม
แทนผูเสนอขอพิพาท 5,299 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับ
สําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3412/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 797/2550
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอข อพิ พาทเป น ผู รั บ ประกัน ภัย ตอ กองกลางรับ ประกัน ภัย รถจัก รยานยนต ภ าคบัง คับ ซึ่ งรถจัก รยานยนตคั น
หมายเลขทะเบียน ขลธ-13 ชลบุรี ไวจากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
และมีหนาที่จัดการสินไหมทดแทนทุกบริษัทประกันภัยดังรายละเอียดตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาท สวนคูกรณี
เปนผูรับประกันภัยรถกระบะคันเลขทะเบียน 998 ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เวลา 21.20 นาฬิกา นาย
วบ. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอมาตามถนนสายพนัสนิคม-หนองเสม็ด โดยมีนาย ชว.
นั่งซอนทายมา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย วร. ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยสวนทางมาแลวไดเลี้ยวกลับรถ
ในระยะกระชั้นชิด โดยไมรอใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทผานไปกอน จึงไดเกิดเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเหตุ
ใหนาย วบ.ผูขับไดรับขาดเจ็บและถึงแกความตายที่โรงพยาบาลชลบุรี สวนนาย ชว.ผูนั่งซอนทายบาดเจ็บสาหัสขา
ซายขาด พนักงานสอบสวนสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณี ผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตายเปนเงิน 14,140 บาท และคาปลงศพเปนเงิน
35,000 บาท รวมเปนเงินทั้ งหมด 49,140 บาท ในสวนของนาย ชว.ผูนั่งซอนทายเสียคารักษาพยาบาลเปนเงิน
15,000 บาท และตองสํารองจายคาสูญเสียขาซายเปนเงิน 85,000 บาท รวมเปนเงิน 100,000 บาท ผูเสนอขอพิพาท
จายเงินดังกลาวเปนเงินทั้งหมด 149,140 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชาํ ระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นทํ า นองว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทมิ ไ ด เ ป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต คั น
หมายเลขทะเบียน ขลธ-13 ชลบุรี จึงไมอาจใชสิทธิไลเบี้ยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31
ได การที่ผูเสนอขอพิพาทรับผิดใชคาสินไหมทดแทนของผูประสบภัยจามสัญา CMIP เปนเรื่องตกลงกันเองระหวางผู
เสนอขอพิพาทกับบริษัท ส. ประกันภัย จํากัด ซึ่งเปนผูรับประกันภัยรถคันดังกลาว และเปนสัญญาเพื่อประโยชนของ
บุ ค คลภายนอก แต ใ ห ผู ป ระสบภั ย เลื อ กให บ ริ ษั ท ส. ประกั น ภั ย จํ า กั ด หรื อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ผิ ด ค า
รักษาพยาบาล ผูมีสิทธิไลเบี้ยเงินคืนไดตาม พ.ร.บ.มาตรา 31 คือบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด แตผูเสนอขอพิพาทกลับ
เรียกรองคาเสียหายเพื่อตนเองและเรื่องนี้มิใชการโอนสิทธิเรียกรองและเปนสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและขัดตอความ
สงบเรี ย บร อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ต อ ประชาชน สั ญ ญานี้ ไ ม อ ยู ใ นขอบเขตของสั ญ ญาการระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย ขอ 2 และ ตามมาตรา 40 (1) (ง) แหง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
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และมิใชสัญญษขอพิพาททางแพงระหวางผูเสนอขอพิพาทกับคูกรณี และไมมีสวนเกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเสนอขอพิพาทกับคูกรณีเรื่องตัวการตัวแทน
ประเด็นขอพิพาทมีวา ผูเสนอขอพิพาทใชสิทธิไลเบี้ยจํานวนเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนจาก
คูกรณีหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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 าทรั บ ประกั น ภั ย ต อ
รถจักรยานยนตภาคบังคับซึ่งรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ขลธ-13 ชลบุรี จากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด
รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 โดยมีขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและรับประกันภัยตอชวงกองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ
ตามเอกสาร ส.2 ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่จายคาสินไหมทดแทนรถคันนี้ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินคดีทาง
กฎหมายตอผูกระทําละเมิดคือรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย ซึ่งเรื่องนี้รถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท ทําใหนาย วบ.ผู
ขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดรับบาดเจ็บและถึงแกความตายในเวลาตอมา โดยผูเสนอขอพิพาทจาย
คารักษาพยาบาลกอนตายและคาปลงศพรวมเปนเงิน 49,140 บาท สวนนาย ชว. ผูโดยสารขาขาด ผูเสนอขอพิพาท
จายเปนเงิน 100,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 149,140 บาท ผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระ แตคูกรณี
ปฏิเสธการจายเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
คูกรณียื่นคําแถลงคัดคานและไมตดิ ใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา ผูเสนอขอพิพาทใชสิทธิไลเบี้ยเงินจํานวนเงิน
ตามคําเสนอขอพิพาทคืนจากคูกรณีไดหรือไม ซึ่งปญหานี้คูกรณีไดแถลงคัดคานทํานองวาผูเสนอขอพิพาทมิไดรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ขลธ-13 ชลบุรี แตผูรับประกันภัยคือบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ผู
เสนอขอพิพาทจึงไมมีสิทธิไลเบี้ยเงินคืนตาม พ.ร.บ.มาตรา 31 ผูเสนอขอพิพาทเปนเพียงผูรับประกันภัยตอจากบริษัท
ส.ประกันภัย จํากัด แมจะมีอัตราสวน 100 เปอรเซ็นตื แตไมหมายความวาผูเสนอขอพิพาทจะเขาสวมสิทธิและหนาที่
แทนบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ที่มีสิทธิและหนาที่รับผิดตอผูเอาประกันภัยและบุคคลภายนอก ผูประสบภัยเปนผูยื่น
คํา ขอรับเงิน คา สิ นไหมทดแทนตอบริษัท ส.ประกัน ภัย จํ า กัด และบริษัท ส.ประกัน ภัย จํา กัด เปน ผูมีห นาที่ต าม
กฎหมายตองชําระการที่ผูเสนอขอพิพาททําสัญญา CMIP กับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด โดยจายคาสินไหมทดแทนให
โรงพยาบาลเปนการจายแทน จึงมิไดเปนการจายตาม พ.ร.บ.มาตรา 31 ผูเสนอขอพิพาทจึงไมสามารถอางสัญญา
CMIP กับคูกรณีซึ่งเปนบุคคลภายนอกได และการจายเงินของผูเสนอขอพิพาทมิไดกระทําการเปนตัวแทนของบริษัท
ส.ประกันภัย จํากัด เพราะเปนการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในนามของตนเอง การอางสัญญาขอ 6.1 ไมถูกตอง
สัญญา CMIP เปนสัญญาทางแพงไมอยูในอํานาจของอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได เพราะเปนสัญญา 2 ฝาย
ระหวางผูเสนอขอพิพาทกับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด หากวินิจฉัยชี้ขาดเปนการวินิจฉัยเกิดขอบเขตแหงขอตกลงตาม
สัญญาระงับขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย การแปลความหมายของสัญญาดังกลาวเปนเรื่องโอน
สิทธิหนาที่ไมถูกตอง การไลเบี้ยเปนสิทธิของบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด แตผูเดียว การใหบุคคลอื่นเรียกรองแทนตอง
มีการมอบอํานาจ และสัญญา CMIP เปนสัญญาขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีตอประชาชน สัญญา
ดังกลาวเปนบุคคลสิทธิจะใชสิทธิกระทบตอบุคคลภายนอกไดตอเมื่อมีกฎหมายรับรอง การลงชื่อของอธิบดีกรมการ
ประกันภัยในสัญญาดังกลาวในฐานะพยาน แตไมจําเปนที่คูกรณีตองรู และไมเปนสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย เห็นวา
แมจะไดความตามกรมธรรม ส. 1 วารถจักรยานยนตคันที่ถูกละเมิดครั้งนี้จะมิไดประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาท แต
ไดประกันภัยไวกับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ตามที่คูกรณีแถลงตอสูไว แตเมื่อมีขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ส.
2 วามีบริษัทประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท ก.จํากัด ผูเสนอขอพิพาท ไดเขาเปนสมาชิกลงนามในขอกําหนดการ
เขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ระหวาง
บริษัท..................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท ก. จํากัด ผูรับประกันภัยตอฝายหนึ่ง โดยเนื้อหาของ
เอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท ก. จํากัด คือผูเสนอขอพิพาทเปนผูบริหารกองกลาง
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ภายใต ก ารกํา หนดนโยบายและการกํา กั บดูแ ลของคณะกรรมการและบริษั ท ..............จํา กั ด ยังตกลงทํ า สั ญ ญา
ประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยบริษัท...........................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอ
กับบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถที่ออกใหผูเอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท..................จํากัด ตกลงชดเชย
คาใชจายในการบริการกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และยังตกลงใหกองกลางทําหนาที่
จัดการสินไหมทดแทนเพียงผูเดียว สําหรับสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ
ระหวางบริษัทผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่ง ในสัญญาขอ 1.1 บริษัท....................จํากัด ตกลงเอาประกันภัยตอและ
บริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน 100 เปอรเซ็นตของ
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอในสัญญานี้จะเรียกวากรมธรรม บริษัท
.................. จํากัด จะแจงการรับประกันภัยตอโดยการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร ................และขอ 6.1 บริษัท
..................จํากัด ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน การจายคาเสียหายเบื้องตน การ
จายคาสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว .......................และบริษัท ......................
จํากัด ยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย....................และทําการอื่นๆ ทุกอยางตามที่
บริษัทผูรับประกันภัยตอเห็นสมควรเมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปนขอตกลงระหวางบริษัท
สมาชิกดวยกันเอง ผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยตอ จึงยอมใชสิทธิตางๆ ตามขอกําหนดและสัญญาดังกลาว
ในนามของตนเองได กลาวคือจายเงินใหผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ มาตรา 31 ดังนี้ขอแถลงคัดคานบางขอของคูกรณีขางตนไมอาจรับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
ดังกลาวขางตนได สวนที่คูกรณีแถลงคัดคานอางวาเรื่องนี้ไมเขาหลักเกณฑตัวการตัวแทนนั้น แตเมื่อเปนเรื่องที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอจากผูรับประกันภัยโดยตรงและใชสิทธิตามขอกําหนดและสัญญาตามที่ตกลงกันไว จึง
หาใชเปน เรื่องตัวแทนและตัวแทนไม และที่แถลงอางวา สัญญานี้ขัดต อความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอั นดี ของ
ประชาชนและไมอยูในเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากไมใชขอพิพาททางแพงและอนุญาโตตุลาการไมมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไดนั้น แตเมื่อดูรายละเอียดของสัญญาและขอกําหนดก็เปนสัญญาทางแพงเกี่ยวกับเนื่องกับสัญญา
ประกันภัย โดยเฉพาะขอกําหนดและสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยลงลายมือชื่อเปนพยานไว
และยังมีสมาคมประกันวินาศภัยไดลงนามรับรูเปนพยานดวย จึงหาเปนขอกําหนดและสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใดไม เมื่อเปนขอพิพาทที่เกี่ยวกับเนื่องสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงยอม
ชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการขอ 2 ได ขอแถลงตอสูตามคําแถลงดังกลาวมาไม
อาจรับฟงได ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อปรากฏ
ตามเอกสาร ส.4 เปนหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทฝายเดียว ยังใหพอฟงวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระ
หนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอ
พิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 149,140 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วัน ที่ 26 มิถุนายน 2549) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใ ช
คาธรรมเนียม 2,187 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4174/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 834/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 10-1415 ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548
เวลา 18.15 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามสิรินธร ถึงที่เกิดเหตุบริเวณสะพานขาม
คลองบางกอกนอย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เปลี่ยนชองทางเดินรถกะทันหันจากชองซายสุดไปในชองขวาสุด
เปนเหตุใหขวางหนาและเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไป
ซอมเสียเงินไปจํานวน 8,474.40 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถจึงยังไมไดรับชวงสิทธิที่จะยื่น
คําเสนอขอพิพาทนี้ได เรื่องภาษีมูลคาเพิ่มผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียกเอาจากคูกรณีไดขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณากําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง รับชวงสิทธิแลวหรือยัง เรียกเอาภาษีมูลคาเพิ่มได
หรือไม
ในชั้ น พิ จ ารณาต อ มาผู เ สนอข อ พิ พ าทยอมลดค า ซ อ มรถให 20 เปอร เ ซ็ น ต และยอมหั ก
ภาษีมูลคาเพิ่มออกไป คงติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณีเพียงจํานวน 6,336 บาท คูกรณียอมรับวาผูเสนอขอพิพาท
ไดรับชวงสิทธิแลว ทั้งสองฝายไมติดใจนําสืบ
พิเคราะหแลวขอเท็จจริงคงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทและคูกรณีรับกันวาผูเสนอขอพิพาทไดรับ
ชวงสิทธิแลวและคาเสียหายมีเพียงจํานวน 6,336 บาท เทานั้น ฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามจากคูกรณีแลว ขอ
พิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 6,336 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินไปคือวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เปนตนไป จนกวาจะชําระ
เสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาทแทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3084/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 853/2550
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทและรองขอแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน กกฉ-482 นครศรีธรรมราช คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บบ-6171 นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ขับรถไปตามถนนสายทุงสง-บางขัน ถึงที่เกิดเหตุหมู 8 ตําบลเขาโร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูขับรถยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง เสียหลักเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทําใหผูขับรถจักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาล
แกผูบาดเจ็บจํานวน 15,000 บาท อันเปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหคูกรณีใน
ฐานะผูรับประกันภัยไวจาผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทกลาวอาง การที่ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอตามสัญญารับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ เปนการปฏิบัติตามสัญญาไมใชปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ผูเสนอขอพิพาชําระเงินคา
รักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บไปเปนการชําระตามอําเภอใจไมใชการชําระตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีสิทธิไลเบี้ยตอคูกรณีได การทําสัญญารับประกันภัยตอ
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งผูเสนอขอพิพาทเขาเปนคูสัญญานั้น คูกรณีไมไดเขาเปนคูสัญญา
ดวย คูกรณีจึงเปน บุคคลภายนอกไมมีสวนผูก พันตอสัญญาดังกลา ว การที่ผูเสนอข อพิพาทนํ าสัญญาดั งกลาวให
อนุ ญ าดตตุ ล าการชี้ ข าดไม ใ ช เ นื่ อ งจากข อ พิ พ าททางแพ ง ตามคํ า นิ ย ามแห ง สั ญ ญาการระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการซึ่งทํากันไว อนุญาโตตุลาการจึงไมมีอํานาจที่จะชี้ขาดขอพิพาทนี้ ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้ น พิจ ารณา กํา หนดประเด็ น ขอ พิพ าทเรื่อ งผูเ สนอขอ พิ พาทมี สิทธิ เสนอข อพิพ าทนี้ ห รื อไม
คูกรณีจะตองรับผิดตามที่ผูเสนอขอพิพาทขอมาหรือไม
ในชั้นพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทอางสงสําเนาคําชี้ขาดขอพิพาทเรื่องอื่นซึ่งมีประเด็นขอพิพาทเปน
อยางเดียวกันกับขอพิพาทนี้ ซึ่งอนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไดชี้ขาดไวแลว
ผูเสนอขอพิพาทไมติดใจที่จะนําสืบพยานหลักฐานอื่นใด
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คูกรณีขอสงคําแถลงการณปดการพิจารณาขอพิพาทเขามาเพื่อใชในการพิจารณาประกอบการชี้
ขาดขอพิพาทนี้และไมติดใจนําสืบพยานอื่นใดอีก
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเสนอขอพิพาทนี้หรือไม ในขอนี้
ขอเท็จจริงคงฟงไดตามคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทโดยคูกรณีไมกลาวปฏิเสธหรือโตแยงใหเห็นเปนอยาง
อื่ น จึ ง ฟ ง ข อ เท็ จ จริ ง ได ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย ช ว งต อ ตามสั ญ ญารั บ ประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ
ประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยรับตอมาจากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคา
รักษาพยาบาลอันเปนคาเสียหายเบื้องตนแกผูที่ไดรับบาดเจ็บไปแลว ผูเสนอขอพิพาทใชสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณี
ในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิด ในขอนี้คูกรณีกลาวแกวาผูเสนอขอพิพาทอางรับชวงสิทธิตาม
สัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ไมใชรับชวงสิทธิตามความในมาตรา 31 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 เห็ น ว า สั ญ ญษประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ ประกั น ภั ย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งทําขึ้นระหวางบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยเดิมและบริษัท ก. ประกันภัย
จํากัด ผูรับประกันภัยตอ เปนสัญญาซึ่งทางราชการยอมรับใหทําขึ้นไดโดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยไดลงลายมือชื่อ
เป น พยาน และนายกสมาคมประกั น วิ น าศภั ยซึ่ ง เปน ผู ดูแ ลผลประโยชน ร ะหว า งบริ ษัท ผู รั บประกั น ภั ย และผู เ อา
ประกัน ภัยไดลงนามรับรูไ วเปนพยานดวย เชื่ อวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับ จึงเชื่อไดวาผูเสนอขอพิพาทรับโอนสิทธิมาจากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด เปนการถูกตอง
แลว การที่คูกรณีอางวาสิทธิตามสัญญาไมใชสิทธิที่ผูเสนอขอพิพาทจะไลเบี้ยเอาจากผูรับประกันภัยไวตามกฎหมาย
คุมครองผูประสบภัยจากรถได คูกรณีโตแยงวาเปนสิทธิเฉพาะของบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ไมใชสิทธิของผูเสนอขอ
พิพาท เห็นวาขอกลาวแกของคูกรณีไมสามาถจะไปตัดสิทธิของผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองมาจาก
บริษัท ส.ประกัน ภัย ในอัน ที่จ ะเรีย กรอ งเอาจากผูประมาททําละเมิด รวมทั้งเรี ย กรองเอาจากคู ก รณีใ นฐานะผูรับ
ประกั น ภัย ไว จ ากผู ป ระมาททํ า ละเมิ ด ได นอกจากที่ คู ก รณี ก ล า วแก แ ล วไม เ ห็ น มี เ หตุ ผ ลใดที่ คู ก รณี ใ นฐานะผู รั บ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดจะไมตองชดเชยคาเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้น ขอกลาวแกของคูกรณีฟงไมขึ้น เชื่อ
วาผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเสนอขอพิพาทนี้ได สําหรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีจะตองรับผิดตามที่ผูเสนอขอ
พิพาทขอมาหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทมาขอตามคําเสนอขอพิพาทซึ่งคูกรณีไมไดใหการโตแยงเปนอยางอื่น
ฟงไดวาคูกรณีรับขอเท็จจริงตามคําเสนอขอพิพาทนั้น ฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคารักษาพยาบาลแก
ผูบาดเจ็บไปแลวตามขอและฟงไดวาผูเสนอขอพิพาททวงถามจากคูกรณีแลว ขอพิพาทจึงฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 16,687 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป ของ
เงินจํานวน 15,000 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณี
ชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ได
รับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4520/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2060/2550
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูเขารวมการเอาประกันภัยตอและรับประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บังคับ CMIP และสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยภาคบังคับรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กยธ735 พิจิตร จากบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ปพ-1745 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 เวลา 16.10 นาฬิกา นาย ดร. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ตอมาตามถนนสายสากเหล็ก-เนินมะปราง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย กก. ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมา
ทิศทางเดียวกันเฉี่ยวชนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอ เปนเหตุใหนาย ดร.ผูขับไดรับ
บาดเจ็บ พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวสั่งฟองผูขับรถฝายคูกรณีและศาลไดพิพากษาแลว หลังจากเกิดเหตุนาย
ดร.ผูขับไดเขารักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวใหโรงพยาบาลแลว ผูเสนอ
ขอพิพาทผูรับประกันภัยตอขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานทํานองวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน กยธ-735 พิจิตร การจายเงินของผูเสนอขอพิพาทไมใชเปนบุคคลผูมีสิทธิไลเบี้ยตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 ได การที่ผูเสนอขอพิพาทตกลงรับผิดคาสินไหมทดแทนของผูประสบภัยตามสัญญา
CMIP กับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด เปนการตกลงตามสัญญาจากกลุมสมาชิกกันเอง โดยคูกรณีมิไดเปนคูสัญญาหรือ
รวมเปนสมาชิกในกลุมแตอยางใด ขอสัญญาดังกลาวมิไดมีผลผูกพันกับอนุญาโตตุลาการและคูกรณี เนื่องจากสัญญา
ไมอยูขอบนอกของสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและตามมาตรา 40 (1) (ง) แหงพระราชบัญญัติ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2535 และมิ ใ ช ข อ สั ญ ญาทางแพ ง ตามคํ า นิ ย ามแห ง สั ญ ญาการระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุ ญ าโตตุ ล าการ และสั ญ ญา CMIP มิ ใ ช สั ญ ญาประกั น ภั ย ที่ พิ พ าทระหว า งผู เ สนอข อ พิ พ าทกั บ คู ก รณี
อนุญาโตตุลาการจึงไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามสัญญา CMIP ได และไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยตาม มาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถเพราะขัดตอกฎหมายและขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหคูกรณีรับผิดจะขัดตอพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (2) (ข) และ
มิใชเรื่องตัวการตัวแทนหรือการโอนสิทธิเรียกรอง

11

ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพ าทมีน าย ชก. ผูรับ มอบอํ า นาจมาสืบว า ผูเ สนอข อ พิ พ าทเป น ผูรั บ ประกั น ภัยต อ
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน กยธ-735 พิจิตร จาก
บริษัท ส.ประกันภัย จํากัดดังรายละเอียดตามขอกําหนดและสัญญาเอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 เวลา
16.10 นาฬิกา รถยนตฝายคูกรณีไดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอ ทําใหนาย ดร. ผูขับรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทตอไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาล 2 แหงเปนเงิน 15,000 บาทตามเอกสาร ส.2 และศาลไดพิพากษาวาผู
ขับฝายคูกรณีประมาทแลวเมื่อผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวไปแลวผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเงินดังกลาวไปทาง
คูกรณี คูกรณีปฏิเสธมาตามเอกสาร ส.3
คูกรณีไมสืบพยานแตขอสงคําแถลงแทน
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวา การเกิดเหตุครั้งนี้รถฝายคูกรณีเปนฝายประมาทที่
ไปชนรถคั น ที่ ผู เ สนอข อพิ พ าทต อ ทํ า ให น าย ดร. ผู ขั บ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ได รั บ บาดเจ็ บ เข า
รักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลจํานวนดังกลาวใหโรงพยาบาลแลว
ปญหามีใหวินิจฉัยตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
นั้น ซึ่งคูกรณียื่นคําแถลงตอสูในปญหานี้ที่มีสาระสําคัญทํานองวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถคันที่ถูกรถฝาย
คู ก รณี ก อ ละเมิ ด แต ผู รั บ ประกั น ภั ย รถคั น ดั ง กล า วคื อ บริ ษั ท ส.ประกั น ภั ย จํ า กั ด ดั ง นั้ น ผู มี สิ ท ธิ ไ ล เ บี้ ย ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 ไดคือบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด เรื่องนี้โรงพยาบาลตองขอเบิก
คารักษาพยาบาลตอบริษัท ส. ประกันภัย จํากัด ซึ่งเปนผูรับประกันภัยโดยตรง และผูมีหนาที่จายเงินคือบริษัท ส.
ประกันภัย จํากัด การที่ผูเสนอขอพิพาทมีสัญญา CMIP กับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด และจายเงินไป จึงไมใชผู
จายเงินตามมาตรา 31 และผูเสนอขอพิพาทไมใ ชตัวแทนของบริษัท ส.ประกันภัย จํา กัด การที่ผูเสนอขอพิพาท
เรี ย กร อ งให คื น เงิ น ในนามของตนเองจึ ง ไม เ ข า หลั ก เกณฑ ตั ว การตั ว แทน สั ญ ญานี้ ไ ม อ ยู ใ นอํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ของ
อนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย เห็นวา แมจะไดความ
ตามกรมธรรม ส.1 แผนที่ 14 วารถจักรยานยนตคันที่ถูกละเมิดครั้งนี้จะมิไดประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาทตามที่
คูกรณีตอสูไว แตไดประกันภัยไวกับบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด แตเมื่อมีขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ส.1 แผนที่
1-13 วามีบริษัท ประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูเสนอขอพิพาทและบริษัท ส.ประกันภัย
จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกลงนามในขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวงกองกลาง
รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับระหวาง
บริษัท......................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอฝายหนึ่ง
โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด คือผูเสนอขอ
พิพาทเปนผูบริหารกองกลาง ภายใตการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลของคณะกรรมการ และบริษัท...............
จํากัด ยังตกลงทําสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยบริษัท.............จํากัด ผู
เอาประกันภัยตอกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอแบบ อัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรม
คุมครองผูประสบภัยจากรถที่ออกใหผูเอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท..............จํากัด
ตกลงชดเชยคา ใชจา ยในการบริ ห ารกองกลางในอั ต ราร อยละ 1 ของเบี้ ย ประกนภัย รับตรงสุทธิ 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 น ภั ย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางบริษัทผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งนั้น ในสัญญาขอ 1.1 บริษัท................จํากัด ตก
ลงเอาประกันภัยตอและบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน
100 เปอรเซ็นต ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะ
เรียกวากรมธรรม โดยบริษัท..............จํากัด จะแจงการับประกันภัยตอโดยการสงสื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร............
และขอ 6.1 บริษัท....................จํากัด ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน การจาย
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คาเสียหายเบื้องตน การจายสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว...................และบริษัท
จํากัดยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย..............และทําการอื่นๆ ทุกอยางตามที่ผูรับ
ประกันภัยตอเห็นสมควร เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปนขอตกลงระหวางบริษัทสมาชิก
ดวยกันเอง ผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยตอ จึงยอมใชสิทธิตางๆ ตามขอกําหนดและสัญญาดังกลาวในนาม
ของตนเองไดกลาวคือจายเงินใหผูประสบภัยในอุบัติเหตุนี้แลว ยอมใชสิทธิไลเบี้ยจากคูกรณีที่เปนผูรับประกันภัยรถ
คันที่กอเหตุตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31
ดังนี้ขอตอสูบางอยางของคูกรณีขางตนไมอาจรับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวขางตนได สวนที่
คูกรณีอางตอสูวาเรื่องนี้ไมเขาหลักเกณฑตัวการตัวแทนนั้น แตเมื่อเปนเรื่องที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอจาก
ผูรับประกันภัยโดยตรงและใชสิทธิตามขอกําหนดและสัญญาตามที่ตกลงกันไว จึงหาใชเปนเรื่องตัวการตัวแทนไมและ
ที่อางตอสูอีกวาสัญญานี้ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมอยูในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการเนื่องจากไมใชขอพิพาททางแพง และอนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามสัญญาการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไดนั้น แตเมื่อดูรายละเอียดของสัญญญาและขอกําหนดก็เปน
สัญญาทางแพงเกี่ยวกับเนื่องกับสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะขอกําหนดและสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมีอธิบดีกรมการ
ประกันภัยลงลายมือชื่อเปนพยานไว และยังมีสมาคมประกันวินาศภัยลงนามรับรูเปนพยานดวย จึงหาเปนขอกําหนด
และสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใดไม เมื่อเปนขอพิพาทเกี่ยวเนื่องกับ
สัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงยอมชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการขอ 2 ได
ดังนี้ คูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แมจะไมปรากฏวาผูเสนอ
ขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระเงินตามที่เรียกรองไปเมื่อใด แตการที่คูกรณีปฏิเสธการจายเงินตอผูเสนอขอพิพาท
ตามที่เรียกรองไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ถือไดวาคูกรณีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตวันที่ปฏิเสธมาแลว จึงใหรับผิด
ดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 15,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4907/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2061/2550
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ผก-1667 ชลบุรี สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุน
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-5569 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2547 เวลา 16.30 นาฬิกา นาง บอ. ได
ขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนรังสิต-ดอนเมือง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุการจราจรติดขัดได
ชะลอรถตามรถคันหนา ไดมีรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับตามหลังมาในชองทางเดียวกันดวยความเร็ว และไม
สามารถควบคุม รถใหห ยุด ได จึ ง ไดพุ ง ชนทายรถฝา ยผู เสนอขอพิพาทเสีย หาย หลังเกิ ด เหตุ พนัก งานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจ เห็นวาผูขับรถฝายคูกรณีประมาท จึงไดออกหลักฐานรับผิดใหเพื่อใชเรียกรองภายหลัง
ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถไปจัดซอมเปนเงิน 12,563 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองเงินดังกลาว
จากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทยังไมจายคาซอมรถ ผูเสนอขอพิพาทจึงไมอาจเรียกรองคา
ซอมจากคูกรณีได
ประเด็นขอพิพาทมีวา ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทขอสงใบเสร็จรับเงินคาแรงและคาอะไหลตาม
เอกสาร ส.1 และ ส.2 เปนพยานแลวไมติดใจสืบพยาน สวนคูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวหรือไมนั้น
เห็นวา เมื่อเอกสาร ส.1 และ ส.2 ที่ผูเสนอขอพิพาทอางไดความวาเอกสาร ส.1 เปนใบเสร็จรับเงินของอูระบุเปนคาแรง
6,700 บาท และเอกสาร ส.2 ระบุวามีการจัดซื้ออะไหลเปนเงิน 5,480 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 12,180 บาท โดย
ราคาดังกลาวเปนราคาที่หักภาษีมูลคาเพิ่มออกแลว เมื่อคูกรณีไมนําสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอื่น เอกสารดังกลาวนึ
งพอฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมครั้งนี้แลว ผูเสนอขอพิพาทยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาซอมดังกลาวซึ่ง
ถือเปนคาเสียหายจากคูกรณีไดพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด
ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาท
เปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 12,180 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตน เงินดังกลา วนับแตวันเสนอขอพิพาท (วัน ที่ 21 กันยายน 2549) เปน ตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใ ช
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คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4693/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2117/2550
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ (CMIP) และสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับรถจักรยานยนตคัน
หมายเลขทะเบี ย น ปษง-456 กรุ ง เทพมหานคร ไว จ ากรถ จากบริ ษั ท ป. ประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน 1ม3030 กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 16.00
นาฬิกา นางสาว จย. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอมาตามถนนหลังโรงพยาบาลลําลูก
กามุงหนาไปโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ โดยมีเด็กหญิง สต.นั่งซอนทายมา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีเด็กชาย อพ. ขับ
รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนสายเดียวกันและไดเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับ
รถฝายผูเสนอขอพิพาทกับเด็กหญิง สจ.ผูนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลลําลูกกา และ
ปทุมธานี เมื่อพนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาผูขับรถฝายคูกรณีประมาท จึงไดเปรียบเทียบปรับ 400 บาท
ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 15,000 บาท และจายคา
รักษาพยาบาลของเด็กหญิง สจ. ผูนั่งซอนทายเปนเงิน 1,660 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 16,660 บาท ผูเสนอขอพิพาท
จึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน
ปษง-456 กรุงเทพมหานคร จึงไมใชเปนบุคคลผูมีสิทธิไลเบี้ยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา
31 ได การที่ผูเสนอขอพิพาทตกลงรับผิดคาสินไหมทดแทนของผูประสบภัยตามสัญญา CMIP กับบริษัท ส.ประกันภัย
จํากัด เปนการตกลงตามสัญญาจากกลุมสมาชิกกันเองโดยคูกรณีมิไดเปนคูสัญญาหรือเปนสมาชิกในกลุมแตอยางใด
ขอสัญญาดังกลาวมิไดมีผลผูกพันกับทั้งอนุญาโตตุลาการและคูกรณี เนื่องจากเปนสัญญาไมอยูในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (1) (ง) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2535 และเปนสัญญาตัวการตัวแทน
หรือการโอนสิทธิเรียกรองและตามสัญญา CMIP ก็ไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถไดเพราะขอตกลงขัดตอกฎหมายและขัดตอความสงบเรียกรองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหคูกรณีรับผิดจะขัดตอพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ มาตรา 40 (2) (ข)
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
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หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพ าทมีน าย ชก. ผูรับ มอบอํ า นาจมาสืบว า ผูเ สนอข อ พิ พ าทเป น ผูรั บ ประกั น ภัยต อ
กองกลางรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ภ าคบั ง คั บ ซึ่ ง รถจั ก รยานยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปษง-456
กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ป.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการ
รั บ ประกั น ภั ย ต อ ช ว งกองกลางรั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ภ าคบั ง คั บ และสั ญ ญษประกั น ภั ย ต อ กองกลางรั บ
ประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับตามเอกสารกรมธรรม ส.1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 16.00 นาฬิกา
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดถูกรถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาชน ทําให
นางสาว จย. ผู ขับ และเด็ ก หญิง สจ.ผู นั่ ง ซอ นทา ยไดรั บบขาดเจ็ บเข า รั ก ษาพยาบาลที่ โ รงพยาบาลลํา ลู ก กาและ
โรงพยาบาลปทุมธานีเปนเงิน 15,000 บาท และ 1,660 บาท ตามลําดับ รวมเปนเงินทั้งหมด 16,660 บาท ตอมาผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวใหโรงพยาบาลไปแลวตามเอกสาร ส.2 เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไปทางคูกรณี
คูกรณีปฏิเสธเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 ตามเอกสาร ส.3
คูกรณีแถลงวาไดถามคานพยานผูเสนอขอพิพาทไวแลว จึงไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดยุตใิ นเบื้องตนวา รถจักรยานยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับโดย
ประมาทชนรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอ ทําใหนางสาว จย. ผูขับและเด็กหญิง สจ.ผูนั่งซอน
ทายไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลเปนเงินรวมทั้งหมด 16,660 บาท โดยผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาว
ใหทางโรงพยาบาลไปแลว จึงมีปญหาใหวินิจฉัยตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอ
พิ พ าทคื น แก ผู เ สนอข อ พิ พ าทหรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า แม จ ะได ค วามตามกรมธรรม ใ นเอกสาร ส.1 แผ น ที่ 14 ว า
รถจั ก รยานยนต คั น ที่ ถู ก ละเมิ ด ครั้ ง นี้ จ ะมิ ไ ด ป ระกั น ภั ย ไว กั บ ผู เ สนอข อ พิ พ าท แต ไ ด ป ระกั น ภั ย ไว กั บ บริ ษั ท ป.
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามที่คูกรณีตอสูไวแตเมื่อมีขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 1-13 ปรากฏวา
มีบริษัทประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูเสนอขอพิพาทและบริษัท ป.ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ไดเขาเปน สมาชิก ลงนามในขอกํา หนดการเขา รว มการเอาประกั น ภัยตอ และการรับ ประกัน ภั ยตอชวง
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บังคับ ระหวางบริษัท ..................... จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัย
ตอฝายหนึ่ง โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด คือผู
เสนอขอพิพาทเปนผูบริหารกองกลาง ภายใตการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลของคณะกรรมการ และบริษัท
....................จํากัด ยังตกลงทําสัญญาประกันภัย ตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยบริษัท
.................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต
ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ออกใหผูเอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท
...................จํากัด ตกลงชดเชยคาใชจายในการบริการกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และ
ยังตกลงใหกองกลางทําหนาที่จัดการสินไหมทดแทนเพียงผูเดียว สําหรับสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งนั้น ในสัญญาขอ 1.1 บริษัท.................จํากัด ตกลงเอา
ประกันภัยตอและบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน 100
เปอรเซ็นตของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
กรมธรรม โดยบริษั ท ......................จํา กัด จะแจง การรั บ ประกัน ภัยตอ โดยการสงสื่อ บั น ทึ ก ขอ มูลคอมพิ ว เตอร
...........................และขอ 6.1 บริษัท................จํากัดตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหมทดแทน
การจายคาเสียหายเบื้องตน การจายคาสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว .................
และบริษัท..............จํากัด ยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย................และทําการอื่นๆ
ทุกอยางตามที่ผูรับประกันภัยตอเห็นสมควร เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปนขอตกลง
ระหวางบริษัทสมาชิกดวยกันเองผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประกันภัยตอ จึงยอมใชสิทธิตางๆ ตามขอกําหนดและ
สัญญาดังกลาวในนามของตนเองได กลาวคือจายเงินใหผูประสบภัยในอุบัติเหตุนี้แลว ยอมใชสิทธิไลเบี้ยจากคูกรณีที่
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เป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถคั น ที่ ก อ เหตุ ต อ รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ต อ ได ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 ดังนี้ขอตอสูบางอยางของคูกรณีตามคําคัดคานไมอาจรับฟงหักลางหลักฐานของผูเสนอ
ขอพิพาทดังกลาวขางตนได สวนที่คูกรณีอางตอสูในคําคัดคานวาเรื่องนี้ไมเขาหลักเกณฑตัวการตัวแทนและการโอน
สิท ธิ เ รีย กร อ งนั้น แตเ มื่อ เป น เรื่อ งที่ ผูเ สนอข อพิ พาทรั บประกัน ภัย ตอ จากผู รั บ ประกั น ภั ย โดยตรงไดใ ชสิ ทธิ ตาม
ขอกําหนดและสัญญษตามที่ตกลงกันไว จึงหาใชเปนเรื่องตัวการตัวแทนและการโอนสิทธิเรียกรองไม และที่อางตอสู
อีกวาสัญญานี้ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมอยูในเขตของสัญญษอนุญาโตตุลาการ
เนื่องจากไมใชขอพิพาททางแพง และอนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจวินิจฉัยขี้ขาดไดนั้น แตเมื่อดูรายละเอียดของสัญญา
และขอกําหนดก็เปนสัญญาทางแพงเกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะขอกําหนดและสัญญาดังกลาวทําขึ้น
โดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยลงลายมือชื่อเปนพยานไว และยังมีสมาคมประกันวินาศภัยลงนามรับรูเปนพยานดวย
จึงหาเปนขอกําหนดและสัญญาที่ขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใดไม เมื่อ
เปนขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย อนุญาโตตุลาการจึงยอมชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญาการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการขอ 2 ได ดังนี้ผูเสนอขอพิพาทชอบที่จะใชสิทธิไลเบี้ยคาสินไหมทดแทนจากคูกรณีใหรับผิดใชเงิน
ตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยได แมจะไมปรากฏตามเอกสาร ส.3 วาผูเสนอขอพิพาท
ทวงถามใหคูกรณีชําระเงินตามที่เรียกรองไปเมื่อใด แตการที่คูกรณีปฏิเสธการจายเงินตอผูเสนอขอพิพาทที่เรียกรอง
ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ถือไดวาคูกรณีผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตวันที่ปฏิเสธมาแลว จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวัน
ดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 16,600 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท
แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4945/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2118/2550
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวงกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ (CMIP) และสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับรถจักรยานยนตคัน
หมายเลขทะเบียน คตต-332 นครราชสีมา จากบริษัท พ. ประกันภัย จํากัด ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ฌต-84 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2547 เวลา 02.20 นาฬิก า ขณะนาย จด.ไดขับรถจัก รยานยนตคัน ที่ผูเสนอข อพิพาทรั บประกั น ภัยตอออกถนน
มิตรภาพ โดยมีนาย ธ.นั่งซอนทายมา ไดมีนาย จว.ขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยออกจากลานจอดรถของ
โรงแรมสีมาอยางเร็วและไดขับยอนศรมาตามถนนในลานจอดรถเปนเหตุใหมาชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหนาย
ธ. ผูนั่งซอนทายมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี ตอมานาย ธ. ได
ถึงแกความตาย พนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็น ว าเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับฝายคูกรณี ตอ มา
โรงพยาบาลไดขอรับคารักษาพยาบาลของนาย ธ.กอนตาย เปนเงิน 14,900 บาทตอผูเสนอขอพิพาท และทายาทของ
นาย ธ. ไดขอรับคาปลงศพตอผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิ พาทจายเงินตามจํานวนดั งกลาวไปแลวรวมเปนเงิน
ทั้งหมด 49,900 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน
คตต-332 นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเสนอขอพิพาทจายเงินคาเสียหายตาม
สัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับเปนการจายตามขอตกลงของบริษัทกลุมสมาชิก
แตคูกรณีมิไดเขาเปนสมาชิกตามขอตกลงดังกลาว ผูเสนอขอพิพาทไมอาจใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 ได คูกรณีไดจายคาปลงศพของนาย ธ.ไปเปนเงิน 65,000 บาท
จึงเหลือความคุมครองตามกรมธรรมเพียง 35,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม
เพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ผูเสนอขอพิพ าทมีน าย ชก. ผูรับ มอบอํ า นาจมาสืบว า ผูเ สนอข อ พิ พ าทเป น ผูรั บ ประกั น ภัยต อ
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ซึ่งรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน คตต-332 นครราชสีมา ไว
จากบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด ตามขอกําหนดและสัญญาและกรมธรรมดังรายละเอียดตามเอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 547 เวลา 02.20 นาฬิกา รถฝายคูกรณีไดชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอ เปนเหตุใหนาย ธ.
ผูนั่งซอนทายไดรับบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และตอมาไดถึงแกความตาย โรงพยาบาลไดขอเบิกคา
รักษาพยาบาลของนาย ธ. กอนตายเปนเงิน 14,900 บาท ตอผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินดังกลาวกับ
ไดจายคาปลงศพแกทายาทของผูตายอีก 35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 49,900 บาท ตามเอกสาร ส.2 ผูเสนอขอ
พิพาททวงถามใหคูกรณีชําระแลว แตคูกรณีปฏิเสธมาตามเอกสาร ส.3
คูกรณีมีนางสาว พร. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา คูกรณีไดจายคาปลงศพเบื้องตนใหแกทายาทของ
นาย ธ. ผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลวเปนเงิน 65,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ตามเอกสาร ค.1
คูกรณีจึงไมตองรับผิดจํานวนเงินที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเพราะเกินเงินคุมครองตามกรมธรรม แตหากตองจายจะ
จายเพียง 35,000 บาท
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดยุติในเบื้องตนวา รถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุชน
รถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน คตต-332 นครราชสีมา ทําใหผูโดยสารมากับรถคันดังกลาวไดรับบาดเจ็บเขา
รักษาพยาบาล ตอมาไดถึงแกความตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลกอนตายและคาปลงศพไปเปนเงิน
รวมทั้งหมด 49,900 บาท แกโรงพยาบาลและทายาทของผูตายไปแลว สวนคูกรณีไดจายคาปลงศพของผูตายที่มากับ
รถผูเสนอขอพิพาทไปเปนเงิน 65,000 บาท โดยรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียว
ที่วาคูกรณีตองรับผิดชดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไมเพียงใดนั้น เห็นวา แมจะไดความ
ตามกรมธรรม ส.1 แผนที่ 14 วารถจักรยานยนตคันที่ถูกละเมิดครั้งนี้จะมิไดประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาทตามที่
คูกรณีคัดคานตอสูไว แตไดประกันภัยไวกับบริษัท พ.ประกันภัย จํากัด แตเมื่อมีขอกําหนดและสัญญาตามเอกสาร ส.1
แผนที่ 1-13 วามีบริษัท ประกันภัย 56 บริษัท รวมถึงบริษัท ก.ประกันภัย จํา กัด ผูเสนอขอพิพาทและบริษัท พ.
ประกันภัย จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกลงนามในขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและการรับประกันภัยตอชวง
กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ และไดทําสัญญาตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บังคับ ระหวางบริษัท ..................... จํากัด ผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัย
ตอฝายหนึ่ง โดยเนื้อหาของเอกสารดังกลาวมีความหมายในทํานองวา สมาชิกตกลงใหบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด คือผู
เสนอขอพิพาทเปนผูบริหารกองกลาง ภายใตการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลของคณะกรรมการ และบริษัท
....................จํากัด ยังตกลงทําสัญญาประกันภัย ตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยบริษัท
.................จํากัด ผูเอาประกันภัยตอกับบริษัท ก.ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอแบบอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต
ของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ออกใหผูเอาประกันภัยโดยตรงทุกฉบับใหผูรับประกันภัยตอ โดยบริษัท
...................จํากัด ตกลงชดเชยคาใชจายในการบริการกองกลางในอัตรารอยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงสุทธิ และ
ยังตกลงใหกองกลางทําหนาที่จัดการสินไหมทดแทนเพียงผูเดียว สําหรับสัญญาประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัย
รถจักรยานยนตภาคบังคับระหวางผูเอาประกันภัยตอฝายหนึ่งนั้น ในสัญญาขอ 1.1 บริษัท.................จํากัด ตกลงเอา
ประกันภัยตอและบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยตอไดตกลงรับประกันภัยตอแบบอัตราสวนจํานวน 100
เปอรเซ็นตของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนตทุกสัญญาซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
กรมธรรม โดยบริษั ท ......................จํ า กัด จะแจ ง การรั บ ประกัน ภัยตอ โดยการสงสื่ อ บั น ทึ ก ขอ มู ลคอมพิว เตอร
...........................และขอ 6.1 บริษัท................จํากัด ตกลงใหผูรับประกันภัยตอทําหนาที่บริหารจัดการสินไหม
ทดแทน การจายคาเสียหายเบื้องตน การจายคาสินไหมทดแทนและการตกลงประนีประนอมยอมความแตผูเดียว
.................และบริษัท..............จํากัด ยินยอมใหผูรับประกันภัยตอมีสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย................และ
ทําการอื่นๆ ทุกอยางตามที่ผูรับประกันภัยตอเห็นสมควร เมื่อเนื้อหาของขอกําหนดและสัญญาดังกลาวมาขางตนเปน
ขอตกลงระหวางบริษัทสมาชิก ดวยกันเองผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรั บ ประกัน ภัยตอ จึ งย อ มใชสิทธิตางๆ ตาม
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ขอกําหนดและสัญญาดังกลาวในนามของตนเองได กลาวคือจายเงินใหผูประสบภัยในอุบัติเหตุนี้แลว ยอมใชสิทธิไล
เบี้ยจากคูกรณีที่เปนผูรับประกันภัยรถคันที่กอเหตุตอรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอไดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 31 สวนที่คูกรณีอางวาตามกรมธรรมของคูกรณีในสวนของผูโดยสารมากับผูเสนอ
ขอพิพาทที่ถึงแกความตาย คูกรณีไดจายไปแลว 65,000 บาท จํานวนที่ตองรับผิดตามกรมธรรมคงเหลือ 35,000 บาท
เทานั้น แตไมเมื่อปรากฏวากอนจายคูกรณีไดสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทวาไดจายเงินไปเทาใดเพื่อจะกันเงินไว
จายแกผูเสนอขอพิพาทภายหลังและจะไดเกิดปญหาการจายซ้ําซอนกัน การที่คูกรณีไมสอบถามกอนจายจะอาง
เหตุการจายเงินไปบางสวนรวมกับตองจายแกผูเสนอขอพิพาทจะเกินวงเงินคุมครองตามกรมธรรมมาปฏิเสธจายเงิน
ตามที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปคืนแกผูเสนอขอพิพาทหาไดไม หากคูกรณีจายเกินไปเทาใดเปนเรื่องที่คูกรณีจะไปวา
กลาวเอากับทาทของผูตายเอง ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดเงินที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปทั้งหมดเปนเงิน 49,900 บาท คืน
แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย แมจะไมปรากฎตามเอกสาร ส.4 วาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้
เมื่อใด แตเมื่อปรากฎวาคูกรณีปฏิเสธการจายเงินใหผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 คูกรณีจึงตองรับผิด
ดอกเบี้ยตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 49,900 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากต น เงิ น ดั ง กล า วนั บ แต เ สนอข อ พิ พ าท (วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2549) เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ ช
คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนับแตวันทราบคําชี้ขาด
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1391/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2609/2550
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท จ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ภจ-7412 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตกระบะบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน บธ-6083 ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มี นาคม 2547 เวลา 19.30
นาฬิกา นาย วท.ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนบานแพว-นครปฐม ในชองทางซาย โดยถนน
ไปกลับดานละ 1 ชองทาง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีนาย สน. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยสวนทางมาดวยความเร็ว
สูงและล้ําเขามาในชองทางเดินรถฝายผูเสนอขอพิพาทและไดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายและมีผูไดรับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุเห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาทและไมเคยไดรับอนุญาตขับขี่มากอน
ตอ มาผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคัน ที่รั บประกัน ภัยเป น เงิน 191,835 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิ ทธิม า
เรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไมตองรับผิดเนื่องจากเขาสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกัน
และกัน
วันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา เรื่องนี้เขาสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกัน
และกันตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย สท. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคัน
หมายเลขทะเบียน ภจ-7412 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนรถเกง 4 ลอและรับประกันภัยประเภท 1 ตามเอกสารทายคํา
เสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดชนกับรถฝายคูกรณีซึ่งเปนรถกะบะหมายเลข
ทะเบียน บธ-6083 ราชบุรี โดยคูกรณีรบั ประกันภัยรถคันดังกลาวประเภท 1 ตามกรมธรรม ค.1 หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนสอบสวนผูขับทั้งสองฝาย แลวแจงขอหาผูขับฝายคูกรณีวาเปนฝายประมาทและอีกขอหาวาไมมีใบอนุญาตขับ
ขี่ตามประจําวันทายคําเสนอขอพิพาท ดังนั้น เรื่องนี้จึงไมเขาสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันตาม
สัญญาขอ 5 ตามเอกสาร ส.1
คูกรณีขอสงหนังสือตอบหารือของประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนตเปนพยานแลวไม
ติดใจสืบพยาน
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พิเคราะหแลว ในเบื้องตนขอเท็จจริงฟงไดตามที่รับกันวา รถคันที่คูกรณีรับประกนภัยเปนฝายกอ
เหตุชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย โดยรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปนฝายประมาทและผูขับรถฝาย
คูกรณีไมมีใบอนุญาตขับขี่ตามรายงานประจําวันทายคําเสนอขอพิพาท โดยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเปน
รถเกง 4 ลอประกันภัยประเภท 1 ขณะที่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปนรถกระบะบรรทุกมีน้ําหนัก 3,000 กิโลกรัม (3
ตัน) และประกันภัยประเภท 1 เชนกัน โดยบริษัทประกันภัยไดทําสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน
ตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่ผูเสนอขอพิพาทอางไวตาม ส.1 และคูกรณีมีหนังสือตอบขอหารือของประธาน
คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนตสงอางเปนพยาน สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา เรื่องนี้เขาสัญญาสละ
สิทธิเรียกรองคา เสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม ป ระกันภั ยรถยนตห รือไมนั้น เห็น วา เมื่อ หนังสือที่ป ระธาน
คณะอนุ ก รรมการประกั น ภั ย ยานยนต ต อบข อ หารื อ ของคู ก รณี เ กี่ ย วกั บ ความเห็ น ของสั ญ ญาสละสิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง
คาเสียหายซึ่งกันและกันฯ วาการที่สัญญสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันฯ ขอ 5 ระบุไววาสัญญานี้ไมมีผล
บังคับหากความเสียหายที่เกิดขึ้นไมอยูในเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของผูรวมสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่ง หมายถึงวาเมื่อเงื่อนไขตามกรมธรรมประกันภัยหมวดความรับผิดตอบุคคลภายนอกขอ 7.6 และหมวดความ
คุมครองตอรถยนตขอ 9.3 และขอ 9.4 ยกเวนไว จึงไมเขาสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน ฉะนั้น
แมวาเรื่องนี้รถแตละฝายจะประกันภัยประเภท 1 และรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนรถเกง 4 ลอ สวนรถฝายคูกรณีเปน
รถบรรทุกไมเกิน 3,000 กิโลกรัมคือไมเกิน 3 ตัน ซึ่งจะเขาสัญญานี้ตามขอ 1 ก็ตาม แตเมื่อข 5 ระบุวาสัญญานี้ไมมี
ผลบังคับหากความเสียหายที่เกิดขึ้นไมอยูในเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของผูรวมสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่ง เมื่อผูขับรถฝายคูกรณีไมมีใบอนุญาตขับขี่ และเงื่อนไขตามกรมธรรมขอ 9.4 ยกเวนความคุมครองไว ถือ
วาความเสียหายที่เกิดขึ้นไมอยูในเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมของคูกรณี กลาวคือไมเขาหลักเกณฑ
สัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน ฯ ขอ 5 ดังนี้เรื่องนี้จึงไมเขาสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่ง
กั น และกั น ตามกรมธรรมป ระกัน ภั ย รถยนต ต ามความเห็น ในหนั งสือ ตอบขอ หารือ ขา งตน คูก รณีจึ ง ตอ บรับผิ ดใช
คาเสียหายที่ไมโตเถียงกันตามจํานวนเงินตามคําเสนอขอพิพาทคือ 191,835 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใดยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอ
พิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 191,835 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากต น เงิ น ดั ง กล า วนั บ แต วั น เสนอข อ พิ พ าท (วั น ที่ 6 มี น าคม 2549) เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ กั บ ให ใ ช
คาธรรมเนียม 2,562 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือน นับแตวันทราบคําชี้
ขาด
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6503/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3863/2550
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยตอกองกลางรถจักรยานยนตภาคบังคับรถจักรยานยนตคันหมายเลข
ทะเบียน ผ-0207 นครสวรรค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูป ระสบภัยจากรถไวจากบริษัท ส.ประกั นภัย จํากัด
(มหาชน) สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-4251 สิงหบุรี ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 18.40 นาฬิกา นางสาว มล. ไดขับรถจักรยานยนตที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยตอโดยมีเด็กหญิง ณว.นั่งซอนทายมาตามถนนคลองชลประทาน ไดมีนาย สค. ขับรถยนต
คันที่คูกรณีรับประกันภัย ตามหลังมาดวยความเร็วและไดชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําใหผูขับรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดรับบาดเจ็บ และถึงแกความตายที่โรงพยาบาล สวนเด็กหญิง ณว. ผูนั่งซอนทายถึงแกความตายทันที ตอมามี
การดํ า เนิ น คดี ผู ขั บ ฝ า ยคู ก รณี แ ละศาลพิ พ ากษาว า ผู ขั บ รถฝ า ยคู ก รณี ป ระมาท หลั ง เกิ ด เหตุ น างสาว มล.เข า
โรงพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลกอนตาย 15,000 บาท กับคาปลงศพเมื่อ
ตายอีก 35,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท และไดสํารองจายคาปลงศพของเด็กหญิง ณว.เปนเงิน 100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งหมด 150,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีชดใชเงินคาเสียหายแกทายาทไปแลว คูกรณีจึงไมตองรับผิด สวนผู
เสนอขอพิพาทจายเงินคาเสียหายไปโดยไมแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบ
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทแก
ผูเสนอขอพิพาทหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท .
ผูเสนอขอพิพาทแถลงวา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาล
ของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตายใหโรงพยาบาลเปนเงิน 15,000 บาท แตในวันที่ 18 มกราคม 2548 ผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคาปลงศพของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปกอน 35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 50,000 บาท สวน
ผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ตายทันที ผูเสนอขอพิพาทไดสํารองจายคาปลงศพในวันที่ 18 มกราคม 2548
ไป 35,000 บาท ตอมาในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 ไดสํารองจายอีก 65,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 100,000 บาท
รวมเงินที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปทั้งหมด 150,000 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 และเรื่องนี้ศาลพิพากษาวาผูขับ
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ฝายคูกรณีประมาทในวันที่ 19 เมษายน 2548 สวนคูกรณีแถลงวาเรื่องนี้คูกรณีตกลงกับทายาทของผูขับฝายผูเสนอ
ขอพิพาท วาคูกรณีจะชดใชคาเสียหายให 65,000 บาท ตาม ค.1 โดยมีการสอบถามไปยัง บริษัท ส.ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ตาม ค.2 คูกรณีจึงจายจํานวนดังกลาวใหทายาทของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2548 ตาม ค.3 แลวทั้งสองฝายไมติดใจสืบพยานตอไป
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คูกรณีตองรั บผิดใชเงินตามคําเสนอขอ
พิพาทแกผูเสนอขอพิพาทหรือไมนั้น เห็นวา ตามขอเท็จจริงที่ไดความขางตน เมื่อปรากฏวารายผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดความทันที เมื่อผูเสนอขอพิพาทยังไมทราบวาฝายใดผิด ผูเสนอขอพิพาทตองจายเงินรายผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทไดเทาคาเสียหายเบื้องตน คือคารักษาพยาบาลกอนตายไมเกิน 15,000 บาท และจายคาปลงศพเมื่อตายอีก
35,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 50,000 บาท และตองสํารองจายรายผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเต็ม
จํานวนความคุมครองตามกรมธรรม 100,000 บาท เมื่อปรากฏวาเรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตาย 15,000บาท แตจายคาปลงศพไปกอน 35,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท และ
รายผูโดยสารไดสํารองจายไป 100,000 บาท ในขณะที่ผูเสนอขอพิพาทจายยังไมทราบวาฝายใดผิด เพราะเพิ่งจะได
ทราบคําพิพากษาภายหลัง จึงเปนการจายตามกฎหมายบัญญัติและกรมธรรมระบุไว สวนการจายเงินของคูกรณี
ปรากฏวาไดจายหลังทราบคําพิพากษาแลว แมจะมีการตกลงกันกอนตายตาม ค.1 ก็ตาม แตขอตกลงหาใชเปนการ
จายตาม พ.ร.บ.หรือไม แตเปนเรื่องที่ตกลงคาขาดไรอุปการะนอกเหนือเงินที่ตองจายตาม พ.ร.บ.ตามที่ขอตกลงขอ 2
บันทึกไว และกอนคูกรณีจะจายตองสอบถามไปยังผูเสนอขอพิพาทกอนจะวาการจายเงิน 2 รายนี้ไปเทาใด การที่
คูกรณีอางวาไดสอบถามบริษัท ส.ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูรับประกันภัยโดยตรงไปแลวตาม ค.2 แตเมื่อเอกสาร
ค.2 แผนที่ 1 เปนสรุปรายการความรับผิดชอบของคูกรณี แผนที่ 2 เปนสําเนากรมธรรมของบริษัท ส.ประกันภัย
จํากัด (มหาชน) และแผนที่ 3 เปนสัญญาประนีประนอมยอมความของคูกรณี จึงหาใชหนังสือสอบถามตามที่คูกรณี
อางไม คูกรณีจึงยังตองจายเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย หาอางเหตุวาจายแก
ผูประสบภัย 2 ราย ไปเต็มจํานวนแลวมาปฏิเสธไมจายเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทหาไดไม หาก
คูกรณีจายเกินไปเทาใดเปนเรื่องที่จะไปวากลาวเอาคืนจากผูประสบภัยเอง แตในสวนของดอกเบี้ยนั้น เมื่อไมปรากฎ
วาผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอ
ขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 150,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
จากตน เงิน ดั งกลา วนับแตวัน เสนอข อพิพาท (วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2549) เปน ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็จ กั บใหใ ช
คาธรรมเนียม 2,178 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้
ขาด
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5309/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 3878/2550
วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

ระหวาง
บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด
เรื่อง

คูกรณี

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 นางสาว วส. ไดขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลข
ทะเบียน กยก 718 ภูเก็ต ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนถลาง
ในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย โดยมีเด็กหญิง กจ. นั่งซอนทายไปดวย เมื่อไปถึงบริเวณหนาโรงไฟฟาเกา อําเภอเมือง
ภูเก็ต ไดถูกผูมีชื่อซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ข-4577 ภูเก็ต คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถสวนทางมาดวยความประมาทโดยขับล้ําชองเดินรถเขามาในชองเดินรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยาง
กะทันหัน รถจึงเฉี่ยวชนกัน ทําใหนางสาว วส. และเด็กหญิง กจ. ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ภูเก็ต ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลผูประสบภัยทั้งสองรวมเปนเงิน 7,736 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก
คูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 7,736 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน กยก-718 ภูเก็ต หรือไม
2. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายใด
3. ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 3 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ชก. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา ผูเสนอขอพิพาท
เปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กยก-718 ภูเก็ต ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ตาม
เอกสาร ส.1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 เวลาประมาณ 9.00 นาฬิกา นางสาว วส. ไดขับขี่รถจักรยานยนตคันดังกลาว
ไปตามถนนถลาง โดยขับไปในชองเดินรถที่ 1 และมีเด็กหญิง กจ. และเด็กชาย รอ. นั่งซอนทายไปดวย เมื่อไปถึง
บริเวณหนาโรงไฟฟาเกา ไดมีนาย จ. ขับรถยนตไปจอดขางถนนและเปดประตูรถออกมาเปนเหตุใหรถจักรยานยนต
นางสาว วส.ชนประตูรถที่เปด ทําใหนางสาว วส.และเด็กหญิง กจ.ไดรับบาดเจ็บ นาย จ.ผูขับขี่รถยนตคันนั้นไดไปแจง
ความตามสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทไดสอบถามพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองภูเก็ตวาที่
รถชนกันเปนเพราะความประมาทของฝายใด พนักงานสอบสวนตอบมาวาเปนความประมาทของผูขับรถยนตทะเบียน
ข-4577 ภูเก็ต ดังเอกสารหมาย ส.3 นางสาว วส. และเด็กหญิง กจ. เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผู
เสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลไปเปนเงิน 7,736 บาท ดังเอกสาร ส.4 และ ส.5
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คู ก รณี มี น าย มช. ผู รั บ มอบอํ า นาจช ว ง เป น พยานว า เมื่ อ ผู เ สนอข อ พิ พ าทเรี ย กร อ งค า
รักษาพยาบาลเรื่ องนี้จ ากคู กรณี คูก รณีไ ดตรวจสอบขอเท็จ จริงแลว ไดค วามว านาย จ. ผูขับขี่รถคัน ที่คู ก รณีรับ
ประกันภัยไวไดจอดรถอยูและเปดประตูหนาดานคนขับออกเพื่อจะลงจากรถ นางสาว วส. ไดขับขี่รถจักรยานยนตคันที่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวโดยมีเด็กหญิง กจ. นั่งซอนทายมาเฉี่ยวชนรถนาย จ. ถูกประตูหนาที่เปดอยู นาย จ.
เห็นวาตนไมผิด จึงไปแจงความไวดังเอกสาร ส.2 นางสาว วส.และเด็กหญิง กจ.ก็ไมไดเรียกรองคาเสียหาย
พิเคราะหแลว เห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นที่ 2 กอนเกี่ยวกับประเด็นที่วา ฝายใดเปนฝายประมาทนี้
ตามสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.2 ปรากฏวานาย จ. ผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายไปแจงความในวันเกิดเหตุ
โดยแจงวาขณะที่ตนเปดประตูเพื่อลงจากรถ ไดมีรถจักรยานยนตซึ่งนางสาว วส. เปนผูขับขี่และมีเด็กชาย รอ. และ
เด็กหญิง กจ. นั่งซอนทาย มาเฉี่ยวชนเปนเหตุใหทั้ง 3 คนไดรับบาดเจ็บ เกี่ยวกับปญหาตามประเด็นนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทมีหนังสือของพนักงานสอบสวนผูปฏิบัติราชการแทนผูกํากับการ สภ.อ.อเมืองภูเก็ต ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
2548 เรื่อง แจงผลคดีจราจร ถึง ผูจัดการบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด สาขาภูเก็ต ไดแจงผลคดีสอบถามไปวา เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2547 เวลาประมาณ 9.00 นาฬิกา ไดเกิดเหตุรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กยก-718 ภูเก็ต เฉี่ยวชน
กับรถยนตหมายเลขทะเบียน ข-4577 ภูเก็ต เหตุเกิดที่ถนนถลาง พนักงานสอบสวนพิจารณาแลว เปนความประมาท
ของผูขับขี่รถยนตคันหมายเลขทะเบียน ข-4577 ภูเก็ต
พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับประเด็นที่ 2 มีเพียงเทานี้ ไมเพียงพอใหฟงวาผูขับขี่รถ
ฝายคูกรณีไดเปดประตูรถโดยกะทันหัน เปนเหตุใหผูขับขี่รถจักรยานยนตฝายผูเสนอขอพิพาทไมสามารถหลบเลี่ยงได
ทัน รถจักรยานยนตจึงชนประตูรถฝายคูกรณี หรือวาผูขับรถฝายคูกรณเปดประตูรถอยูกอนแลว ผูขับขี่รถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทขับมาดวยความเร็ว โดยไมระมัดระวังเอง รถจักรยานยนตจึงชนประตูรถยนต จะฟงวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณียังไมได เมื่อเปนดังนี้ก็ไมจําตองวินิจฉัยปญหาตามประเด็นที่ 1 และที่ 3 อีก
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป
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