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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2577/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 471/2549
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
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 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2546 เวลา
ประมาณ 14.00 นาฬิกา นาย ส. ไดขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน กบล-380 พิจิตร ซึ่งผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปตามถนนซอยหลังโรงเรียนอํานวย
วิทย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากดานถนนเพชรหึงส มุงหนาไปทางที่วาการอําเภอ
ได มี น าง ก. ซึ่ ง ขั บ รถยนต ก ระบะ หมายเลขทะเบี ย น 3ป-2008 กรุ ง เทพมหานคร คั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนเพชรหึงสมุงหนาไปทางโรงเรียนอนุบาล
อํานวยวิทย ไดขับรถดวยความประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตซึ่งนาย ส. ขับตามหลังมา
ทํา ให นาย ส. ได รั บ บาดเจ็ บ ตอ มานาย ส. ไดม อบอํา นาจใหโ รงพยาบาลพิจิต รมาเรี ย กรองขอค า
รักษาพยาบาลจากผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายรักษาพยาบาลนาย ส.10,912 บาท ใหแก
โรงพยาบาลพิจิตรไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 ไดทวงถามคูกรณีใหชดใชใหแลว คูกรณีเพิกเฉย
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 10,912 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลใหแกผูประสบภัยไปเต็มตาม
ความคุมครองแลว เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลไปจนเปนเหตุใหผูเสนอ
ขอพิพาทสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกคูกรณีแลวหรือไม ซึ่งคูกรณีมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 นาย ส. ขับรถจักรยานยนต คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตาม
ถนนซอยหลังโรงเรียนอํานวยวิทย จากดานถนนเพชรหึงส มุงหนาไปทางที่วาการอําเภอพระประแดง
ไดมีนาง ก. ซึ่งขับรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปขางหนาไดเลี้ยวรถโดยไมใหสัญญาณ เปนเหตุ
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ให ร ถจั ก รยานยนต ข องนาย ส. ชนรถยนต น าง ก. นาย ส. ได รั บ บาดเจ็ บ ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 วัน วันรุงขึ้นก็ไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแตวันที่ 2 ถึงวันที่
24 พฤษภาคม 2546 ครั้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 โรงพยาบาลบางปะกอกซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
นาย ส. ไดมายื่นคํารองขอรับคารักษาพยาบาล นาย ส. 4,088 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายใหเมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.1 แลวผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชให คูกรณี
ชดใช ใ ห 4,088 บาท เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2547 ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2546 ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลพิ จิต ร ซึ่งไดรั บมอบอํานาจจากนาย ส. ไดยื่นคํ ารองขอรับ คาเสี ยหายเบื้องต นเปนคา
รักษาพยาบาลนาย ส. ตอผูเสนอขอพิพาท 10,912 บาท ดังเอกสารหมาย ส.4 และ ส.5 ผูเสนอขอ
พิพาทเห็นวา คารักษาพยาบาลที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายใหแกโรงพยาบาลบางปะกอกไปแลวนั้นเมื่อ
รวมกั บ ที่ โ รงพยาบาลพิ จิ ต รขอมาไม เ กิ น จํ า นวนเงิ น ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น 15,000 บาท จึ ง จ า ยให
โรงพยาบาลพิจิตรไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.6 และ ส.7 เมื่อจายเงินไปแลวผู
เสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหอีก 10,912 บาท คูกรณีปฏิเสธที่จะ
ชดใชใหโดยอางวา คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลนาย ส. ไปเต็มจํานวนเงินในกรมธรรมแลว แตฝายผู
เสนอขอพิ พาทเห็ นว า คู กรณีได จายไปโดยไมไดสอบถามผูเสนอขอพิ พาทเสี ยก อน คู กรณี จะตอง
รับผิดชอบตอการที่เกิดการจายเงินซ้ําซอนเอง
ฝายคูกรณีมีนาง ด. ผูรับ มอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
คูกรณีไดจายคารักษาพยาบาลนาย ส. ผูประสบภัยรายนี้ไป 12,500 บาท ดังสําเนาใบสั่งจายหมาย ค.2
และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 ไดจายใหแกโรงพยาบาลพิจิตรอีก 32,043 บาท ดังสําเนาใบสั่งจาย
หมาย ค.3 ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 คูกรณีไดชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูเสนอขอพิพาท
ไปอี ก 4,088 บาท ดั ง สํ า เนาใบสั่ ง จ า ยหมาย ค.1 รวมเงิ น ที่ คู ก รณี จ า ยไปทั้ ง สิ้ น 48,631 บาท ค า
รักษาพยาบาลนาย ส. อีก 10,912 บาท ซึ่งผูเสนอขอพิพาทเรียกรองจากคูกรณีนี้โรงพยาบาลพิจิตรได
ยื่นคํารองขอรับเงินจากผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ดังเอกสารหมาย ส.4 เมื่อผูเสนอ
ขอพิพาทไดจายเงินจํานวนนี้ไปแลวก็ไมไดเรียกรองเอาแกคูกรณี โดยเร็วพอสมควร เพิ่งมาเรียกรองใน
ป 2548 เมื่อใกลจะเกิดขอพิพาทนี้แลว คูกรณีจึงบไมนาจะตองชดใชเงินจํานวนนี้ให
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา เมื่อคูกรณีจะจายคารักษาพยาบาบจํานวนเงิน 12,500 บาท
และ 32,043 บาท นั้ น ไม ป รากฏว า คู ก รณี ไ ด ส อบถามผู เ สนอข อ พิ พ าทผู มี ห น า ที่ จ า ยค า เสี ย หาย
เบื้องตนตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 24 วรรคหนึ่งเสียกอน คูกรณีจึงตอง
รับผิดชอบเมื่อเกิดกรณีจายคาเสียหายเบื้องตนซ้ําซอนกันขึ้น สวนการที่ผูเสนอขเอพิพาทมิไดเรียกรอง
ให ช ดใช ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น อี ก 10,912 บาท โดยเร็ ว หลั ง จากที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทได จ า ยเงิ น ให แ ก
โรงพยาบาลพิจิตรไปนั้น แจะเปนที่นาตําหนิ แตก็ไมทําใหผูเสนอขอพิพาทสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแก
คูกรณีในเมื่อยังไมพนกําหนดอายุความ คูกรณีจึงยังตองชดใชคาเสียหายจํานวนนี้ใหผูเสนอขอพิพาท
อยู
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 10,912 บาท (หนึ่งหมื่นเกา
รอยสิบสองบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแต
วันที่ 19 สิงหาคม 2546 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ทั้งนี้ โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่ง
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เดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้ สวนคาธรรมเนียมนั้นไดพิจารณาแลวเห็นสมควรจึงให
เปนพับไป
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3620/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 655/2549
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. 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 มีใจความวาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546 นาย อ. ไดขับ
รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น บจ-4640 กาฬสิ น ธุ ซึ่ ง คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ไ ปตามถนนสายสมเด็ จ
มุกดาหาร มุงหนาไปทางอําเภอสมเด็จ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไดขับแซงรถบรรทุกไมยูคาลิปตัสไปทางขวา
ขณะนั้นนาย น. ไดขับรถจักรยานยนตทะเบียนปายแดงซึ่งตอมาไดรับหมายเลขทะเบียน กนท-62
กาฬสินธุ คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถออกจากรานอา
หาริมทางดานซายผานหนารถบรรทุกไมยูคาลิปตัสเขามาใสชองเดินรถดานขวา รถคันที่นาย อ. ขับได
เฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทดวยความประมาท ทําใหนาย น. ผูขับขี่ไดรับบาดเจ็บและตอมาได
เสียชีวิต พนักงานสอบสวนเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย อ. ผูขับขี่รถฝายคูกรณี นาย อ.
ยอมรับสารภาพ กอนเสียชีวิตนาย น. ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ
ไดรองขอรับคารักษาพยาบาลจากผูเสนอขอพิพาท ๆ จายให 15,000 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2546 แลวทายาทของนาย น. ไดรองขอรับคาปลงศพนาย น. จากผูเสนอขอพิพาทๆ จายให 15,000
บาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณี ไดทวงถามแลว คูกรณี
เพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 30,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. ในเวลาเกิดเหตุ ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันที่ถูกชน
หรือไม
2. คูกรณีไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทายาทของผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทจน
เปนเหตุใหสิทธิไลเบี้ยของผูเสนอขอพิพาทระงับสิ้นไปแลวหรือไม
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ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 1 สวนประเด็นที่ 2 หนาที่นําสืบตกแก
คูกรณี
ในชั้นพิจารณา คูกรณียอมสละขอตอสูตามประเด็นที่ 1 เสีย แลวนําสืบตามประเด็นที่ 2
โดยมีนางสาว ก. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546 นาย น. ผูขับขี่
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาตอมา ครั้นเมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2546 ไดมีการเจรจาเรื่องคาเสียหายกันที่ สภงอ.กุฉินารายณ ระหวางนาง ก. ภริยา
ของนาย น. ผูประสบภัย กับนาย ส. ตัวแทนของนาย ช. ผูเอาประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
บจ-4640 กาฬสินธุ ไวกับบริษัทคูกรณี นาง ก. เรียกรองใหชดใชคาซอมรถจักรยานยนตและคาปลงศพ
นาย น. รวม 110,000 บาท นาย ส. ตกลงยินยอมและไดจายเงิน 110,000 บาท ใหแกนาง ก. ในวัน
นั้นเอง ดังบันทึกตกลงชดใชคาเสียหายฯ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2546 หมาย ค.1 ซึ่งพนักงานสอบสวน
เปนผูทําบันทึก การจายเงินดังกลาวไดกระทําไปกอนการจายคารักษาพยาบาลและคาปลงศพของฝายผู
เสนอขอพิพาท นาย ช. ทราบอยูวากรมธรรมประกันภัยคุมครองความเสียหายในกรณีเสียชีวิต 80,000
บาท ดังนั้นที่นาย ส. จายเงินใหนาง ก. ไป 110,000 บาท นั้นจึงเปนคาปลงศพ 80,000 บาท กับคา
ซอมรถจัดรยานยนต 30,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2547 นาง ก. ไดทําบันทึกตามเอกสาร
หมาย ค.2 ไววา นาง ก. ภริยานาย น. ผูตาย ขอยืนยันวาไมเคยติดตอขอเบิกคาปลงศพตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากบริษัทผูเสนอขอพิพาท แตไดรับเงินคาสินไหมทดแทนและคาปลงศพนาย ช.
110,000 บาท ขอมอบอํานาจใหนาย ช. เปนผูดําเนินการในการตั้งเบิกจากบริษัทประกันภัยตอไป
ตอมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 นาย ช. ไดมายื่นคํารองขอรับเงินจากคูกรณี คูกรณีไดจายคาปลงศพ
นาย น. ใหนาย ช. ไป 80,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ค.3 ทั้งนี้เพราะถือวา
การที่นาย ช. ไดจายเงินใหนาง ก. ไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2546 นั้นเปนการจายแทนบริษัทคูกรณีไป
กอน
ฝายผูเสนอขอพิพาทอางสงเอกสารหมาย ส.1 และหมาย ส.2 เปนพยานวา ผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคารักษาพยาบาลนาย น. 15,000 บาท ใหแกโรงพยาบาลกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2546 และจ ายค าปลงศพนาย น. ให แก นาง ก. 15,000 บาท เมื่อวั นที่ 30 กรกฎาคม 2546 คู กรณี
ตรวจดูเอกสารดังกลาวแลวยอมรับ
ไดพิเคราะหแลว เห็นวานาย น. เปนผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่เอาประกันภัยไวกับ
บริษัทผูเสนอขอพิพาทตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูเสนอขอพิพาทจึงมีหนาที่ตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2545 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ในอันที่จะตองจายคาเสียหายเบื้องตนแก
ผูประสบภั ย เมื่อคู กรณี มีความประสงคจะจายคาเสียหายเบื้ องตนก็ตองสอบถามผูเสนอขอพิพาท
เสียกอนวาผูเสนอขอพิพาทไดจายไปแลวหรือไมเพื่อปองกันการจายซ้ําซอน เมื่อไมปรากฏวาคูกรณีได
สอบถามเสียกอนเปนเหตุใหเกิดการจายซ้ําซอน คูกรณีก็ตองเปนฝายรับผิดชอบเอง สิทธิไลเบี้ยของผู
เสนอขอพิพาทไมระงับสิ้นไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 23 กันยายน
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2546 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้
โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3638/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 718/2549
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน ต-5168 พิจิตร
สว นคูกรณีเ ปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบี ยน ป-4091 พิ ษณุโลก เมื่อวั นที่ 4
เมษายน 2547 เวลา 19.05 นาฬิกา นาย ล. ไดขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
มาตามถนนสากเหล็ก-เนินมะปราง ขณะขับถึงที่เกิดเหตุไดมีรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยขับโดย
ประมาทมาเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย และทําใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ
เขารักษาพยาบาล ตอมาไดถึงแกความตาย หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสอบสวนแลวมีความเห็นวา
นาย พ.ผูขับรถฝายคูกรณีประมาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอ
พิพาทกอนตายกับคาปลงศพรวมเปนเงิน 43,129 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารทายคําเสนอขอ
พิพาท ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใชสิทธิไลเบี้ยเงินดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท
รวมเป น เงิ น ทั้ งสิ้ น 46,364 บาท ขอให ชี้ ข าดให คู ก รณี ชํ า ระเงิ น ดั ง กล า วแก ผู เ สนอข อ พิ พ าทพร อ ม
ดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและแกไขคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาททราบอยูกอนวาคูกรณีได
ชดใชคาเสียหายเต็มวงเงินคุมครองตามกรมธรรม ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีสิทธิมาเรียกรองคาเสียหาย
จากคูกรณีอีกได
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีตองรับผิดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอ
พิพาทหรือไม เพียงใด
ผูเสนอขอพะพาทมีนาย ภ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้รถฝายคูกรณีได
ชนทายรถฝ ายผูเสนอข อพิ พาท เปนเหตุใหผูขั บฝายผูเสนอขอพิพาทไดรั บบาดเจ็ บเขารักษาตัว ที่
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โรงพยาบาลเปนเงิน 8,129 บาท ตอมาไดถึงแกความตาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาบ
ตามจํานวนดังกลาวใหโรงพยาบาบเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และยังไดจายคาปลงศพใหทายาทของ
ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 35,000 บาท ตามจํานวนที่กําหนดไวในกรมธรรมฉบับใหมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2547 รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 สวนคูกรณีไดจายเงินของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทเมือ่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยกอนจายจะตองสอบถามมายังผูเสนอขอพิพาทกอนเพื่อผูเสนอขอพิพาท
จะไดไมตองจาย ทั้งนี้จะไดไมมีการจายซ้ําซอนกัน แตคูกรณีไมมีหนังสือสอบถามมายังผูเสนอขอ
พิพาท และเรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทจายกอนคูกรณีโดยคูกรณีไดจายเงินกอนมีคําพิพากษาวาผูขับฝาย
คูกรณีประมาทดวย ผูเสนอขอพิพาทยอมใชสิทธิไลเบี้ยเงินคารักษาพยาบาบและคาปลงศพรวมเปนเงิน
ทั้งหมด 43,129 บาท จากผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยได
คูกรณีมีนางสาว ส. ผูรับมอบอํานาจแถลงวา คูกรณีไดจายเงินตามความรับผิดตาม
กรมธรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ตามเอกสาร ค.1 แลวไมติดใจสืบตอแป
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงจากทางนําสืบที่รับกันฟงไดยุติในเบื้องตนวา เกิดเหตุครั้งนี้
รถฝ า ยคู ก รณีไ ด ช นรถฝ า ยผู เ สนอข อพิ พ าท ทํ า ให ผู ขั บ ฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทไดรั บ บาดเจ็ บ เข า รั บ
รั ก ษาพยาบาลที่ โ รงพยาบาลพิ จิ ต รเป น เงิ น 8,129 บาท และได ถึ ง แก ค วามตายในเวลาต อ มา
โรงพยาบาลไดขอรับเงินตามจํานวนดังกลาวตอผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ผูเสนอ
ขอพิพาทไดจายเงินสวนนี้ใหโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 รายละเอียดตามเอกสาร ส.1 แผน
ที่ 1 และที่ 5 ตามลําดับ หลังจากถึงแกความตายทายาทของผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทขอรับเงินสวน
นี้ใหทายาทผูตายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ตามเอกสาร ส.1 แผนที่ 11 สวนคูกรณีไดมีบันทึกตกลง
ชดใชคาเสียหายระหวางทายาทผูตายกับผูขับรถฝายคูกรณีตามเอกสาร ค.1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2547 โดยบันทึกมีสาระสําคัญวาผูขับรถฝายคูกรณียอมชดใชเงิน 110,000 บาท แกทายาทของผูตาย
ในวันทําบันทึก สวนเงินที่จะรับตาม พ.ร.บ. ใหนาย พ.ผูขับรถฝายคูกรณีไปขอรับจากคูกรณี สําหรับ
ปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วาคูกรณีตองรับผิดชดใชเงินตามคําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไมนั้น เห็นวาจากขอเท็จจริงที่ไดความขางตนเมื่อผูไดรับบาดเจ็บและตายครั้งนี้เปนผูขับรถฝายผู
เสนอขอพิพาท การที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลของผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทกอนตาย
จํานวน 8,129 บาท ก็ดีหรือคาปลงศพเมื่อถึงแกความตายจํานวน 35,000 บาท ก็ดีโดยขณะที่จายผู
เสนอขอพิพาทยังไมรูวาฝายใดผิด จึงเปนการจายคาเสียหายเบื้องตนของผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 24 ตอมาภายหลัง
เมื่อมีการฟองผูขับฝายคูกรณีและศาลพิพากษาวาผูขับฝายคูกรณีประมาท การที่ผูเสนอขอพิพาทได
จายเงินดังกลาวรวมเปนเงินทั้งหมด 43,129 บาทไปแลว ยอมใชสิทธิไลเบี้ยเงินสวนนี้คืนจากคูกรณีใน
ฐานะปูรับประกันภัยรถคันกอเหตุที่เปนฝายผิดได เมื่อคูกรณีจะจายเงินสวนนี้ไปกอนจะรูวาเปนฝายผิด
จึงควรตรวจสอบไปยังผูเสนอขอพิพาทวาไดจายแลวหรือไมเพื่อปองกันการจายซ้ําซอนกัน แตเมื่อ
ปรากฏวาคูกรณีไมตรวจสอบไปยังผูเสนอขอพิพาท แมคูกรณีจะไดจายเงินเต็มจํานวนตามกรมธรรม
หรือไม และจะจายกอนหรือหลังผูเสนอขอพิพาทจายหรือไม คูกรณีไมอาจอางเหตุที่จายไปแลวมาใชยัน
ผูเสนอขอพิพาทที่ไดจายตามกฎหมายดังกลาวขางตนได ดังนั้นคูกรณีจึงตองรับผิดใชเงินจํานวนตาม
คําเสนอขอพิพาทคืนแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
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ชี้ขาดใหคูกรณีใชชําระเงินจํานวน 46,364 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน 43,129 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2907/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 801/2549
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน
ขคร-743 ราชบุรี คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บด-6119 นครปฐม เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2546 เวลา 20.30 นาฬิกา ผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดขับ
ไปตามถนนราชบุรี-จอมบึง โดยมีผูโดยสารนั่งซอนทายไปดวย ไดเลี้ยวขวากะทันหันกระชั้นชิดตัดหนา
รถจักรยานยนตอีกคันหนึ่งซึ่งไมมีแผนปายทะเบียนซึ่งมีผูขับและผูโดยสารนั่งซอนทายมาดวย เปนเหตุ
ใหรถจักรยานยนตทั้ง 2 คันชนกัน รถลมลงทําใหรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ลื่นไถลไปฝงตรงกันขามกับถนนซึ่งเปนชองทางเดินรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวแลนสวนทาง ขณะ
นั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวประมาท ไมระมัดระวังวาขางหนามีเหตุเกิดขึ้น ไมชะลอ
ความเร็วลง เนื่องจากเปนยานชุมชนและไมหลีกเลี่ยงรถจักรยานยนตคันที่เสียหลักลมขวางถนนอยู
เป น เหตุ ใ ห เ ฉี่ ย วชนรถจั ก รยานยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว ทํ า ให ผู โ ดยสาร
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับอันตรายสาหัส ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงิน
คารักษาพยาบาลแกผูโดยสารที่นั่งซอนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอัน
เปนคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถไปแลวจํานวน 15,000 บาท และได
จายเงินคาทุพพลภาพไปอีกเปนเงินจํานวน 15,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 30,000 บาท ขอใหคูกรณี
ในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอ
ขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดชนกันเปนเพราะความประมาทของผูขับรถทั้ง 2 ฝาย
คูกรณีไมสามารถที่ไลเบี้ยเอาจากผูเสนอขอพิพาทได ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
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ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไม ผูเสนอขอพิพาท
ไลเบี้ยเอาจากคูกรณีไดหรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เวลา 20.30
นาฬิ ก า ผู ขั บ รถจั ก รยานยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว ขั บ รถไปเฉี่ ย วชนกั น กั บ
รถจักรยานยนตคันซึ่งไมไดติดหมายเลขทะเบียนรถไวซึ่งมีนาง ม. เปนผูขับ เมื่อเฉี่ยวชนกันแลวทําให
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหลักลื่นไถลเขาไปในชองทางเดินรถที่สวน
ทางกัน ในขณะนั้ น เองผู ขั บ รถคั น ที่ คู ก รณีรั บ ประกั นภั ยไว ขับ รถสวนทางไปโดยประมาท ขับ ด ว ย
ความเร็ ว สู ง ไม ช ะลอความเร็ ว ของรถลงซึ่ ง เป น ย า นชุ ม ชน ถ า ได ช ะลอความเร็ ว จะเห็ น ผู ขั บ
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว และถาแลเห็นรถจักรยานยนตลมขวางทางอยูก็
จะหยุดรถไดทัน การที่ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวปราศจากความระมัดระวังเปนเหตุใหชน
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหายผูขับรถและผูโดยสารนั่งซอนทายไดรับ
อันตรายแกกายถึงสาหัส ไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจตามเอกสารหมาย ส.3 ศาลแขวงราชบุรี
มีคําพิพากษาใหลงโทษผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวในความผิดฐานประมาทตามเอกสารหมาย
ส.4 ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บทั้ง 2 คนแลวตามเอกสารหมาย ส.5 ถึง
ส.8
คูกรณีนําสืบวาเหตุเกิดขึ้นเพราะรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดเฉี่ยวชนกันกับรถจักรยานยนตอีกคันหนึ่งเสียหลักลมลื่นไถลเขาไปในชองทางเดินรถตรงกันขาม
ในขณะรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยแลนสวนทางมา การลื่นไหลล้ําเขาไปในชองทางเดินรถผานกึ่งกลาง
ถนนเขาไปประมาณ 1.60 เซนติเมตร เปนการล้ําเขาไปเล็กนอยตามที่ระบุไวในเอกสารหมาย ส.3 การ
ที่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวล้ําเขาไปในชองทางเดินรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวจึงเปน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถที่จะหยุดรถไดทัน เหตุเกิดเวลากลางคืนมืดไมมีแสงสวาง คูกรณีได
ชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บในรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปแลว
จํานวน 80,000 บาท ตามเอกสารหมาย ค.1 กอนชําระเงินไดแจงใหผูเสนอขอพิพาทไดทราบแลวตาม
เอกสารหมาย ค.2 สําหรับผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวคูกรณียังไมได
จายเงิน คูกรณีจะรับผิดเพียงจํานวน 15,000 บาท ตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถเทานั้น
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคูกรณีประมาทหรือไมนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบโดยมีคําพิพากษาศาลแขวงราชบุรี ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2313/2546 คดีระหวาง
พนักงานอัยการประจําศาลขวางราชบุรี โจทก นาย ม. จําเลย พิพากษาวาจําเลยมีคําผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300 ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.4 คูกรณีนําสืบกลาวแกในขอนี้วารถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับเขาไปในชองทางเดินรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวกระทันหันจึงชน
กันขึ้น เหตุเกิดขึ้นเปนเพราะอุบัติเหตุซึ่งใครก็ไมสามารถที่จะหยุดรถไดทัน และเหตุเกิดเวลากลางคืน
มืดไมมีแสงสวางพอ เห็นวาคดีอาญาของศาลแขวงราชบุรีตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางนั้นโจทกฟอง
จําเลยใหการรับสารภาพขอเท็จจริงจึงฟงไดตามคําฟองของโจทกศาลจึงพิพากษาลงโทษจําเลย ขอ
กลาวแกของคูกรณีวาเปนอุบัติเหตุนั้นจึงฟงไมขึ้น เชื่อวาเหตุเกิดขึ้นเปนเพราะความประมาทของผูขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว สําหรับประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทไลเบี้ยเอาจากคูกรณีได

12

หรื อ ไม นั้ น ในข อ นี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า ผู ขั บ รถจั ก รยานยนต แ ละผู โ ดยสารนั่ ง ซ อ นท า ย
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลไดเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลไปจากผูเสนอขอพิพาทแลวรายละ
15,000 บาท รวมเป น เงิ น จํ า นวน 30,000 บาท อั น เป น ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น ตามกฎหมายคุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ ในขอนี้คูกรณีนําสืบกลาวแกวาคูกรณีไดชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บซึ่ง
โดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปแลวจํานวน 80,000 บาท
ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.1 กอนชําระเงินจํานวนดังกลาวนี้ไดแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบแลวตาม
เอกสารหมาย ค.2 คูกรณียอมรับวาสําหรับผูขับรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
คูกรณียังไมไดจายเงินคาเสียหายเบื้องตนจํานวน 15,000 บาท คูกรณีเต็มใจที่จะชําระใหแกผูเสนอขอ
พิ พ าท ข อ กล า วแก ข องคู ก รณี ใ นเรื่ อ งชํ า ระเงิ น ค า รั ก ษาพยาบาบให แ ก ผู โ ดยสารนั่ ง ซ อ นท า ย
รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจํานวน 80,000 บาท ตามเอกสารหมาย ค.1
คูกรณีอางวากอนจะชําระเงินจํานวนดังกลาวไดแจงใหผูเสนอขอพิพาทไดทราบแลวตามเอกสารหมาย
ค.2 เห็นวาในเรื่องเอกสารหมาย ค.2 นี้ คูกรณีหาไดถามคานผูเสนอขอพิพาทเพื่อใหผูเสนอขอพิพาทได
อธิบายถึงเอกสารหมาย ค.2 นี้ เสียกอนที่คูกรณีจะนําสืบเอกสารหมาย ค.2 นี้เขามา ไดความจาก
คูกรณีวาแจงใหผูเสนอขอพิพาททราบกอนโดยสงเอกสารหมาย ค.2 นี้ ไปยังผูเสนอขอพิพาททาง
โทรสาร ขออางดังกลาวของคูกรณีมีน้ําหนักนอยไมนาเชื่อ ฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินแก
ผูโดยสารที่นั่งซอนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวโดยยังมิไดแจงใหผูเสนอ
ขอพิพาทไดรู เปนเหตุใหผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคาเสียหายเบื้องตน จํานวน 15,000 บาท แก
ผูบาดเจ็บซึ่งเปนผูโดยสารนั่งซอนทายรถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เมื่อผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินจํานวนดังกลาวไปยอมมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัย
ไวจากผูประมาททําละเมิดไดตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 33,563 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปของ
เงินจํานวน 30,000 บาท นับถั ดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอ
พิพาทกับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6403/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1971/2549
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด(มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2546 นาย พ. ไดขับขี่รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ขกน-849 ลําปาง ซึ่งผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไปถึงบริเวณแยกถนนสุเรนทรตัดกับ
ถนนมนตรี ไดมีนาย ส. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 74-9593 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไดขับดวยความประมาทโดยขับดวยความเร็วสูง
และฝาฝนสัญญาณไฟจราจรพุงเขาชนรถจักรยานยนตฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายและนาย
พ. ไดรับบาดเจ็บแลวเสียชีวิตในเวลาตอมา พนักงานสอบสวนสอบสวนแลว เห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทไดจายคารักษาพยาบาลกอนตายกับคาปลงศพนาย
พ.ไปรวม 30,000 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณีไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 30,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและแกไขเพิ่มเติมคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็น
ขอพิพาทวา
1. การรองขอแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทนั้นกระทําไดโดยชอบหรือไม ขาดอายุ
ความแลวหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไลเบี้ยใหคูกรณีชดใชคารักษาพยาบาลและคาปลงศพผูขับขี่
รถฝายผูเสนอขอพิพาทหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 2 สวนประเด็นที่ 1 อาจวินิจฉัยไดโดยไม
ตองสืบพยานกัน
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ในทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา นาย พ. ไดขับขี่รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไปตามถนนสุเรนทร เมื่อไปถึงบริเวณแยกหนา
ธนาคารชาติ สาขาลําปาง ไดมีนาย สค. ซึ่งขับรถยนตบรรทุกสิบลอหมายเลขทะเบียน 74-9593
กรุ งเทพมหานคร คั นที่ คู กรณี รับประกั นภั ยไวต าม พรบ.คุ มครองผู ป ระสบภัยจากรถ ไดขับ ฝาฝน
สัญญาณจราจรไฟสีแดงมาพุงเขาชนรถจักรยานยนตฝายผูเสนอขอพิพาท เปนเหตุใหนาย พ. ผูขับขี่รถ
ฝายผู เ สนอข อพิ พ าทได รั บ บาดเจ็ บ ต องเขารับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลเขลางคน คร และตอมาได
เสียชีวิต พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองลําปางไดไปตรวจที่เกิดเหตุแลวบันทึกไวในรายงานประจําวันฯ
หมาย ส.1 ครั้นวันที่ 22 ธันวาคม 2546 นาย ล. บิดาของนาย พ. ผูตาย นาย สช. ตัวแทนของบริษัทผู
เสนอขอพิพาท และนาย สภ. ตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากเจาของรถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ไดทําความตกลงกันเรืองคาเสียหายที่ สภ.อ.เมืองลําปาง ดังบันทึกการเจรจาตกลงคาเสียหายหมาย ส.
2 ซึ่งในเอกสารนี้พนักงานสอบสวนไดบันทึกไวดวยวา เชื่อวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย สค.
นาย สค.หลบหนีไป ศาลจังหวัดลําปางไดออกหมายจับดังเอกสารหมาย ส.3 จนบัดนี้ยังไมไดตัวมา
ดํ า เนิ น คดี วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2546 ซึ่ ง นาย พ. เสี ย ชี วิ ต นั้ น นาง ศท. มารดาของนาย พ. ผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตไดจายคารักษาพยาบาลนาย พ. ใหโรงพยาบาลไปแลวไดนําใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงิน
คารักษาพยาบาลกอนเสียชีวิตและคาปลงศพนาย พ. จากผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายเปน
คารักษาพยาบาลและคาปลงศพใหรวม 30,000 บาท ดังเอกสารหมาย ส.4 เวลาที่จายนั้นผูเสนอขอ
พิพาทยังไมทราบผลคดีจราจรวาอุบัติเหตุรายนี้ใครเปนฝายผิด จึงจายเงินใหในฐานะที่นาย พ. เปนผู
ขับขี่รถที่รับประกันภัยไวไปเปนคาเสียหายเบื้องตน โดยจายคารักษาพยาบาลใหเพียง 15,000 บาท
กับคาปลงศพอีก 15,000 บาท ดังใบอนุมัติจายหมาย ส.5
ฝายคูกรณีมีนาย ชช. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิไล
เบี้ยใหคูกรณีชดใชคาปลงศพนาย พ. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทตามที่ไดจายไป 15,000 บาท นั้น
ได เพราะไมนาเชื่อวาไดจายคาปลงศพไปจริง คงมีสิทธิไลเบี้ยใหคูกรณีชดใชใหไดแตคารักษาพยาบาล
15,000 บาทเทานั้น
ไดพิเคราะหแลว ปญหาเกี่ยวกับประเด็นที่ 1 นั้นเกิดแตการที่ในคําเสนอขอพิพาท
บรรยายวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 74-9598 กรุงเทพมหานคร แลว
ตอมาไดยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมเปนวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 749593 กรุงเทพมหานคร คูกรณีจึงยื่นคํารองคัดคานวา คํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาทนี้ไม
ชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ รถยนตคันพิพาทเปนคนละคัน คนละ
หมายเลขทะเบียน คนละเจาของ คนละผูเอาประกันภัยโดยสิ้นเชิง ทั้งขณะที่ยื่นขอแกก็ขาดอายุความ 2
ปแลว ทําใหคูกรณีเสียเปรียบในเชิงคดีและกลงตอสูดวย ขอนี้เห็นวา การที่ผูเสนอขอพิพาทขอแกไข
หมายเลขชทะเบี ย นรถยนต คั น ที่ ช นรถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทนี้ เ ป น การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดเล็ ก น อ ย
เกี่ยวกับรายละเอียดของรถ ไดยื่นไวกอนที่คูกรณีจะยื่นคําคัดคาน ยอมไมทําใหคูกรณีเสียเปรียบหรือ
หลงตอสูในขอที่ผิด และการยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มาเติมนี้แมจะไดกระทําเมื่อเกินกําหนด 2 ปแลว นับ
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แตวันเกิดวินาศภัย แตเมื่อเปนเพียงแกรายละเอียดของรถเทานั้น จึงไมทําใหคําเสนอขอพิพาทขาดอายุ
ความไปได
สวนในประเด็นที่ 2 ไดความวารถยนตหมายเลขทะเบียน 74-9593 กรุงเทพมหานคร
คันที่ชนรถจักรยานยนตคันที่นาย พ. เปนผูขับขี่นั้น บริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัยไวในภาคบังคับ
ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ แตบริษัทผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคัน
ดังกลาวไวดวยในภาคสมัครใจในประเภท 3 จึงเกิดปญหาขึ้นวา คาเสียหายเบื้องตน 30,000 บาท ที่ผู
เสนอขอพิพาทไดจายใหแกนาง ศก. มารดาของนาย พ. ผูประสบภัยไปนั้นเปนคาปลงศพ 15,000 บาท
รวมอยูดวยดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางหรือไม
ที่พยานของคูกรณีวาไมเชื่อวาผูเสนอขอพิพาทไดจายคาปลงศพ 15,000 บาท ดวยนั้น
ไดอางวา ถาจะจายคาเสียหายเบื้องตนเปนคาปลงศพดวยจะตองจาย 35,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ขอนี้เห็นไดวาพยานของคูกรณี หมายถึง กฎกระทรวงกําหนดความเสียหาย
ที่จะไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหาย
เบื้องตน ขอ 3 (2) ซึ่งกําหนดจํานวนเงินไว 35,000 บาท สําหรับความเสียหายตอชีวิต กฎกระทรวง
ฉบับนี้ใหไว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2547 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนตนไป แตผู
เสนอข อ พิ พ าทได ยื่ น สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใช ต า งหน า ตารางกรมธรรม ป ระกั น ภั ย พรบ.คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถตามเอกสารหมาย ส.6 อันแสดงวาผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถจักรยานยนตเลข
ทะเบี ย น ขกน.849 นี้ เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2546 ดั ง นี้ การที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทจ า ยค า เสี ย หาย
เบื้องตนไปเปนคาปลงศพ 15,000 บาท จะถือวาจายไมครบตามอัตราในกฎกระทรวงจึงไมนาเชื่อวาได
จายเชนนี้จริง หาไดไม
พยานคูกรณีใหการวา เมื่อนาง ศท. มารดาของนาย พ. มาขอรับเงินคาเสียหาย จาก
บริษัทคูกรณีในฐานะที่เปนผูรับประกันภัยรถคันที่ผูขับขี่เปนฝายผิด เจาหนาที่ของคูกรณีไดสอบถาม
แลววาบริษัทผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายสําหรับผูประสบภัยรายนี้ไปอยางใดบาง เจาหนาที่ของ
ผูเสนอขอพิพาทแจงว าไดจายเปนคารักษาพยาบาลกอนเสียชีวิตไป 15,000 บาท ขอนี้คูกรณีไมมี
พยานหลักฐานอันใดมาแสดง เปนการเลื่อนลอยอยู
พยานของคูกรณีอางวา การที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันที่นาย สค. ขับ
ในภาคสมัครใจ เมื่อเกิดเหตุแลวไดมีการเจรจาตกลงคาเสียหายกันดังเอกสารหมาย ค.1 ซึ่งเปนฉบับ
เดียวกับเอกสารหมาย ค.2 ตามเอกสารดังกลาว ตัวแทนของบริษัทผูเสนอขอพิพาทไดจายไปแตคา
รักษาพยาบาบกอนเสียชีวิตเทานั้น ยังไมไดจายคาปลงศพนาย พ. ตามกรมะรรมประกันภัยตาม พรบ.
คุ ม ครองผู ป ระบภั ย จากรถที่ จ ะมี สิ ท ธิ ม าไล เ บี้ ย เอาแก คู ก รณี ข อ นี้ เห็ น ว า บั น ทึ ก การเจรจาตกลง
คาเสียหายดังกลาวนี้ไดกระทํากั นที่ สภ.อ.เมืองลําปาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยพนั กงาน
สอบสวนเปนพยานและเปนผูบันทึก ตัวแทนของบริษัทผูเสนอขอพิพาทนี้ไดทําความตกลงไปในฐานะที่
บริษัทผู เสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน 74-9593 กทม. ในประเภท 3 และ
พนั ก งานสอบสวนพิ จ ารณาแล ว เชื่ อ วา เหตุ เ กิ ด จากความประมาทของนาย สค. ผู ขับ ขี่ ร ถยนต คั น
ดังกลาว ตัวแทนบริษัทผูเสนอขอพิพาทไดตกลงเสนอเงินชวยเหลือคาปลงศพนาย พ. 100,000 บาท
ขอตกลงนี้เพิ่งทํากันหลังจากวันที่ผูเสนอขอพิพาทจายคาเสียหายเบื้องตนแกมารดาของผูตายไปแลว
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ประมาณ 2 เดือน จึงเปนการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยตางฉบับกัน และไมมีเหตุผลที่จะคิดวา
เงิน 15,000 บาท ที่ตัวแทนของผูเสนอขอพิพาทเสนอใหแกบิดาของนาย พ. ตามบันทึกการเจรจาตกลง
คาเสียหายหมาย ส.2 หรือ ค.1
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาปลงศพใหแกทายาทของผูเอาประกันภัย
ไปตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถดวย จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณีทั้งคารักษาพยาบาลกอน
ตายและคาปลงศพานาย พ.
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 22 ตุลาคม 2546 เปน
ตนไปจนกวจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระ
เงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 646/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2037/2549
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. 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 เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลา
ประมาณ 14.00 นาฬิ ก า นาย พศ.ได ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ห มายเลขทะเบี ย น กบบ-191
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนในซอยลาดพราว 101 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ
บริเวณหนาตลาดโพธิ์แกว ไดมีนาย พร. ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน พย-4369 กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คูกรณีรับประกันภัยแลนสวนทางมาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังใชความเร็วสูงเลี้ยวตัดหนา
รถนาย พศ.อยางกะทันหันและกระชั้นชิดทําใหรถเกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนตที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมเสียคาใชจายไป 12,000 บาท จึงเขารับชวงสิทธิ
ทวงถามคูกรณีใหชดใชคูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
เปนเงิน 12,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 10 เมษายน 2547 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า คู ก รณี ย อมรั บ ผิ ด และไดจั ด ซ อ มรถคั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยกับจายเงินคาซอมใหแกนาย พศ. เรียบรอยแลว คูกรณีไมตองรับผิด
ประเด็นขอพิพาทมีวา คูกรณีไดชําระคาซอมรถจักรยานยนตใหแลวหรือไม
ทางพิจารณาคูกรณีนําสืบวา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับ
ประกันภัยโดยประมาทชนรถจักรยานยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายตามเอกสารทายคํา
เสนอขอพิพาทหมายเลข 4 นาย พศ. เจาของรถจักรยานยนตที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยนํารถไป
ซอ มตามใบเสนอราคาหมาย ค.2 แล ว มาตั้ งเบิก จากคู ก รณี พนั ก งานคูก รณี ต รวจสอบและต อ รอง
คาเสียหายเหลือ 80,000 บาท ตามเอกสารหมาย ส.4 นาย พศ. ยินยอมและรับเงินไปแลวตามใบสําคัญ
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จายหมาย ค.5 และทําสัญญาประนีประนอมยอมความไวหมาย ค.6 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 สวน
เงินคาซอม 12,000 บาท ไดนํามารวมเรียกจากคูกรณีตามเอกสารหมาย ค.2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2546 ฉะนั้นเอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 5 จึงไมใชเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้
ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต
หมายเลขทะเบียน กบบ-191 กทม. ไวจากบริษัท อบ. จํากัด ทุนประกัน 15,000 บาท ตามเอกสาร
หมาย ส.1 รถคันนี้ถูกรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยชนเสียหายซึ่งผูเสนอขอพิพาทเห็นวา คาซอมมี
ราคาถึ ง 414,306 บาท ตามเอกสารหมาย ค.2 เกิ น กว า ทุ น ประกั น ภั ย ผู เ สนอข อ พิ พ าทจึ ง จ า ย
คาเสียหายให 12,000 บาท ตามหลักฐานการจายหมาย ส.3 สวนที่เกินใหผูเอาประกันภัยไปเรียกรอง
จากคูกรณีเอง รถจักรยานยนตคันนี้เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท อบ. จํากัด ใหนาย พศ. เชาซื้อการเอกา
ประกันภัยตกลงใหจายเงินคาเสียหายแกบริษัท อบ. จํากัด และผูเสนอขอพิพาทไดจายใหแกบริษัทเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2547 ตีตราจายวันที่ 11 กันยายน 2547 ตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งตัวแทนบริษัท
อบ. จํากัด เปนผูรับเช็คไป
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดเบื้องตนวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับ
ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ห มายเลขทะเบี ย น กบบ-191 กรุ ง เทพมหานคร ส ว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ
ประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน พอ-4369 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลา 14.00
นาฬิกา นาย พศ. ไดขับรถจักรยานยนตที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนในซอยลาดพราว
101 สวนนาย พร. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยสวนมาโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยายนตนาย
พศ. ไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหายใหแกบริษัท อบ. จํากัด ผูเอาปราะกันภัย
รถจักรยานยนตไป 12,000 บาท ตามเอกสารใบสําคัญจายหมาย ส.3
ปญหาวา คูกรณีไดชดใชคาเสียหาย 12,000 บาท ใหแกผูเสนอขอพิพาทแลวหรือไม ที่
คูกรณีนําสืบวา คาอะไหล 12,000 บาท ตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมาย 5 นี้ไดนํามาเรียกเอา
จากคูกรณีแลวตามเอกสารหมาย ค.2 นั้น เห็นวาเอกสาร ค.2 นี้เปนเพียงใบเสนอราคาคาอะไหล ไมมี
ข อความใดแสดงว าคู กรณี ชํ าระหนี้ จํ า นวน 12,000 บาท ให แ กผู เ สนอขอพิ พาท นอกจากนี้ใ นทาง
พิจารณายังฟงไดตามหลักฐานการจายเงิน 12,000 บาท วาผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินใหแกบริษัท
อบง จํากัด ผูเอาประกันภัยเปนคาเสียหายแลวโดยไมไดใหแกคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทสามารถไลเบี้ย
จากคูกรณีที่ตองรับผิดชดใชคาเสียหายในฐานะผูรับประกันภัยรถยนตที่ทําละเมิดได สวนที่คูกรณีได
จายเงินเปนคาซอมรถคันรับประกันภัยไป 80,000 บาท ตามใบสําคัญจายหมาย คง4 ก็นเห็นวา เปน
คาใชจายสวนของคูกรณีอีกสวนหนึ่งตางหากจากเงิน 12,000 บาท ที่ผูเอสนอขอพิพาทจายแกบริษัท
อบ. จํ า กั ด จึ ง ถื อ ไม ไ ด ว า เป น เงิ น ที่ คู ก รณี ใ ช คื น แก ผู เ สนอข อ พิ พ าทดั ง ที่ คู ก รณี ต อ สู ส ว นสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความที่นาย พศ. ทําใหแกคูกรณีวาจะไมเอาความกับคูกรณีตอไปไมวาทางแพงหรือ
ทางอาญา ตามสัญญาหมาย ค.6 นั้นใหมีผลผูกพันผูเสนอขอพิพาทที่จะเรียกใหคูกรณีชดใชคาสินไหม
ทดแทนเรื่องนี้
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 12,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 11 กันยายน 2547 จนกวาจะชําระ
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เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7168/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 2710/2549
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

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 ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30
นาฬิกา นาย คร. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ลภ-7330 กรุงเทพมหานคร ไปเฉี่ยวชนทายรถยนต
หมายเลขทะเบียน มข-5944 กรุงเทพมหานคร ซึ่งในเวลาที่เกิดเหตุผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยรถ
คั น ดัง กลา วไว กั บ บริ ษั ท คู ก รณี บริ ษั ท คู ก รณี จึง ไดอ อกหลั ก ฐานรั บ รองความเสี ย หายมอบให ผูเ อา
ประกั น ภั ย ต อ มาผู เ อาประกั น ภั ย ยั ง ไม ไ ด นํ า รถยนต คั น ดั ง กล า วไปให คู ก รณี จั ด ซ อ มจนกรมธรรม
หมดอายุ และตอมาผูเอาประกันภัยไดมาตอสัญญาประกันภัยกับผูเสนอขอพิพาทเมื่อวันที่ 27/12/46
ถึง 27/12/47 เลยเวลาเกิดเหตุ ตอจากนั้นผูเอาประกันภัยไดนํารถไปใหบริษัทคูกรณีจัดซอม บริษัท
คูกรณีปฏิเสธ ผูเอาประกันภัยจึงไดนํามาใหผูเสอนขอพิพาทจัดซอม ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันนี้
แลว จึงมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากคูกรณีซึ่งเปนผูรับประกันภัยกอนเปนเงิน 6,766 บาท ไดทวงถาม
แลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชเงิน 6,766 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคั ดคานวา รถคันดังกลาวเอาประกันภัยไวกับบริษัทคูกรณีโดยสั ญญา
เริ่มตนวันที่ 27 ธันวาคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2546 สวนบริษัทผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
รถคันดังกลาวตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีหนาที่
ตามกฎหมายในการจั ดซ อมรถและจ ายค าสินไหมทดแทน จึงไมมีอํานาจที่ จ ะเรียกรองเงิ นจํา นวน
ดังกลาวจากคูกรณี
ประเด็นข อพิพาทจึงมีวา ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่ต ามกฎหมายในการที่ไดจายคา
สินไหมทดแทนไปซึ่งจะทําใหมีสิทธิที่จะเรียกรองใหคูกรณีชดใชใหหรือไม
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อนุญาโตตุลาการเห็นวา เปนปญหาขอกฎหมายซึ่งจะวินิฉัยชี้ขาดไดโดยไมจําตอง
สืบพยานกันจึงไมไดกําหนดใหมีการสืบพยาน
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา รถยนตหมายเลขทะเบียน ลภ-7330 กรุงเทพมหานคร นี้
ไดรับความเสียหายในระหวางอายุสัญญาประกันภัยซึ่งบริษัทคูกรณีเปนผูรับประกันภัย ผูเสนอขอ
พิพาทจึงไมมีหนาที่ใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย แมคูกรณีไมไดจัดซอมรถใหตามหนาที่
แลวผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมใหก็ยอมตองถือวาไดจัดซอมไปโดยไมมีหนาที่ ไมกอใหเกิดสิทธิในอันที่
จะเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาใชจายในการซอมรถที่ไดจายไป
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียมแทนคูกรณี 1,000
บาท
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5769/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4148/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท บ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูพิพาท

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 13 มกราคม 2547 นางสาว ร.
ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน 2ศ-3507 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนสุขุมวิทจากดานแยกออนนุชมุงหนาไปทางแยกสุขุมวิท 62 เมื่อไปถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท
91 ไดห ยุ ด รถตามรถยนต คัน หน า เนื่ อ งจากการจราจรติ ดขั ด ไดมี น าง ส. ซึ่ง ขั บ รถยนต ห มายเลข
ทะเบียน อร-6187 กรุงเทพมหานคร ตามทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทมาในชองเดินรถเดียวกัน ไดขับ
ดวยความประมาทโดยขับ มาในระยะกระชั้นชิดกับ รถฝ ายผู เสนอข อพิ พาทดว ยความเร็ว สูง จึงไม
สามารถหยุดรถไดทัน เปนเหตุใหรถพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางแรง ทําใหรถฝายผู
เสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนรถคันที่อยูขางหนาอีกทอดหนึ่ง จึงไดรับความเสียหายทั้งดานหนาและ
ทายรถ เกิดเหตุแลว พนักงานฝายคูกรณีไดออกหลักฐานการชดใชคาเสียหายใหแกรถผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอข อพิ พาทได จั ดให ซอมรถคั นที่รั บ ประกันภัยไวใ หอยู ในสภาพที่ดีแลว โดยเสี ยค า ใชจา ยไป
132,600 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายแลว
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 132,600 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา อุบัติเหตุที่รถฝาย
คูกรณีชนกับรถฝายผูเสนอขอพิพาทนี้ตองดวยสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันหรือไม
ซึ่งคูกรณีมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา คูกรณีมีนาย ป. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวารถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวนี้เปนรถประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตูนั่งสี่ตอนเปนของบริษัท ท. การ
พิมพ จํากัด ดังสําเนารายการจดทะเบียนลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2542 เอกสารหมาย ค.1 ซึ่งระบุน้ําหนัก
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รถและน้ํ า หนั ก รวมไว อ ย า งเดี ย วกั น ว า 2150 กก. ที่ นั่ ง 11 คน บริ ษั ท ท. การพิ ม พ จํ า กั ด ได เ อา
ประกันภัยไวกับคูกรณี ดังสําเนาหนาตารางกรมธรรม หมาย ค.2 โดยทําประกันตอเนื่องกันมาเกิด
อุบัติเหตุรายพิพาทนี้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 ในระยะเวลาประกันภัยปที่ 6 ในการทําประกันภัย
ตามที่ปรากฏอยูใน ค.2 นั้น ไดจดแจงจํานวนที่นั่งไววา 5 ที่นั่ง น้ําหนักรวมจดไววา 6,000 ก.ก. ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวนี้ไมตรงกับความจริงที่ปรากฏอยูในรายการจดทะเบียนหมาย ค.1 โดยเปนความประสงค
ของผูเอาประกันภัย ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรายพิพาทนี้ บริษัทผูเสนอขอพิพาทและบริษัทคูกรณีตางก็
เปนผูรวมสัญญาในสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันดังเอกสารหมาย ค.3 แตขอ 1
วรรคสองมีการแกไขเพิ่มเติม ปรากฏอยูในแผนที่ 4 ของเอกสารหมาย ค.3 นอกจากแกน้ําหนักรวมเกิน
กวา 3 ตันเปนเกินกวา 4 ตันและที่นั่งเกินกวา 15 คน เปนที่นั่งเกินกวา 20 คนแลว สวนที่แกไขนั้นยัง
ใช คํ าว า “รถที่ จ ดทะเบี ย น” ด ว ย ทั้ ง รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิพ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว กับ รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวตามรายการจดทะเบียนตางก็เปนรถที่มีน้ําหนักรวมไมเกินกวา 4 ตัน และที่นั่งไมเกินกวา
20 คน จึงตองดวยสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันดังเอกสารหมาย ค.1 เพียงแตรถ
ฝายคูกรณีจดไวในกรมธรรมประกันภัยหมาย ค.2 วามีน้ําหนักเกินกวา 4 ตันแลวเทานั้น ในการประชุม
ของชมรมสิ น ไหมยานยนต ร ว มกั บ ชมรมนั ก กฎหมายประกั น ภั ย ครั้ ง ที่ 2/2540-50 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2548 ดังรายงานการประชุม หมาย ค.4 ในหนา 7 ปรากฏวามีการพิจารณากันถึงปญหา
เรื่องนี้ และมีมติวา การพิจารณาวารถยนตคันใดจะเขาอยูในสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกัน
และกันหรือไม จะพิจารณาจากรายการจดทะเบียนตามที่จดทะเบียนไวกับกรมขนสงทางบกเทานั้น จะ
ไมพิจารณาจากสภาพของตัวรถและสภาพการบรรทุกที่มองเห็นในขณะเกิดเหตุและจะไมพิจารณาจาก
รายการที่ปรากฏในตารางกรมธรรม
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย พ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา รถยนตที่จะตองดวย
ลักษณะตามสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันนั้น ตองเปนรถยนตที่มีขนาดและลักษณะ
ของความเสี่ยงภัยที่ใกลเคียงกัน คือตางเอาประกันภัยไวในประเภท 1 และน้ําหนักรวมไมเกิน 4 ตัน
ตามสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันหมาย ค.3 รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนี้เดิมมี
สภาพเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลมีลักษณะเปนรถตู 4 ตอน มี 11 ที่นั่ง น้ําหนักรวม 2,150 กิโลกรัม ตาม
รายการจดทะเบี ยน หมาย ค.1 ในภายหลังถูกดัดแปลงสภาพเปนรถยนตสําหรับบรรทุกมี 5 ที่นั่ง
น้ําหนักรวม 6 ตัน ใชบรรทุกกระดาษสิ่งพิมพในกิจการของบริษัท ท. การพิมพ จํากัด ตามสําเนาหนา
ตารางกรมธรรม หมาย ค.2 นาเชื่อวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวนี้มีลักษณะตามเอกสารหมาย ค.2
นี้ เ พราะการแจ ง การใช ร ถและน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ที่ เ ปลี่ ย นไปมากขึ้ น กว า เดิ ม นั้ น ทํ า ให ต อ งเสี ย เบี้ ย
ประกันภัยมากขึ้น รถยนตที่คูกรณีรับประกันภัยไวนี้จึงมีน้ําหนักเกินกวาที่ระบุไวในสัญญา หมาย ค.3
ซึ่งกําหนดน้ําหนักไว 4 ตัน ทําใหมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น ไมตองดวยเงื่อนไขในสัญญา หมาย ค.3
คูกรณีจึงตองชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท
ไดพิเคราะหแลว ปรากฏวา สัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันตาม
กรมธรรมประกันภัยรถยนต ซึ่งบริษัทวินาศภัยทํากันที่กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ตาม
เอกสารหมาย ค.3 อันมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2539 เปนตนมา มีความวา
“ขอ 1 ในสัญญาฉบับนี้
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รถยนต
หมายความวา รถยนตที่เอาประกันภัยไวกับผูเขารวมสัญญาแตละ
ฝายเฉพาะประเภทรถยนตชนิด 4 ลอทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ ฯลฯ
ทั้งนี้ ไมรวมถึงรถชนิด 4 ลอ ประเภทบรรทุกที่มีน้ําหนักรวมเกินกวา 3 ตันและรถนั่ง
โดยสารที่จดทะเบียนที่นั่งเกินกวา 15 คน รถทั้ง 2 ประเภทดังกลาวไมอยูในบังคับของสัญญานี้
คาเสียหาย
หมายความวา ความเสียหายเฉพาะตอรถยนตที่ไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยประเภทคุมครองความเสียหายรวม (ประเภท 1) ของผูรวมสัญญาเทานั้น ฯลฯ
ขอ 2. ผูรวมสัญญาตกลงสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกันตอรถยนตซึ่งเกิด
จากการชนหรือความพยายามหลีกเลี่ยงการชนหรือเกิดจากการใชรถซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ
รถยนตที่เอาประกันภัยไวกับผูรวมสัญญา โดยผูรวมสัญญาแตละฝายจะรับผิดชอบในความเสียหายของ
รถยนตที่เอาประกันภัยไวกับผูรวมสัญญา โดยผูรวมสัญญาแตละฝายจะรับผิดชอบในความเสียหายของ
รถยนตที่ตนรับประกันภัยไวภายใตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยโดยไม
คํานึงวาจะเปนความประมาทของฝายใด ฯลฯ
ตอมาไดมีการทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายสัญญาสละสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
ซึ่งกันและกัน โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2545 เปนตนไปวา
“ขอ 1. ใหยกเลิกขอความในขอ 1 วรรค 2 และวรรค 3 ของสัญญาสละสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายซึ่งกันและกันฉบับขางตนและใหใชขอความตอไปนี้แทน
(ขอ 1 วรรค 2) “ทั้งนี้ไมรวมถึงรถที่จดทะเบียนน้ําหนักรวมเกินกวา 4 ตัน หรือที่จด
ทะเบียนที่นั่งเกินกวา 20 คน รถทั้งสองประเภทดังกลาวไมอยูในบังคับของสัญญานี้
(ขอ 1 วรรค 3) “คาเสียหายหมายความวาความเสียหายเฉพาะตอรถยนตที่ไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภท 1 ของผูรวมสัญญาเทานั้น
(ขอ 2 วรรค 2) “การสละสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ---ฯลฯ--ตามขอ 1 วรรคสองที่แกไขเพิ่มเติมนี้เนนถึงการจดทะเบียนดวย ซึ่งสอดคลองกับมติ
ของชมรมสินไหมยานยนตรวมกับชมรมนักกฎหมายประกันภัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2548-50 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ดังที่พยานของคูกรณีใหการ เมื่อตามรายการจดทะเบียน หมาย ค.1 รถยนต
เลขทะเบียน อร 6187 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดจดทะเบียนไวในประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7
คน (รย.2) ลักษณะตูนั่งสี่ตอน น้ําหนักรถ 2,150 ก.ก. น้ําหนักรวม 2,150 ก.ก. ที่นั่ง 11 คน ตามสําเนา
กรมธรรม หมาย ค.2 ก็เปนการเอาประกันภัยประเภท 1 และรถฝายผูเสนอขอพิพาทไมมีปญหาโตเถียง
กัน กรณีแหงขอพิพาทนี้จึงอยูในบังคับของสัญญาสละสิทธิเ รียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน ตาม
กรมธรรมประกันภัยรถยนต คูกรณีจึงไมตองชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายใหเปนพับ

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1070/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4757/2549
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

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 22 มีนาคม 2547 นาย อ. ได
ขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 9ฒ-5110 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนเทพารักษ โดยขับไปในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย ไดมีนาย ส. ขับรถยนตบรรทุกสิบลอ
หมายเลขทะเบียน 81-4755 ชลบุรี ไปในทิศทางเดียวกันในชองเดินรถซายสุด เมื่อไปถึงบริเวณทาง
กลับรถเลยแยกเคหะบางพลี ผูขับรถฝายคูกรณีไดเลี้ยวกลับรถและตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทใน
ระยะกระชั้นชิดดวยความประมาท เปนเหตุใหรถเฉี่ยวชนกันไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัด
ใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวไปซอมเปลี่ยนอะไหลแลวเปนเงิน 3,508 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผู
เอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชเงิน
ให 3,508 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคั ดคานวา มูลคดีต ามขอพิพาทนี้ ผู เสนอขอพิพาทไดใชสิทธิเ รียกรอง
คาเสียหายเอาแกคูกรณีแลว ตามขอพิพาทหมายเลขดําที่ 659/2548 หมายเลขแดงที่ 3161/2548 ที่มา
เรียกรองตามขอพิพาทนี้จึงเปนการใชสิทธิซ้ําซอน
แลวทั้ง 2 ฝายแถลงรับกันวา มูลกรณีแหงขอพิพาทเรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคํา
เสนอขอพิพาทเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณี และขอพิพาทดังกลาวไดระงับสิ้นไปแลวโดยการทํา
สัญญาประนอมขอพิพาทตามขอพิพาทหมายเลขดําที่ 659/2548 หมายเลขแดงที่ 3161/2548 ขอให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทเรื่องนี้ไป
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ผลของสัญญาประนอมขอพิพาทนั้นยอมทําใหการเรียกรอง
ตามคํ า เสนอข อพิ พ าทเรื่ อ งนี้ ไ ด ร ะงั บ สิ้น ไปแล ว และผูเ สนอขอ พิพ าทได สิท ธิ ต ามที่ แ สดงในสัญ ญา
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ประนอมขอพิพาทนั้น ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธินําขอเรียกรองตามคําเสนอขอพิพาทเรื่องนี้มาเรียกรอง
เอาแกคูกรณีไดอีก แตเปนกรณีที่จะตองขอบังคับกันไปตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียมแทนคูกรณี 1,000
บาทดวย

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 4742/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6024/2549
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ศ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 12.30 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถยนตคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยหมายเลขทะเบียน กง-8586 พิษณุโลก มาตามถนนกําแพงเพชร-พิจิตร
เมื่อถึงบริเวณบานทาขุนรวม หมูที่ 1 ตําบลทาขุนรวม อําเภอเมืองกําแพงเพชร ไดมีนาย อ. ขับรถยนต
หมายเลขทะเบียน กข-6605 กําแพงเพชร คันที่คูกรณีรับประกันภัยสวนทางมาดวยความเร็วสูงและ
ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเสียหลักล้ําเขาไปในชองทางเดินรถที่นาย ส. ขับสวนมา
เปนเหตุใหชนรถนาย ส. คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหายพลิกคว่ําตกคูน้ําขางทาง
มีผูไดรับบาดเจ็บและนาย อ. ถึงแกความตาย เนื่องจากรถคันผูเสนอขอพิพาทเสียหายเกินทุนประกัน
490,000 บาท ผู เ สนอข อ พิ พ าทไดช ดใช คา สิ น ไหมทดแทนใหผู รั บ ผลประโยชน ต ามกรมธรรมเ ต็ ม
จํานวน 490,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทไดโอนซากรถขายใหบุคคลภายนอกไป 120,000 บาท
คงเหลือคาเสียหายที่คูกรณีตองชดใช 370,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามคูกรณีแลว คูกรณี
เพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 370,000 บาท พรอม
ดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทจายเงินไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใช
คาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายสูงเกินความจริง และคบคิดกับ
บุค คลภายนอกประมู ล ซื้ อ ขายรถในราคา 120,000 บาท ต่ํ ากว า ความเป น จริ งเพื่ อ นํ ามาหั กคื นทุ น
ประกันใหนอยที่สุดเปนการไมสุจริต
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายมีเพียงใด
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2. ผูเสนอขอพิพาทประมูลขายซากรถโดยไมสุจริตหรือไม
ทางพิ จ ารณา ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทได รั บ ประกั น ภั ย รถยนต
หมายเลขทะเบียน กง-8586 พิษณุโลก ไวจากนางสาว ป. มีเงินทุนประกัน 490,000 บาท โดยบริษัท
เงินทุน ท. จํ ากั ด เปนผู รับผลประโยชน มี ระยะเวลาคุมครองตามกรมธรรมหมาย ส.1 รถยนตคัน
ดังกลาวชนกับรถคันคูกรณีรับประกันภัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 และพลิกคว่ําตกรงอน้ําขางถนน
เสียหายทั้งคันตามภาพถายหมาย สผง2 สวนรถคันคูกรณีรับประกันภัยเสียหายตามภาพถายหมาย ส.
3 ผูเสนอขอพิพาทใหบริษัท อ. จํากัด ซึ่งเปนบริษัทซอมรถตีราคาคาซอมรถคันนี้ บริษัทเสนอคาซอม
ทั้งคาแรง คาอะไหล เปนเงิน 502,495 บาท ตามเอกสารหมาย ส.4 ซึ่งเปนการประเมินเบื้องตน ถารื้อ
ชิ้นสวนออกก็จะเห็นความเสียหายเพิ่มขึ้น ผูเสนอขอพิพาทพิจารณาคุมราคาตามที่บริษัทแจง กรณี
ซอมจะเสียคาซอมประมาณ 413,313 บาท เมื่อรวมกับคาซอมที่ตองเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท จะเปนคา
ซอมทั้งสิ้น 463,313 บาท ซึ่งเกินทุนประกันกวา 80 เปอรเซ็นต จึงไดเจรจากับผูเอาประกันภัยขอคืน
ทุนประกันทั้งหมด 490,000 บาท โดยไมซอม ผูเอาประกันภัยตกลงคืนทุนประกันภัยตามขอตกลง
หมาย ส.5 และทําหนังสือสละสิทธิในรถตามเอกสารหมาย ส.6 รถจึงเปนของผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอ
ขอพิพาทจัดขายโดยแจงแกอูและบุคคลภายนอกมีผูเสนอซื้อที่ทําเปนหนังสือตามเอกสารหมาย ส.7 แต
ผูเสนอขอพิพาทเห็นวาผูซื้อใหราคา 100,000 บาท ยังต่ําอยูจึงประกาศขายใหม มีผูสนใจเสนอซื้อ
120,000 บาท จึงตกลงขาย กอนขายก็ไดแจงใหคูกรณีทราบแลว คูกรณีไมตอบกอนขายจนตอมาวันที่
30 กันยายน 2547 ไดรับหนังสือขอรวมซื้อตามเอกสารหมาย ส.12 แตเปนเวลาที่ผูเสนอขอพิพาทตก
ลงขายใหแกบริษัท ป. เซอรวิส จํากัด ไปแลว จึงมิไดขายใหคูกรณี
คูกรณีนําสืบวา รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกรถคันคูกรณีตกลงในคูน้ําขาง
ถนนเสียหายมาก ผูเสนอขอพิพาทจึงไดเจรจาตกลงกับผูเอาประกันภัยใหผูเสนอขอพิพาทชดใชทุน
ประกันเต็มจํานวน 490,000 บาท แลวโอนซากรถใหผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทขายซากรถโดย
ไมแจงใหคูกรณีทราบกอน คูกรณีทราบไดทําหนังสือเอกสารหมาย ส.12 ขอเขารวมซื้อซากรถดวย แต
ปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดขายซากรถใหแกบริษัท ป. เซอรวิส จํากัด แลวในราคา 120,000 บาท ซึ่ง
เปนราคาต่ํากวาความจริงเปนเหตุใหคกรณีตองใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทมากขึ้น
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นขอ 1 ที่วา คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทนําสืบฟงไดวา รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูก
รถคันคูกรณีรับประกันภัยชนตกคูน้ําขางถนนรถเสียหายมากตามภาพถายเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3
ผูเสนอขอพิพาทไดใหบริษัท อ.จํากัด ประเมินคาความซอมแลวเปนเงิน 502,495 บาท ตามเอกสาร
หมาย ส.4 และถาหักลดคาแรงและอะไหลตามทางปฏิบัติจะเหลือคาซอม 413,313 บาท ผูเสนอขอ
พิพาทตองเผื่อเงินไวอีก 50,000 บาท สําหรับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเพราะรถตกน้ําเครื่องยนตยอม
เสียหายมากกวาธรรมดา เมื่อนํารมาพิจารณาความเสียหายของรถมีมากกวา 80 เปอรเซ็นต ผูเสนอขอ
พิพาทจึงเจรจาชดใชคาเสียหายใหผูเอาประกันภัยเต็มทุนประกัน 490,000 บาท ซึ่งผูเอาประกันภัยตก
ลงตามสั ญ ญาประนีป ระนอมยอมความหมาย ส.5 และหนัง สือรั บ รองสิ ท ธิ แ ละสละสิท ธิ ห มาย ส.6
ตอจากนั้นผูเสนอขอพิพาทไดประกาศขายซากรถ มีผูเสนอซื้อหลายรายบางรายใหราคา 100,000 บาท
ตามหนังสือหมาย ส.7 แตผูเสนอขอพิพาทเห็นราคายังต่ําอยูจึงไมขายและประกาศขายใหมมีบริษัท ป.
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เซอรวิส จํากัด ขอซื้อในราคา 120,000 บาท ตามเอกสารหมาย ส.9 ผูเสนอขอพิพาทตกลงขาย ฉะนั้น
เมื่อนําไปหักจากทุนประกันจึงเหลือความเสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทรับ 374,000 บาท
สวนประเด็นขอ 2 ที่วา การขายซากรถของผูเสนอขอพิพาทเปนการอันไมสุจริตหรือไม
เห็นวา กอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะตกลงขายซากรถก็ไดประกาศใหคนทั่วไปทราบและมีผูสนสใจขอซื้อ
หลายราย เชน รายนาม อ. ใหราคา 100,000 บาท ตามหนังสือซื้อหมาย ส.7 แตผูเสนอขอพิพาทยังไม
ขายเพราะราคายังต่ํา ตอมาก็มีผูสนใจขอซื้อไดแกราย ป. เซอรวิส จํากัด ใหราคา 120,000 บาท ตาม
หนังสือใบเสนอราคาหมาย ส.9 ผูเสนอขอพิพาทเห็นสมควรขายไดจึงตกลงขายในราคา 120,000 บาท
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 โดยผูซื้อใหผูเสนอขอพิพาทโอนซากรถใหนาย ค. ตามหนังสือหมาย ส.11
สําหรับคูกรณีนั้น ตามคําใหการของนาย ป. หัวหนาแผนกสินไหมและพิจารณาคาสินไหมทดแทนของผู
เสนอขอพิพาทวา ไดแจงใหคูกรณีทราบแลววาหากคูกรณีสนใจใหทําหนังสือเสนอซื้อเขามา แตคูกรณี
นิ่งเฉยไมแสดงความสนใจ จนผูเสนอขอพิพาทตกลงขายซากรถใหบริษัท ป. เซอรวิส จํากัดแลว คูกรณี
จึงมีหนังสือหมาย ส.12 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 เขารวมการตรวจสอบประเมินราคาและประมูลซาก
หนังสือนี้ถึงผูเสนอขอพิพาทวันที่ 30 กันยายน 2547 ภายหลังจากที่ผูเสนอขอพิพาทไดขายซากรถไป
แลว จากขอเท็จจริงขางตนจะเห็นไดวากอนขายซากรถ ผูเสนอขอพิพาทก็ไดแจงใหคูกรณีกับผูสนใจ
ทราบแลวซึ่งเปนการกระทําเปดเผยไมไดปดบังซอนเรน แตคูกรณีไมสนใจเอง ทั้งกอนตกลงขายผูเสนอ
ขอพิ พาทก็ ยั งพิ จารณาเรื่องราคาเมื่อห็นว าผูสนใจซื้อใหราคาต่ํ าก็ยังไมขายจนสุดทายมีผู ใหราคา
120,000 บาท พอสมควรแลวจึงขายและเยกรองใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนที่ยังขาดในทุน
ประกัน 370,000 บาท แก ผู เสนอขอพิพาทตามหนังสือรายงานความคิดเห็นภายในหมาย ค.1 แต
กรรมการผูจัดการของคูกรณีมีความเห็นใหตอรองราคาขายเปน 220,000 บาท อยางต่ําคูกรณีจึงแจง
มายังผูเสนอขอพิพาทตามหนังสือหมาย ส.12 ซึ่งเปนเวลาที่ผูเสนอขอพิพาทขายซากรถไปแลว ดังนี้
เห็นวาผูเสนอขอพิพาททําการในทางการคาปกติโดยคูกรณีไมมีพยานหลักฐานใดๆ มาหักลางฝายผู
เสนอขอพิพาท ขอเท็จจริงเชื่อวาผูเสนอขอพิพาทกระทําการขายซากรถโดยสุจริตไมไดคบคิดกับผูซื้อ
ใหราคาต่ําเพื่อคูกรณีเสียหาย
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 370,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 4,200 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5044/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6123/2549
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด ที่ 1
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด ที่ 2

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ภน-399
กรุงเทพมหานคร คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 4ผ-6035 กรุงเทพมหานคร
คู ก รณี ที่ 2 รั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น รง-4221 กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 28
กรกฏาคม 2546 เวลาประมาณ 08.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ตามถนนรัตนาธิเบศร ผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 1 และคูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวขับตามหลังกันไปโดย
ประมาท ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดหยุดรถตามรถคันหนา ขณะนั้นเองผูขับรถคัน
ที่คูกรณีที่ 1 และผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวแลนรถไปดวยความเร็วสูง ไมเวนระยะหาง
พอที่จะหยุดรถไดทันเปนเหตุใหรถคันที่คูกรณีที่ 1 ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
อยางแรงกระเด็นไปชนรถบรรทุกคันหนาไดรับความเสียหาย จากนั้นรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัย
ไว ไ ด พุ ง ชนรถคั น ที่ คู ก รณี ที่ 1 รั บ ประกั น ภั ย ไว จ ากแรงชนทํ า ให ร ถคั น ที่ คู ก รณี ที่ 1 รั บ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวกระเด็นไปชนรถบรรทุกคันหนาอีกครั้งหนึ่งทําใหรถไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาท
นํารถไปซอมเสียเงินจํานวน 119,529 บาท ขอใหคูกรณีทั้งสองในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาท
ทําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณีที่ 1 ยื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดรับประกันภัยรถยนตตามที่ผูเสนอ
ขอพิพาทกลาวอาง เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับขี่รถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไว
เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัย คาซอมรถคันที่ผูเสนอขอ
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พิพาทรับประกันภัยไวไมเกินจํานวน 50,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถจึงยัง
ไมไดรับชวงสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณีที่ 1 ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
คูกรณีที่ 2 ยื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่
คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไว คาซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไมเกินจํานวน 30,000 บาท
ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไม
คูกรณีที่ 1 และที่ 2 ประมาทหรือไม คาเสียหายมีเพียงไร และรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2546 เวลาประมาณ
08.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนรัตนาธิเบศรตามหลัง
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-4290 ปทุมธานี ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไว
ขับรถตามหลังไปโดยประมาท และผูชับรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวขับรถตามหลังตอไปอีกโดย
ประมาท ถึงที่เกิดเหตุการณจราจรติดขัด ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดหยุดรถตาม
รถคันหนา แตรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวขับรถโดยประมาท ดวยความเร็วสูงไมสามารถหยุดรถ
ไดทันจึงชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอยางแรงจนกระเด็นไปชนรถบรรทุกคันหนาทํา
ใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายทั้งสวนทายและสวนหนา ตอมาขณะ
นั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 2 ซึ่งขับตามหลังรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวขับตามหลังไปโดย
ประมาทไมสามารถหยุดรถไดทันเปนเหตุใหชนทายรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวจากแรงชน
กระเด็นไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอยางแรง กระเด็นไปชนรถบรรทุกคันหนา
อีกเปนการชนสองครั้ง ไดรับความเสียหายทั้งสวนทายและสวนหัวทั้งสองครั้ง ไดแจงความไวตอเจา
พนักงานตํารวจตามเอกสาร ส.1 เจาหนาที่ไดออกจากตรวจที่เกิดเหตุไดบันทึกเหตุที่เกิดขึ้น บันทึก
ความเสียหายและบันทึกแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวตามเอกสาร ส.2 (รวม 7 แผน) รถไดรับความ
เสียหายตามภาพถายเอกสาร ส.3 และ ส.4 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสาร ส.5 รถซอมหางลด
คาแรงให 20 เปอรเซ็นต และหักภาษีมูลคาเพิ่มออก ผูเสนอขอพิพาทคงติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณี
ทั้งสองจํานวน 98,125 บาท ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามหนาตารางเอกสาร ส.8
คู ก รณี ที่ 1 ไม ติ ด ใจนํ า สื บ พยานบุ ค คล คงอ า งส ง สํ า เนาเอกสารรายงานประจํ า วั น
เกี่ยวกับคดีซึ่งมีตรายางประทับสีแดงไวเขียนระบุจํานวนเงินคาแรงจํานวน 54,986 บาท คาอะไหล
จํานวน 42,971 บาท รวมสุทธิจํานวน 97,963 บาท เงินจํานวนดังกลาวนี้เปนเงินซึ่งผูเสนอขอพิพาทได
เรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 1 ในชั้นเรียกรองตามเอกสาร ค.1
คูกรณีที่ 2 นําสืบวาผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวไปชนทายรถคันที่คูกรณีที่
1 รับประกันภัยไวซึ่งไดจอดชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายอยูกอน
แลว ตอมารถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวไปชนทายรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวแตเพียงคน
เดียว รถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวไมไดกระเดนไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวดังที่ผู เสนอขอพิพาทกลา วอ าง รถคันที่ผู เสนอขอพิพ าทรับ ประกันภั ยไว จะตองไปเรี ยกรองเอา
คาเสียหายจากคูกรณีที่ 1 จะเรียกเอาจากคตูกรณีที่ 2 ไมได เอกสาร ค.1 ซึ่งคูกรณีที่ 1 อางสง ปรากฏ
วาผูเสนอขอพิพาทอางสงเอกสารนี้ไปเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 1 เพียงฝายเดียว ไมไดเรียกรองเอา
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จากคูกรณีที่ 2 แตอยางใด จํานวนเงินที่เรียกรองไดหักภาษีมูลคาเพิ่มและไดหักลดเปอรเซ็นตการซอม
หางออกไปแลวจํานวนตรงกับผูเสนอขอพิพาทกลาวในคําเสนอขอพิพาท ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไมเคย
เรียกรองทวงถามเอาจากคูกรณีที่ 2 เอกสาร ส.2 แผนแรกก็ระบุวาใหเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 1 ไมมี
ระบุใหเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 2
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่อง ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวหรือไมนั้น ใน
ขอนี้คงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีหาไดนําสืบเปนอยางอื่นฟงไดวาผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามเอกสาร ส.8 ในประเด็นขอพิพาท เรื่องคูกรณี
ฝายใดประมาทหรือเปลานั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาขณะเกิดเหตุรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวหยุดตามหลังรถบรรทุกคันหนาได แตรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวประมาทไมเวน
ระยะหางจากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวใหเพียงพอที่จะหยุดไดทันไมเกิดเหตุชนรถคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เมื่อรถคันที่คูกรณีที่ 1 หยุดไมทันชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวอยางแรงจนกระเด็นไปชนรถบรรทุกคันหนาทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหายทั้งสวนทายและสวนหัว ตอจากนั้นผูขับรถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวขับรถ
ตามหลั ง รถคั น ที่ คู ก รณี ที่ 1 รั บ ประกั น ภั ย ไว ป ระมาทหยุ ด รถไม ทั น ชนท า ยรถคั น ที่ คู ก รณี ที่ 1 รั บ
ประกันภัยไวจนรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวจนรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวกระเดนไปชน
ท า ยรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย ไว ทํ า ให ร ถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทกระเด็ น ไปชนท า ย
รถบรรทุกคันหนาอีกเปนการถูกชนสองครั้ง และกระเด็นไปชนทายรถบรรทุกสองครั้ง คูกรณีที่ 1 หานํา
สืบกลาวแกเปนอยางอื่น สําหรับคูกรณีที่ 2 กลาวแกวารถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวไปชนทายรถ
คันที่คู กรณี ที่ 1 รั บ ประกั นภั ยไว ซึ่งไดจอดชนรถคันที่ผู เสนอขอพิ พาทรับประกั นภั ยไวไดรับ ความ
เสียหายอยูกอนแลว รถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวไปชนทายรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไว
แตเพียงคันเดียว รถคันที่คูกรณีที่ 1 ไมไดกระเด็นไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
คูกรณีที่ 2 กลาวแกในขอนี้วาตามเอกสาร ส.1 ไมไดระบุไววารถคันที่ผูเสนอขอพิพาท รับประกันภัยไว
ถูกชนทายครั้งที่สองแลวกระเด็นไปชนทายรถบรรทุกคันหนา ตามเอกสาร ค.1 ปรากฏวาผูเสนอขอ
พิพาทสงเอกสารนี้ไปเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 1 แตเพียงฝายเดียวไมไดเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 2
แตอยางใด จํานวนเงินที่เรียกรองเมื่อหักภาษีมูลคาเพิ่มออกและหักสวนลดใหตามจํานวนเปอรเซ็นต
ใหนการซอมหางออกแลวจํานวนที่เรียกรองตรงกันกับที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางในคําเสนอขอพิพาท
ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไมเคยเรียกรองทวงถามเอาจากคูกรณีที่ 2 เห็นวาขออางของผูเสนอขอพิพาทไดนํา
สืบใหมีพยานหลักฐานใดประกอบขออางของผูเสนอขอพิพาทวารถคันที่คูกรณีที่ 2 รับประกันภัยไวชน
ทายรถคันที่คูกรณีที่ 1 ชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวกระเด็นไปชนทายรถบรรทุกคันหนาอีกเปนครั้งที่สองไดรับความเสียหายซ้ําสองแตอยาง
ใดไม ขอกลาวแกของคูกรณีที่ 2วาในเอกสาร ส.1 ซึ่งระบุแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจไมมีการ
ระบุไววารถคันที่ผเสนอขอพิพาทถูกชนเปนครั้งที่สองจนกระเด็นไปชนทายรถบรรทุกคันหนาเปนครั้งที่
สองแตอยางใด การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทยังไมมีน้ําหนักพอที่จะฟงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยถูกรถคันที่คูกรณีที่ 2 ชนทายรถคันที่คูกรณีที่ 1 รับประกันภัยไวเปนเหตุใหรถคันที่คูกรณี
ที่ 1 รับประกันภัยไวชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจนเปนเหตุใหรถคันที่ผูเสนอขอ
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พิพาทรับประกันภัยไวชนรถบรรทุกคันหนาทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความ
เสียหายซ้ําสอง ผูเสนอขอพิพาทจึงไมอาจเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 2 ไดตามขอ สําหรับประเด็นขอ
พิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยยอมลดคาแรงในการนํารถไป
ซอมหางซึ่งเปนศูนยผูจําหนายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวโดยหักออกให 20 เปอรเซ็นต
และผู เ สนอข อ พิ พ าทหั ก ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ออก คงติ ด ใจที่ จ ะเรี ย กร อ งเอาจากคู ก รณี เ พี ย งจํ า นวน
98,125.20 บาท สําหรับประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอพิพาทรับชวงสิทธิแลวหรือยังนั้น ในขอนี้คงฟง
ไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยคูกรณีไมนําสืบใหเห็นเปนอยางอื่นวาผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงิน
คาซอมรถแลวตามเอกสาร ส.6 ไดความดังนี้เห็นวาผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณีที่ 1 ได
ตามจํานวนเงินที่ผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเอาไว
ชี้ขาดใหคูกรณีที่ 1 ชําระเงินจํานวน 98,125.20 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละเจ็ดครึ่งตอปของเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 8
มกราคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
จํานวน 1,829 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้
ขาดนี้เปนตนไป สวนคูกรณีที่ 2 ใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6847/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6235/2549
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
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 16 พฤศจิกายน 2546 นาย น.
ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน กจ-1377 ขอนแกน ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยไวไปตามถนนเลี่ยงเมือง
สายบรบือ-บานไผ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไดขับดวยความประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตหมายเลข
ทะเบียน 80-4689 มหาสารคาม ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวและนาย สส. เปนผูขับขี่ ทําใหนาย
ท. ผูโดยสารมาในรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
และตอมาต องตัดขาทําให ทุพพลภาพ ผู เสนอข อพิพาทไดจายค า เสียหายเบื้องต นและส วนเพิ่มให
ผูประสบภัย 78,660 บาท จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูกรณีและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชใหแลว คูกรณี
เพิกเฉย ขอใหชี้ชาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 78,660 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. คูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัยไปจนผูเสนอขอพิพาทสิ้นสิทธิที่จะ
ไลเบี้ยแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบตามประเด็นที่ 1 สวนประเด็นที่ 2 หนาที่นําสืบตกแก
คูกรณีแตเมื่อเจรจากันแลวคูกรณียอมสละขอตอสูตามประเด็นที่ 1 เสีย คงเหลือแตประเด็นที่ 2
ในชั้นพิจารณา เกี่ยวกับปญหาตามประเด็นที่ 2 นั้น ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว จ. ผูรับ
มอบอํานาจชวง เปนพยานวาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546 นาย น. ไดขับรถยนตเกงคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไวดวยความประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตบรรทุกคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไดรับความเสียหายและทําใหนาย ท. ซึ่งโดยสารมาในรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
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ความเสียหายตอรางกายโดยตองตัดขาไปขางหนึ่ง ซึ่งตอมาศาลจังหวัดมหาสารคามไดพิพากษาลงโทษ
จําคุกนาย น. ซึ่งถูกพนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม เปนโจทกฟองเรื่องนี้เปนคดีอาญาตามคดี
หมายเลขดําที่ 257/2547 หมายเลขแดงที่ 490/2547
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 โรงพยาบาล
มหาสารคามโดยได รั บ มอบอํ า นาจจากนาย ท. ได ยื่ น คํ า ร อ งขอรั บ ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น เป น ค า
รักษาพยาบาลนาย ท. 13,660 บาท ดังเอกสารหมาย ส.5. ผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวใหเมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ 2547 ตอมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 นาย ท. ไดมายื่นคําขอรับเงินสํารองจาย พ.ร.บ.
จากผูเสนอขอพิพาทอีก 65,000 บาท ดังเอกสารหมาย ส.6 เปนคารักษาพยาบาลอีก 1,800 บาท กับ
คาสินไหมทดแทนที่ขาขาดอีก 63,200 บาท รวมเปนเงิน 65,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินจํานวน
ดังกลาวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ดังเอกสารหมาย ส.7 รวมเงินที่ผูเสนอขอพิพาทจายใหสําหรับนาย
ท. ผูประสบภัย 78,660 บาท เปนจํานวนเงินซึ่งคูกรณีจะตองชดใชให ไดทวงถามแลวเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2548 คูกรณีแจงวาไมสามารถชดใชให
ฝายคูกรณีมีนางสาว ช. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547
นาย ท. ผูประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดมาใหถอยคําแกเจาหนาที่ของบริษัท
คูกรณีดังบันทึกหมาย ค.1 วา นาย ท. ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามและไดรับ
เงินคารักษาเบื้องตนจากบริษัท ว. ประกันภัย 1,500 บาท คารักษาพยาบาลสวนเกิน 1,800 บาท นาย
ท. ไดสํารองจายเอง ในเบื้องตนนาย ท. ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอําเภอบรบือ โรงพยาบาลนั้น
ไดสงตัวไปรักษาตอที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลไดใช “สิทธิ พ.ร.บ.เบื้องตน”
เต็มจํานวน การที่นาย ท. ไดรับบาดเจ็บตองตัดขานี้ เจาหนาที่แผนกเรียกรองของบริษัทคูกรณีได
บันทึกเสนอหัวหนาแผนกเรียกรอง วาบริษัทคูกรณีไดรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กข
1377 ขอนแก น ตาม พ.ร.บ.คุมครองผู ประสบภัยจากรถ เพียงอยางเดียวและวาไดจายคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูประสบภัยซึ่งไดรับบาดเจ็บถึงทุพพลภาพไปแลว 85,000 บาท โดยจายเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2547 ดังที่บันทึกไวที่ขอมูลประกันภัยรถยนต พ.ร.บ. หมาย ค.2 ประกอบกับบันทึกการ
อนุมัติคาเสียหายที่ปกแฟมเคลมหมาย ค.3
ไดพิเคราะหแลว เห็นวาหากจะฟงวาคูกรณีไดจายเงินใหนาย ท.ไป 85,000 บาท จริง
โดยถือวาเปนสวนเกินคาเสียหายเบื้องตน แตพยานของคูกรณีก็ยอมรับวา เงินสวนเกินคาเสียหาย
เบื้องตนเชนนี้มีขอตกลงในระหวางบริษัทประกันวินาศภัยดวยกันวาใหผูรับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถคันที่ผูประสบภัยอยูในรถสํารองจายคาสินไหมทดแทนสวนที่เกินจํานวน
คาเสียหายเบื้องตนดวย ดังนี้ถาคูกรณีมีความประสงคจะจายคาสินไหมทดแทนสวนนี้ใหแกผูประสบภัย
คูกรณีก็มีหนาที่ที่จะตองสอบถามผูเสนอขอพิพาทกอนวาไดจายไปแลวหรือไมและบอกกลาววาถายัง
ไมไดจายคูกรณีจะจายใหเอง เมื่อไมปรากฏวาคูกรณีไดสอบถามผูเสนอขอพิพาทกอน เปนเหตุให
จายเงินซ้ําซอนกัน คูกรณีก็เปนฝายที่จะตองรับผิดชอบเอง สิทธิในการที่จะไลเบี้ยของผูเสนอขอพิพาท
ไมระงับสิ้นไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีชําระคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 78,660 บาท (เจ็ดหมื่น
แปดพันหกรอยหกสิบบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 27 มกราคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอ
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พิพาท 1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับ
สําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3503/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6246/2549
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ผิดสัญญาประนอมขอพิพาท
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทรวม 3 ฉบับ
ปรากฎตามสําเนาขอพิพาทที่ไดยื่นไวตอสํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย คูกรณี
ยอมจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุกันไวแตละฉบับ ดังตอไปนี้คือ (1) วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คํานวณ
ดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 81,575 บาท (2) วันที่ 7 มกราคม 2549 คํานวณดอกเบี้ย
ถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 31,262 บาท (3) วันที่ 4 เมษายน 2549 คํานวณดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน 149,173 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 262,010 บาท เมื่อครบกําหนด
ที่คูกรณีจะตอง ชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทแตละจํานวนภายในกําหนดระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต
วันที่ไดระบุกันไวในสัญญาประนอมขอพิพาทแตละฉบับ คูกรณีไมชําระเงิน ผูเสนอขอพิพาททวงถา
มาแลวไมยอมชําระ ขอใหบังคับคูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ปของเงินแตละจํานวนนับตั้งแตวันที่ผิดนัดแตละรายเปนตนไปจนถึงวันเสนอขอพิพาท คํานวณเงินผิด
นัดพรอมดอกเบี้ยไดจํานวน 262,010 บาท ขอใหคูกรณีชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของ
จํานวนเงินดังกลาวนับตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียอมรับวาไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริง และยังไมได
ชําระเงินตามสัญญาประนอมขอพิพาทนั้น
พิเคราะหแลวขอเท็จจริงคงฟงไดไดตามคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทและฟง
ไดตามคํารับของคูกรณีวา คูกรณีไดทําสัญญาประนอมขอพิพาทไวตอผูเสนอขอพิพาทจริงตามคําเสนอ
ขอพิพาทและตามสําเนาสัญญาประนอมขอพิพาทแนบทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อคูกรณีไมปฏิบัติตามมี
หนาที่จะตองปฏิบัติพรอมดวยดอกเบี้ยนับตั้งตี่วันผิดนัดแตละราย และคูกรณียอมใหอนุญาโตตุลาการ
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สมาคมประกันวินาศภัย ชี้ขาดใหเปนไปตามสัญญาประนอมขอพิพาททันที ขอพิพาทนี้จึงฟงบังคับเอา
ไดจากคูกรณีตามคําเสนอขอพิพาท
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 262,010 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของจํานวนเงินดังกลาว นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอ
ขอพิพาท กับใหใชคาธรรมเนียม 3,120 บาทแทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภัยในกําหนดหนึ่งเดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 875/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6268/2549
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ษก-7702
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 1ฬ-7244 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2547 เวลา 19.40 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไป
ตามถนนภายในบริเวณศูนยการคาสยามสแควรซอย 7 มุงหนาออกสูถนนอังรีดูนังต ผูขับรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนอังรีดูนังตโดยประมาทขับดวยความเร็วสูง และเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับ
รถกะทันหันโดยไมระมัดระวังวามีรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวแลนอยูเปนเหตุใหเฉี่ยวชน
ทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเสียหายตองซอมเสียเงินไปจํานวน 6,706 บาท ขอให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาว พรอมดวยดอกเบี้ยแก
ผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวาคาเสียหายในการซอมรถไมเกินจํานวน 5,000 บาท ผูเสนอขอ
พิพาทไมไดชําระเงินคาซอมรถไมอาจที่จะใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากคูกรณีไดขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงใดและรับชวงสิทธิแลว
หรือไม
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหาย เจาหนาที่ของคูกรณีไดบันทึกความเสียหายมอบให
ไวตามเอกสารหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินคาซอมไปจํานวน 6,706 บาท ไดทวง
ถามจากคูกรณีแลวไมยอมชําระใหเจาหนาที่ไดบันทึกรับแจงเหตุไวตามเอกสารหมาย ส.2 รถเสียหาย
ตามภาพถายเอกสารหมาย ส.3 ภายหลังจากเกิดเหตุแลวผูเอาประกันภัยไวตอผูเสนอขอพิพาทนํารถ
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ไปซอมเองที่อู ต. จํากัด แลวไปขอเบิกเงินคาซอมจากผูเสนอขอพิพาทตามหนาตารางคอมพิวเตอร
จายเงิน ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.4
คูกรณีนําสืบวาผูเสนอขอพิพาทมีแตเอกสารหมาย ส.4 มาแถลงประกอบการนําสืบ แต
ไมมีหลักฐานการขอรับเงินไมมีหลักฐานการจายเงิน ขาดความเชื่อถือ
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
รถถูกชนไดรับความเสียหาย เจาหนาที่ของคูกรณีไดบันทึกความเสียหายมอบใหไวตามเอกสารหมาย
ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดบันทึกรับแจงเหตุไวตามเอกสารหมาย ส.2 รถไดรับความเสียหาย
ตามภาพถายเอกสารหมาย ส.3 ผูเอาประกันภัยไวตอผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเองที่อู ต. จํากัด
แลวไดขอเบิกเงินคาซอมรถไปจากผูเสนอขอพิพาทปรากฏตามหนาตารางคอมพิวเตอร จายเงิน ซึ่งจาย
ไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.4 คูกรณีนําสืบกลาวแกในขอนี้แตเพียงวา
การจายเงิ นในการซ อมรถไม มีหลักฐานการขอรั บเงิน ไมมีหลักฐานการจายเงิน ขาดความเชื่ อถือ
ความเห็ น ของคู ก รณี ดั ง กล า วไม ชั ด เจนว า ความเสี ย หายในการซ อ มรถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวไมเปนไปตามคําเสนอขอพิพาทอยางไร การนําสืบกลาวแกของคูกรณีไมมีน้ําหนัก เชื่อการ
นําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาความเสียหายเปนไปตามขอ สําหรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องผูเสนอขอ
พิพาทรับชวงสิทธิในการที่จะไลเบี้ยเอาจากคูกรณีไดหรือไมนั้น ในขอนี้คงฟงไดตามที่ผูเสนอขอพิพาท
นําสืบคูกรณีไมโตแยงใหเห็นเปนอยางอื่นวาผูเอาประกันภัยไดตอผูเสนอขอพิพาทรับรถไปซอมเองที่อู
ต. จํากัด แลวไดนําหลักฐานไปขอรับเงินจากผูเสนอขอพิพาทซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินไปแลวเมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ตามเอกสารหมาย ส.4 ไดความดังนี้เห็นวาขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 7,502 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปของจํานวน 6,706 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอ
พิพาทกั บ ให คูกรณี ชําระค าธรรมเนี ยมจํา นวน 1,500 บาท แทนผู เสนอขอ พิพ าทดว ย ทั้งนี้ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับจากวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2627/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6397/2549
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
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 ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัย
รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขนฉ-902 สงขลา ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดย
ไดรับประกันภัยตอจากบริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามตารางกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถและสําเนารับประกันภัยตอกองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับดังสําเนาเอกสาร
ทายคําเสนอขอพิพาท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 นาย อ. ไดขับขี่รถจักรยานยนตคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวนั้นไปตามถนนสายสงขลา-ระโนด มุงหนาไปทางอําเภอสิงหนคร โดยมีนาย ร.
นั่ ง ซ อ นท า ยไปด ว ยเมื่ อ ไปถึ ง บริ เ วณหมู ที่ 1 ตํ า บลวั ด ขนุ น ได มี น าย ธ. ขั บ รถยนต บ รรทุ ก หกล อ
หมายเลขทะเบี ย น 81-2787 นครศรี ธ รรมราช คั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ต าม พ.ร.บ.คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ สวนทางมาดวยความประมาทและดวยความเร็วสูงไดขับเบี่ยงล้ําเขามาในชองเดิน
รถของรถฝายผูเสนอขอพิพาท รถจึงเกิดเฉี่ยวชนกัน ทําใหนาย อ. ผูขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนาย
ร. ผูซอนทายตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลาและไดเสียชีวิตในเวลาตอมา ศาลจังหวัดสงขลา
ไดพิพากษาแลววาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ธ. ผูขับขี่รถฝายคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทไดจาย
ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น เป น ค า ปลงศพนาย อ. ให แ ก น าย ด. ผู เ ป น บิ ด าไป 35,000 บาท และได จ า ย
คาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาลนาย ร. กอนเสียชีวิตใหโรงพยาบาลสงขลาไป 15,000 บาท
และไดจายคาปลงศพนาย ร. ใหแกนาง ส. ซึ่งเปนมารดาไป 35,000 บาทผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิไล
เบี้ยเอาจากคูกรณี ไดติดตอทวงถามแลว คูกรณีปฏิเสธที่จะชดใชให ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผู
เสนอขอพิพาท 85,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
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คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคารักษาพยาบาลนาย ร. กอนตาย 15,000 บาท เกิด
เปนประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทเพียงใด
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ช. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา
เกิดเหตุเ มื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ 13.30 นาฬิกา โดยมีนาย ธ. ไดขับรถยนต
บรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวสวนทางดวยความประมาท เฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ทําให
นาย อ.ผูขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สวนนาย ร. ผูนั่งซอนทายตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา
แลวเสียชีวิตในเวลาตอมา นาย ธ. ถูกพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาฟองเปนคดีอาญาตอศาลจังหวัด
สงขลา จําเลยรับสารภาพ ศาลไดพิพากษาลงโทษแลว ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 นาง ส. ได
ยื่นคํารองตอผูเสนอขอพิพาทขอรับคาเสียหายเบื้องตนเปนคาปลงศพนาย ร. ผูเปนบุตร ผูเสนอขอ
พิ พ าทจ า ยเงิ น ให 35,000 บาท เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2547 ดั ง เอกสารหมาย ส.2 ในวั น ที่ 20
พฤษภาคม 2547 โรงพยาบาลสงขลาไดยื่นคํารองตอผูเสนอขอพิพาทเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตนเปน
คารักษาพยาบาลนาย ร. กอนถึงแกความตาย 15,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินใหโรงพยาบาลไป
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ส.5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25471 นาย ด. บิดาของ
นาย อ.ผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย ไดยื่นคํารองตอผูเสนอขอพิพาทขอรับเงินคาปลงศพนาย อ.
35,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไดจายใหเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ดังเอกสารหมาย ส.4 รวมเงิน
คาเสียหายเบื้องตนที่ผูเสนอขอพิพาทไดจายไป 85,000 บาท ตอมาเมื่อประมาณวันที่ 22 มิถุนายน
2547 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหาย 85,000 บาท คูกรณีตอบมา
วาคูกรณีจะยอมชดใชใหแตคาปลงศพ 70,000 บาทเทานั้น เพราะคูกรณีไดจายคาสินไหมฯ รายนี้ไป
เต็มกรมธรรมแลว คือไดกันเงินคาปลงศพผูประสบภัยไวรายละ 35,000 บาท รวมเปนเงิน 70,000 บาท
สําหรับใชคืนใหผูเสนอขอพิพาท แลวจายสวนที่เกินคาเสียหายเบื้องตนรายละ 60,000 บาท ใหแก
ทายาทของผูประสบภัยไปแล ว ผู อํานวยการฝายสินไหมฯ ของผูเสนอขอพิพาทไดมีหนังสือไปถึง
ผูจัดการฝายเรียกรอง ของคูกรณีขอใหพิจารณาจายคารักษาพยาบาล 15,000 บาท ใหผูเสนอขอ
พิพาทอีกดังเอกสารหมาย ส.5 ผูจัดการแผนกเรียกรองของคูกรณีไดมีหนังสือปฏิเสธมาอีกดังเอกสาร
หมาย ส.6
ฝายคูกรณีมีนาย ม. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา ในทางปฏิบัติของบริษัทผูรับ
ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เมื่อผูประสบภัยมาขอรับคาเสียหาย จากบริษัท
คูกรณีซึ่งเปนฝายผิด คูกรณีจะสอบถามผูเสนอขอพิพาทเสียกอนวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนและเงินสํารองจายสวนเกินคาเสียหายเบื้องตนไปเปนคาอะไร แกผูใดบาง เปนจํานวนเงิน
เทาใด เพื่อปองกันการจายเงินซ้ําซอนและเพื่อคูกรณีจะไดกันเงินไวจายคืนใหผูเสนอขอพิพาท เรื่องนี้
หัวหนาสวนอุบัติเหตุ หาดใหญของคูกรณีไดมีหนังสือสอบถามนางสาว รท. ผูจัดการสาขาสงขลาของผู
เสนอขอพิพาทตามเอกสารหมาย ค.1 ซึ่งนางสาว รท. เปนผูลงลายมือชื่อรับหนังสือไวเอง และไดมี
หนังสือตอบมายังผูจัดการสาขาหาดใหญ ของคูกรณีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ดังเอกสารหมาย ค.2
ซึ่งแจงมาวาบริษัทผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินใหแกผูประสบภัยไปรายละ 35,000 บาท บริษัทคูกรณีจึง
กันเงินไวสําหรับจายคืนใหผูเสนอขอพิพาทเพียง 70,000 บาท แลวจายสวนเกินคาเสียหายเบื้องตนไป
รายละ 65,000 บาท ตอมาในภายหลังคูกรณีจึงไดรับหนังสือของผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหจายเงิน
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คืนให 85,000 บาท คูกรณีไดชี้แจงไปวา คูกรณีไดกันเงินไวจายคืนผูเสนอขอพิพาทเพียง 70,000 บาท
แลวไดจายเงินสวนที่เกินไปตามเต็มกรมธรรมแลว คูกรณีถือวา คารักษาพยาบาลกอนตาย 15,000
บาท นั้นจายใหไมไดเพราะเกิดจากความผิดพลาดของเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทเอง เพราะไดมี
การตั้งเบิกคารักษาพยาบาลจํานวนนี้จากผูเสนอขอพิพาทแลวตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ซึ่ง
นางสาว รท. ก็เปนผูตรวจสอบและอนุมัติใหจาย
ได พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า เกี่ ย วกั บ ค า รั ก ษาพยาบาลนาย ร. ก อ นถึ ง แก ค วามตาย
15,0001 บาท ซึ่งเปนปญหาโตแยงกันนี้ โรงพยาบาลสงขลาไดยื่นคํารองขอรับจากผูเสนอขอพิพาท
ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 แมผูเสนอขอพิพาทจะไดจายเงินรายการนี้ใหแกโรงพยาบาลไปเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 25471 แตเมื่อผูเสนอขอพิพาทมีหนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 แจงเรื่องการ
จายคาสินไหมทดแทน ใหผูจัดการบริษัทคูกรณี สาขาหาดใหญทราบ ก็ควรแจงใหทราบวาโรงพยาบาล
สงขลา ขอรับคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาลนาย ร. กอนตายออยูอีก 15,000 บาท แตตาม
หนังสือดังกลาวไดแจงไปแตเพียงวาไดจายคาสินไหมทดแทนไปสําหรับรายนาย อ. 35,000 บาท และ
นาย ร. 35,000 บาท เทานั้น ไมไดแจงใหทราบวายังมีการขอรับคารักษาพยาบาลนาย ร. กอนตายอีก
15,000 บาทดวย เปนเหตุใหบริษัทคูกรณีไมไดกันเงินคารายการนี้ไวจายคืนใหบริษัทผูเสนอขอพิพาท
และไดจายคาสินไหมทดแทนสวนที่เกินคาเสียหายเบื้องตนคือคาปลงศพผูประสบภัยทั้งสองใหแกผูมี
สิทธิไดรับไปแลว ดังนี้จะใหคูกรณีรับผิดชดใชคารักษาพยาบาลนาย ร. 15,000 บาท นั้นใหแกผูเสนอ
ขอพิพาทอีกหาไดไม
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท
ถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 22 มิถุนายน
2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้
โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 827/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6449/2549
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น 81-1794
กาฬสินธุ คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ธน-557 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2546 เวลา 18.50 นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตาม
ถนนมิตรภาพ ถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกไปอําเภอปากชอง ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถ
ดวยความประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไดเปลี่ยนชองจากชองที่ 1 นับจากซายมือเขาไปในชองที่ 2
กะทันหันเปนเหตุใหเสียหลักพุงชนแผงกั้นทางดานขวามือแลวทําใหรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว เสีย
หลักหมุนตัวกลับเขาไปในลักษณะขวางชองทางเดินรถชองที่ 2 ในขณะที่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวแลนอยูในชองที่ 2 เปนเหตุใหผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับบาดเจ็บ
ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินคารักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บเปนเงินจํานวน 200 บาท ผูเสนอขอพิพาท
ไดวาจางรถยกลากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปซอมจํานวน 9,700 บาท นํารถไปซอม
เสียเงินไปจํานวน 196,137 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 206,037 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับ
ประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไว ไมเกินจํานวน 50,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรายพิพาทอื่น
กอนหนานี้รวมเขาไปดวยโดยไมหักออก ผูเสนอขอพิพาทจัดการเปลี่ยนอะไหลของแทไปทั้งหมดทําให
คาซอมรถมีราคาสูง ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถและคาอะไหลจึงยังไมไดรับชวงสิทธิที่
จะเรียกรองเอาจากคูกรณีได คูกรณีรับประกันภัยประเภท 1 เฉพาะความรับผิดชอบตอความเสียหาย
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โดยไมรับผิดชอบชดใชคารักษาพยาบาลตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอใหยกคําเสนอขอ
พิพาทเสีย
ในชั้ นพิ จารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมี เพี ยงไร และผูเสนอขอ
พิพาททรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวชนกับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอ
ขอพิพาทไดบันทึกเหตุและทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3 นํารถไป
ซอมที่อูหางหุนสวนจํากัด ภ. การชาง ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย ส.4 ไดวาจางรถยกลาก 2 ชวง
คือลากจากที่เกิดเหตุไปสถานนีตํารวจจํานวน 2,250 บาท ตามเอกสารหมาย ส.5 และลากจากสถานี
ตํารวจไปอูซอมรถจํานวน 5,200 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย ส.6 ซื้ออะไหลจากราน ม. ตาม
เอกสารหมาย ส.7 และ ส.8 มีผูดรับบาดเจ็บคือผูขับรถ ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคารักษาพยาบาลแก
ผูบาดเจ็บไปแลวจํานวน 200 บาท ตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามเอกสารหมาย ส.9 ได
แจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจตามเอกสารหมาย ส.10 รถไดรับความเสียหายมากเพราะรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวเสียหลักขวางถนนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวชนโดยแรงเปนเหตุให
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวพลิกตะแคงไปขางทาง เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทซึ่งอยูใน
สวนกลางไดประเมินราคาคาซอมซ้ําอีก ไดลดจํานวนเงินคาซอมลงมาและนําเสนอหัวหนาสวนประเมิน
คาเสียหาย ซึ่งเห็นชอบตามที่ไดประเมินไว ขณะเกิดเหตุรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
บรรทุกมะพราวเต็มคันรถ รถพลิกคว่ําไดรับความเสียหายทางดานซายมือมากเพราะพลิกตะแคงครูด
ถนนไปและมีความเสียหายตอเนื่องไปทางขวามือของรถดวย
คูกรณีนําสืบวา ตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 8 รายการที่ 2 นับจากขางลางขึ้นมา
เมื่อดูจากภาพถาย ส.1 ภาพที่ 42 เห็นเปนการซอมเก็บตกแตงสีของรถใหกลมกลืนกับซอมสีสวนที่
เสียหาย รายการนี้ซอมทางขวามือของรถ ความจริงรถพลิกคว่ําทางดานซายมือไดรับความเสียหาย
เฉพาะทางดานซายมือ รายการซอมสีทางดานขวามือจํานวน 2,500 บาท ขอใหตัดออกไป เอกสาร
หมาย ส.4 แผนที่ 8 บรรทัดสุดทายเปนการซอมคานใตกระบะดานขวามือราคา 800 บาท ไมได
เสียหายจากทางดานซายเปนทางขวามือขอใหตัดออกไป เอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 8 รายการที่ 6 นับ
จากขางลางขึ้นไป เปนการซอมทําสีลูกรั้วโครงเหล็กทางขวามือคาซอมสีจํานวน 3,500 บาท ขอใหคิด
ราคาเพียงครึ่งหนึ่งคือจํานวน 1,750 บาทเทานั้น ตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 6 รายการที่ 4 นับจาก
ขางบน เปนยางรองแทนเครื่องทั้งซายและขวา ควรจะเปนขางขวาเพราะถูกชนขางหนาขวา ทางดาน
ซายมือไมมีภาพถายขณะซอมมาแสดง ขอใหตัดยางรองทานเครื่องทางดานซายออกไป
พิเคราะหแลว ในประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเปนรถบรรทุกชนิด 6 ลอ ขณะเกิดเหตุบรรทุก
มะพราวเต็มคันรถ เมื่อไดชนกันกับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวเสียหลักพลิกตะแคงไปทางดานซายมือตกไปขางทาง รถไดรับความเสียหายตามภาพถาย
เอกสารหมาย ส.1 (มีจํานวน 56 แผน) ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมที่อูหางหุนสวนจํากัด ภ. การชาง
ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย ส.4 (มีจํานวน 9 แผน) รถไดรับความเสียหายตองวาจางรถยกลากไป
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ซอม 2 ชวง จากที่เกิดเหตุไปสถานีตํารวจ จํานวน 2,250 บาท ตามเอกสารหมาย ส.5 จากสถานีตํารวจ
ไปอูซอมจํานวน 5,200 บาท ตามเอกสารหมาย ส.6 ซื้ออะไหลจากราน ม. ตามเอกสารหมาย ส.7 และ
ส.8 การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีภาพถายความเสียหายของรถไดเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวา
รถไดรับความเสียหายมาก ผูเสนอขอพิพาทมีรายละเอียดในการซอมซึ่งผูซอมรถใหรายละเอียดไวในใบ
เสนอราคาเอกสารหมาย ส.4 ซึ่งมีรายละเอียดในการซอมจํานวนมาก มีหลักฐานการวาจางรถยกลาก
จากที่เกิดเหตุไปสถานีตํารวจจํานวน 2,250 บาท ตามเอกสารหมาย ส.5 ลากจากสถานีตํารวจไปอูซอม
รพจํานวน 5,200 บาท ตามเอกสารหมาย ส.6 มีเอกสารการซื้ออะไหลจากราน ม. ตามเอกสารหมาย ส.
7 และ ส.8 เอกสารเหลานี้ทําขึ้นใหรายละเอียดมากพอสมควร ทําขึ้นจากหลายฝาย มีผูเกี่ยวของหลาย
คน ไมมีเหตุที่จะกลาวไมจริงหรือเอาเปรียบคูกรณีแตอยางใด การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนัก
นาเชื่อวาเปนความจริง ขอกลาวแกของคูกรณีโดยใหความเห็นวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวถาดูตามเอกสารหมาย ส.4 ในแผนที่ 8 รายการที่ 2 นับจากขางลางขึ้นมาและเมื่อดูจากภาพถาย
เอกสารหมาย ส.1 ภาพที่ 42 เปรียบเทียบกันแลว เปนการซอมเก็บตกแตงสีของรถใหกลมกลืนกับซอม
สีสวนที่เสียหาย รายการนี้เปนการซอมสีทางดานขวามือของรถ ความจริงรถพลิกคว่ําทางดานซายมือ
ไดรับความเสียหายเฉพาะทางดานซายมือเทานั้น ในขอนี้ผูเสนอขอพิพาทกลาวแกวารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวพลิกคว่ําไปทางซายมืออยางแรง ความเสียหายตอเนื่องไปทางขวามือไดคูกรณี
กลาวแกวาเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 8 บรรทัดสุดทายเปนการซอมคานใตกระบะดานขวามือซึ่งไมได
รับความเสียหาย และตามเอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 8 รายการที่ 6 นับจากขางลางขึ้นไป เปนการซอม
ทําสีรูปรั้วโครงเหล็กทางขวามือ คูกรณีขอตัดออกครึ่งหนึ่งยอมชําระใหเพียงจํานวน 1,750 บาท ตาม
เอกสารหมาย ส.4 แผนที่ 6 รายการที่ 4 นับจากขางบน เปนยางรองแทนเครื่องทั้งซายและขวา คูกรณี
ยอมใหแตเฉพาะทางดานขวามือ เพราะถูกชนขางหนาขวา ทางดานซายไมมีภาพถายการซอมมาแสดง
ขอให ตั ด ออกไป เห็ น ว า การนํ า สื บ ของคู ก รณี เ ป น เพี ย งความเห็ น ว า รถที่ ซ อ มสี แ ละเปลี่ ย นอะไหล
ทางดานขวามือนั้นไมนาจะไดรับความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นเพราะรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวพลิกตะแคงคว่ําไปทางซายมือ ในขอนี้คูกรณีกลาวแกไวแลววารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวเปนรถบรรทุกขนาดใหญ ขณะเกิดเหตุบรรทุกมะพราวเต็มคันรถเมื่อพลิกคว่ําไปทางดาน
ซายมือการพลิกคว่ําโดยแรงทําใหความเสียหายตอเนื่องไปทางขวามือ เห็นวาการซอมรถทางดาน
ขวามื อในบางสวนตามที่คูกรณีกลาวแกนั้ นเปนเรื่องตอเนื่องและเป นเรื่ องเล็กน อยซึ่ งเห็นวาความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นไดจากการที่รถพลิกคว่ําไปโดยแรงทําใหความเสียหายตอเนื่องไปทางขวามือไดดังที่
ผูเสนอขอพิพาทกลาวแก การนําสืบของคูกรณีมีน้ําหนักนอยไมอาจหักลางการนําสืบของผูเสนอขอ
พิพาทได เชื่อวาความเสียหายเปนไปตามที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง สําหรับในเรื่องคารักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บซึ่งผูเสนอขอพิพาทขอมาจํานวน 200 บาทนั้น ผูเสนอขอพิพาทหาไดกลาวอางในคําเสนอขอ
พิพาทวาคูกรณีไดรับประกันภัยไวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือไม
และผูเสนอขอพิพาทหาไดนําสืบถึงในเรื่องคารักษาพยาบาลแตอยางใด ขอเท็จจริงฟงไมไดวาคูกรณี
รับประกันภัยรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอางไวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 จึงไมบังคับในเรื่องคารักษาพยาบาลใหตามที่ผูเสนอขอพิพาทขอ คงบังคับใหแตเฉพาะความ
เสียหายในการซอมรถโดยหักเงินคารักษาพยาบาลผูบาดเจ็บจํานวน 200 บาทตอไป
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 205,837 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิ พาทไดชําระเงินไปคือนับ ตั้งแตวันที่ 4
มิถุนายน 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
จํานวน 2,791 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบ
คําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6337/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6452/2549
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาด
ดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546
เวลาประมาณ 21.00 นาฬิ กา นาย ป. ได จ อดรถยนตคันผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั นภั ยไว ริ ม ถนน
พระราม 3 ได มี ผู ขั บ รถยนต คั น คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย มาทางด า นสะพานแขวนด ว ยความประมาท
ปราศจากความระมัดระวังและใชความเร็วสูงเปนเหตุใหชนรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหาย
หลายรายการตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 3 และ 4 ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมเรียก
คาใชจายไป 9,345 บาท จึงไดเขารับชวงสิทธิทวงถามใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 9,345 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 6.5
ตอปนับแตวันที่ 22 กันยายน 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอ
ขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวารถยนตคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมไดกอเหตุละเมิด สวนรถยนต
คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยผูขับประมาทจอดรถไวไมชิดขอบทาง และไมใหสัญญาณไฟเปนเหตุ
ใหรถเกิดชนกันคูกรณีไมตองรับผิด ผูเสนอขอพิพาทไมไดนํารถเขาซอมและยังไมไดชําระคาซอมจึงไม
มีสิทธิเรียกรองใหคูกรณีรับผิดทั้งคาซอมสูงเกินความจริง ความจริงไมควรเกิน 5,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. เหตุรถชนกันเกิดจากการขับรถโดยประมาทของฝายคูกรณีหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
3. ผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิแลวหรือไม
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ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 เวลา 21.00 นาฬิกา
นาย ป. ไดจอดรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวที่ริมถนนพระราม 3 ไดมีผูขับรถยนตคัน
คูกรณีรับประกันภัยมาจากทางดานสะพานแขวนมุงหนาสะพานกรุงเทพดวยความเร็วสูงเฉี่ยวชนทาย
รถนาย ป. ทางดานขวาเสียหายแลวหลบหนีไป นาย ป.ไปแจงความตามรายงานประจําวัน หมาย ส.1
แหฝายผูเสนอขอพิพาททราบพรอมแจงทะเบียนรถคันชนไวหมาย ส.2 พนักงานผูเสนอขอพิพาททํา
รายงานแจงผูจัดการตามรายงานหมาย ส.3 นาย ป.นํารถไปจัดซอมที่อู อ. จํากัด ตกลงคาแรง 3,900
บาท ส ว นค า อะไหล ผู เ สนอข อพิ พ าทเป น ผู จั ด ซื้ อ รวมทั้ ง ค า ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม เป น เงิ น 5,445.87 บาท
ใบเสร็จรับเงินหมาย ส.5 ซึ่งผูเสนอขอพิพาทไดชําระคาแรงและคาอะไหลแลวครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2547
คูกรณีนําสืบวา รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยไมไดกอเหตุละเมิดครั้งนี้ ผูขับรถผูเสนอ
ขอพิพาทแจงความไวฝายเดียว พนักงานสอบสวนไมไดไปที่เกิดเหตุและไมมีการสอบสวน คาซอมรถ
คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไมเกิน 5,000 บาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ตามประเด็นขอ 1. ที่วารถยนตคันคูกรณีรับประกันภัย
เฉี่ย วชนรถยนต คันผูเสนอข อพิพ าทรับ ประกันภัยโดยประมาทหรือไม ปญหานี้ผู เ สนอข อพิพาทมี
รายงานประจําวันหมาย ส.1 ที่พนักงานสอบสวนบันทึกคําแจงความของนาย ป.ผูขับรถไววา ไดจอดรถ
หมายเลขทะเบียน 9ฉ-9084 กรุงเทพมหานคร ไวบริเวณถนนพระราม 3 ไดมีรถยนตบรรทุก 6 ลอ
หมายเลขทะเบียน 74-3613 กรุงเทพมหานคร วิ่งจากสะพานแขวนมุงหนาสะพานกรุงเทพเฉี่ยวชนรถ
นาย ป.บริเวณกระจกมองขางดานขวาไดรับความเสียหาย ดังนี้ เห็นวา นาย ป.ไปแจงความเวลา 22.40
นาฬิกา หลังเกิดเหตุเพียง 1 ชั่วโมงเศษ ซึ่งไดความขณะรถถูกชน นาย ป.ยังอยูในรถ เชื่อวามองเห็น
รถคันเฉี่ยวชนไดถนัดวา รถคันชนเปนรถบรรทุก 6 ลอ หมายเลขทะเบียน 74-3613 กรุงเทพมหานคร
จริง จึงไปแจงวายืนยันเชนนั้นไว สวนรถคันเฉี่ยวชนขับโดยประมาทหรือไม นาย ป. แจงวารถไดแลน
จากสะพานแขวนมาและเข า มาเฉี่ ย วชนรถนาย ป.เสี ย หาย เช น นี้ เห็ น ได ว า ผู ขั บ รถคั น คู ก รณี รั บ
ประกันภัยขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังชนรถนาย ป. ขณะจอดอยู ถือไดวาเปนการขับรถโดย
ประมาทจริง
ส ว นประเด็ น ข อ 2 เกี่ ย วกั บ ค า เสี ย หายผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า กระจกมองข า ง
เสียหายทั้งชุด กับสติกเกอรบังโคลนหนาขวาเสียหายตามเอกสารหมาย ส.5 คูกรณีไมสืบแกไขจึงเชื่อ
ไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบและไดความตอมาวา นาย ป.นํารถไปซอมที่อูบริษัท อ. จํากัด เสีย
ค า แรงกั บ ค า อะไหล ร วมเป น เงิ น 9,345 บาทถ ว น ตามคํ า เสนอข อ พิ พ าท แต ใ นจํ า นวนนี้ มี ค า
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูเสนอขอพิพาทเสียไปเปนเงิน 356.27 บาท ซึ่งผูเสนอขอพิพาทขอคืนจากทางการได
จึงไมเปนคาเสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกเอาจากคูกรณีอีกใหหักออกเหลือคาเสียหาย 8,989 บาท
สําหรับประเด็นขอ 3 ที่วาผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยแลว
หรือไม ปรากฏวา ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินคาซอมไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 แตไมปรากฏวา ผู
เสนอขอพิพาทไดจายเงินคาซอมไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 แตไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทได
ทวงถามใหคูกรณีชดใชเมื่อใด จึงคิดดอกเบี้ยใหนับตั้งแตวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไป

50

อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 8,989 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 17 ตุลาคม 2548 จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6679/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6510/2549
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทวาเสนอ
ขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ปง-1247 กรุงเทพมหานคร
คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 80-2844 มหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547
เวลาประมาณ 08.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนมิตรภาพ
ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาโรงปูน พี.ที.ไอ. หมูที่ 5 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ผูขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็งสูง หยุดรถไมทัน พุงชนทาย
รถคันหมายเลขทะเบียน บน-2216 อุบลราชธานี จากแรงชนทายดังกลาวทําใหรถคันหมายเลขทะเบียน
บน-2216 อุบลราชธานี กระเด็นไปชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวอยางแรง ทําใหรถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกระเด็นไปชนทายรถคันหมายเลขทะเบียน 81-4619 ชัยภูมิ ที่อยู
ดานหนา ทําใหรถไดรับความเสียหายทั้งสวนทายและสวนหนา ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียคา
ซอมไปจํานวน 97,500 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงิน
จํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไมเกิน จํานวน 40,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระเงินคาซอมรถจึงยังไมรับชวงสิทธิที่จะ
เรียกเอาจากคูกรณีได ผูเสนอขอพิพาทไมสามารถเรียกภาษีมูลคาเพิ่มเอาจากคูกรณีได ขอใหยกคํา
เสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไร และรับชวงสิทธิแลว
หรือยัง

52

ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอ
ขอพิพาทไดบันทึกความเสียหายและบันทึกถอยคําผูขับรถไวตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3 นํารถไป
ซอมที่อูบริษัท ย. จํากัด ตามใบเสนอราคาและใบสั่งซื้ออะไหลตามเอกสารหมาย ส.4 ผูเสนอขอพิพาท
ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสารหมาย ส.5 ไดถายภาพรถขณะซอมไวปรากฏตามเอกสารหมาย
ส.6
คูกรณีนําสืบวาเมื่อดูภาพถายความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวแลวเห็นวา ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย ส.4 เรื่องอะไหลรายการที่ 20 คือ ผาบุหลังคารถซึ่งเรียก
มาจํานวน 5,800 บาท ราคาจริงจํานวน 1,960 บาทเทานั้น ซึ่งจะยังคงลดราคาลงมากกวานี้อีก สวน
คาแรงตามเอกสารหมาย ส.4 รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 และรายการที่ 23 ที่ 24 ที่ 26 เปนความ
เสียหายที่อยูดานหนาของรถ ไมใชความเสียหายในรายพิพาทเพราะรถถูกชนทาย เอกสารรายการที่ 912 เปนความเสียหายสวนหนาของรถซึ่งไมใชเสียหายจากรายพิพาทเพราะรถถูกชนทายโดยปกติผู
เสนอขอพิพาทจะตองควบคุมราคาโดยแสดงไวใหเห็นวาไดตอรองราคาลดลงในรายการใดบางหรือไม
ไมปรากฏวามีการควบคุม เอกสารหมาย ค.1 ไดถายสําเนามาจากเอกสารหมาย ส.4 และเจาหนาที่ของ
คูกรณีไดทําเครื่องหมายปกกาไวดวยหมึกสีน้ําเงินเพื่อแสดงวารายการเหลานี้ไมเกี่ยวของกับรายพิพาท
เพราะรถถูกชนทางดานทายรถเทานั้น เอกสารหมาย ค.2 เปนภาพถายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไว ซึ่งสวนหนาของรถไมไดรับความเสียหาย
พิเ คราะหแล ว ในประเด็ นข อพิพ าทเรื่องค า เสีย หายมีเ พี ย งไรนั้น ในข อนี้ผู เสนอข อ
พิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับ
ความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดบันทึกความเสียหาย
และบันทึกถอยคําผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวปรากฏตามเอกสารหมาย ส.2 และ ส.3
นํารถไปซอมที่อูบริษัท ย. จํากัด ตามใบเสนอราคาและใบสั่งซอมตามเอกสารหมาย ส.4 คูกรณีนําสืบ
กลาวแกในขอนี้วาตามเอกสารหมาย ส.4 เรื่องคาอะไหลในรายการที่ 20 คือ ผาบุหลังคารถซึ่งเรียกมา
จํานวน 5,800 บาท ราคาซื้อขายจริงเพียงจํานวน 1,960 บาท ซึ่งราคาดังกลาวลดลงไดอีก สําหรับ
คาแรงซอมรถตามเอกสารหมาย ส.4 ในรายการที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 26 เปนความเสียหายที่อยู
ดานหนาของรถไมไดรับความเสียหายจากรายพิพาทเพราะรถรายพิพาทถูกชนทาย เอกสารหมาย ส.4
แผนที่ 2 รายการที่ 9-12 เปนความเสียหายสวนหนาของรถซึ่งไมไดรับความเสียหายจากรายพิพาท
เพราะรถถูกชนทางดานทาย การซอมรถโดยปกติทางบริษัทตองควบคุมราคาโดยแสดงไวใหเห็นวาได
ตอรองราคารถลดลงไปแลวในรายการใดบาง ปรากฏวาในรายพิพาทนี้ไมมีการควบคุมไว ตามภาพถาย
เอกสารหมาย ค.2 ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว แสดงใหเห็นวาดานหนาของรถไมไดรับความ
เสียหาย การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีภาพถายแสดงความเสียหายของรถซึ่งมีจํานวนหลายภาพ
เมื่อรื้อรถออกซอมมีความเสียหายจํานวนมากพอสมควร ผูซอมรถไดใหรายละเอียดในใบเสนอราคาและ
ใบสั่งซื้อซึ่งแสดงรายละเอียดรายการอะไหลและรายการคาแรงไวตามเอกสารหมาย ส.4 รายละเอียดใน
การซอมรถมีจํานวนมากตามเอกสารดังกลาวนี้เปนการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
เอกสารภาพถายและเอกสารใบเสนอราคาทําขึ้นจากฝายผูเสนอขอพิพาทและจากฝายผูซอมรถ มี
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ผูเกี่ยวของในการถายภาพและในการตรวจสอบรายละเอียดของความเสียหายหลายคนดวยกัน ไม
ปรากฏวาผูเกี่ยวของเหลานั้นจะกลาวไมจริงหรือกลาวเพื่อที่จะใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีแตอยางใด
การนําสืบโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบใหรายละเอียดพอสมควร จึงมีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง
ขอกลาวแกของคูกรณีเปนเพียงความเห็นวาความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ถูกชนดานทาย ความเสียหายจะอยูทางดานทายของรถ สวนดานหนาหรือดานหัวของรถไมไดรับความ
เสียหายเพราะไมไดถูกชน แตคูกรณีหาไดนําสืบใหชัดเจนวาความเสียหายในรายการตางๆ ตามที่ผู
ซอมไดระบุไวนั้น ไมใชความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดจากการถูกชนทายรถดังที่ปรากฏในรายพิพาทนี้ ถา
ดูจากภาพถายความเสียหายของรถซึ่งมีความเสียหายจํานวนมากพอสมควรและดูจากรายการซอมซึ่งมี
รายละเอียดในการซอมทั้งคาอะไหลและคาแรงมากพอสมควรเชนเดียวกัน การแยกรายละเอียดแตละ
รายการของคูกรณีและใหความเห็นวาเปนความเสียหายดานหนาไมเกี่ยวกับความเสียหายดานหลังที่
ถูกชน ไมชัดเจนพอวาความเสียหายดานหนาไมอาจเกิดขึ้นไดดังที่คูกรณีใหความเห็นไว ความเสียหาย
เกี่ยวเนื่องเมื่อรื้อรถออกซอมอาจจะถูกกระทบและถูกเหวี่ยงไปยังอะไหลบางตัวมูลคาเพิ่มออกแลว ผู
เสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเพียงจํานวน 91,121 บาท สําหรับขออางของผูเสนอขอพิพาทวาไดทวง
ถามใหคูกรณีชําระเงินจํานวนดังกลาวแลวโดยทวงถามไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เมื่อคูกรณีไม
ชําระเงินใหตามที่ผูเสนอขอพิพาททวงถาม ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาดอกเบี้ยไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 91,121 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดทวงถามเอาจากคูกรณีแลว คือ
นับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาทกับใหคูกรณีชําระ
คาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับจากวันที่
ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 770/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6512/2549
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บจ-7317 อุตรดิตถ คูกรณี
รับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 72-4198 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547
เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเพชรบุรี
ถึงที่เกิดเหตุบริเวณแยกราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับตามหลังไป
โดยประมาท ไมเวนระยะหางพอที่จะหยุดรถไดทันเมื่อจําเปนตองหยุดเปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 44,642.78
บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาท ทําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวสูงเกินความ
เปนจริง ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกภาษีมูลคาเพิ่มเอาจากคูกรณี ผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียก
ดอกเบี้ยเอาจากคูกรณีนับจากวันละเมิดได ผูเสนอขอพิพาทไมไดชําระเงินคาซอมรถจึงยังไมไดรับชวง
สิทธิที่จะเรียกรองเอาจากคูกรณีได ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้ นพิ จารณากํ าหนดประเด็นขอพิ พาทเรื่อง คาเสียหายมี เพี ยงไร และผูเสนอขอ
พิพาทรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหายตามที่เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดบันทึกความเสียหายในขณะรับแจงเหตุไวตาม
เอกสาร ส.1 บริษัท ซ. จํากัด ไดบันทึกความเสียหายไวตามเอกสาร ส.2 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาท
ไดบันทึกแจงความเสียหายไวตามเอกสาร ส.3 และ ส.4 ไดถายภาพความเสียหายไวตามเอกสาร ส.5
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นํารถไปซอมที่อู ป. ตามเอกสาร ส.6 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสาร ส.7, 8 ไดมีการซอมเกียร
รถดวยเนื่องจากทางผูซอมแจงมาวา เมื่อรถถูกชนไดใสเกียรเดินหนาไวไมไดใสเกียรวางจึงไดรับความ
เสียหายขณะถูกชน ตัวล็อคในเฟองเกียรเสีย เมื่อถูกชนจะกระชากอยางแรง ทําใหแหวนรองเกียร
เสียหายไมสามารถเปลี่ยนตามความเร็วอัตราปกติได เอกสาร ส.5 มีภาพถายแสดงถึงแหวนเสียหาย
เอกสาร ส.9 เปนถอยคําที่ผูขับรถไดใหไวแสดงวารถถูกชนในขณะใสเกียรเดินหนารถไว แหวนนี้โดย
ปกติทนทานไมมีสึกหรอไมมีโอกาสเสีย นอกจากจะถูกกระแทนอยางแรง รถคันนี้นําไปซอมหางมี
สวนลดใหรอยละ 20 และเมื่อหักภาษีมูลคาเพิ่มออกใหแลวดวย คงติดใจเรียกรองเอาจากคูกรณีเพียง
จํานวน 40,732.22 บาทเทานั้น
คู ก รณี นํ า สื บ ว า เมื่ อ ได ดู เ อกสาร ส.6 แผ น ที่ ส องรายการที่ 2 คื อ ชุ ด ซ อ มเกี ย ร
ออโตเมติก ราคา 33,600 บาท เกียรไมนาจะเสียและไมนาจะไดรับความเสียหายตอเนื่องดวย จาก
ลักษณะการเกิดเหตุรถชนทายรถเสียหายซอมทายรถเพียงประมาณ 6,000 บาท ตามเอกสาร ส.6
ลักษณะชนเชนนี้ไมเกี่ยวเนื่องถึงเกียร ซึ่งเกียรเสียเฉพาะเกียร 5 และ 6 ขณะถูกชนนาจะเขาเกียร 1
หรือ 2 ไวเทานั้น ถาเสียหายจริงก็นาจะเสียหายที่เกียร 1 หรือ 2 ไมนาจะเสียหายไปถึงเกียร 5 และ 6
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิ พ าทนํ า สื บ ว า มี ก ารแจ ง ความเสี ย หายเพิ่ ม เติ ม ตามเอกสาร ส.4 ซึ่ ง ระบุ ว า แหวนรองเกี ย ร ห ลุ ด
ตรวจสอบเกียรออโตเมติกเนื่องจากความเสียหายตอเนื่องจากเหตุที่ถูกชนทาย ผูเสนอขอพิพาทมี
ภาพถายขณะซอมความเสียหายของรถตามเอกสาร ส.5 คูกรณีนําสืบกลาวแกรถซอมเกียรออโตเมติก
จํานวน 33,600 บาท ไมนาจะเสีย ไมนาจะเปนความเสียหายตอเนื่องดวย คูกรณีดูลักษณะจากการเกิด
เหตุรถถูกชนทายรถเสียหายไมมาก ลักษณะชนเชนนี้ไมเกี่ยวเนื่องถึงเกียร และถาเกี่ยวเนื่องเกียร 1
หรือ 2 นาจะไดรับความเสียหายเพราะใสเกียรเดินหนาไวไมนาจะเสียหายไปถึงเกียร 5 และ 6 เห็นวา
การนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาเดิมไมมีการบันทึกถึงความเสียหายเรื่องเกียรรถไว ตอมาภายหลังผู
ซอ มไดแ จ งมาให ท ราบว า มี เ กี ย ร ร ถไดรั บ ความเสี ย หายด ว ย เจ า หนา ที่ ข องผู เ สนอข อพิ พ าทได ไ ป
ตรวจสอบที่จังหวัดพิษณุโลก ไดความจากชางเทคนิคผูซอมวารถจอดใสเกียรเดินหนาไวไมใชเกียรจอด
และไมใชเกียรวาง เกียรจึงเสียขณะถูกชน ตัวล็อคในเฟองเกียรเสีย โดยเกียรจะไมเปลี่ ยนไปตาม
อัตโนมัติ เหตุที่ถูกชนอยางแรงทําใหแหวนรองเกียรเสียไมสามารถเปลี่ยนเกียรไดตามความเร็วและตาม
อัตราเรงปกติของรถ ตามเอกสาร ส.5 มีภาพถายที่ 7 ไดแสดงถึงแหวนเกียรเสียหาย การนําสืบของผู
เสนอขอพิพาทมีเหตุผลในการที่ไมบันทึกในเรื่องเฟองเกียรไวตั้งแตตน มีเหตุผลในการที่ผูซอมพบเห็น
ในความเสียหายและใหความเห็นวาจําเปนจะตองเปลี่ยนเนื่องจากเกียรไมสามารถที่จะเปลี่ยนไปตาม
ความเร็วตามอัตราเรงปกติของรถได ผูเสนอขอพิพาทมีภาพถายแสดงถึงแหวนเกียรเสียใหปรากฏ การ
นําสืบของผูเสนอขอพิพาทมีน้ําหนักนาเชื่อวาเปนความจริง ขอกลาวแกของคูกรณีเปนเพียงความเห็น
วารถถูกชนทางดานทายไมแรงนักไมนาจะเสียหายตอเนื่องไปจนถึงเฟองเกียรดวย และการถูกชนทาย
รถในขณะที่ชะลอความเร็วของรถและใสเกียรเดินหนาไว เกียร 1 หรือ 2 เทานั้นนาจะเสียหาย ไมนาจะ
เสียหายไปถึงเกียร 5 และ 6 ความเห็นของเจาหนาที่ของคูกรณีดังกลาวเปนการกลาวแกที่ไมตรงกันกับ
ความเห็นของผูซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทซึ่งอางวาเมื่อรถถูกกระแทกอยางแรงทําใหแหวนรองเกียร
เสียหายเกียรไมสามารถจะเปลี่ยนเกียรอัตโนมัติไปตามความเร็วและไปตามอัตราเรงตามปกติของรถได
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ไมใชเกียรไดรับความเสียหายไปตามความเห็นของเจาหนาที่ของคูกรณีวาถารถเขาเกียรเดินหนาเมื่อ
รถถูกชนเกียร 1 และ 2 เทานั้นนาจะเสียหาย ไมนาจะเสียหายไปถึงเกียร 5 และ 6 เปนการกลาวแกคน
ละเรื่องกันกับเรื่องแหวนรองเกียรถูกกระแทกทําใหเกียรไมสามารถเปลี่ยนไปตามความเร็วและไปตาม
อัตราเรงตามปกติของรถได เนื่องจากแหวนรองเกียรเสียหาย ไมใชเกียร 1 และ 2 นาจะเสียหายตามที่
เจาหนาที่ของคูกรณีใหความเห็นได การนําสืบของคูกรณีมีเหตุผลนอยไมอาจหักลางการนําสืบของผู
เสนอขอพิพาทได เชื่อการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาความเสียหายเปนไปตามที่ผูเสนอขอพิพาท
กลาวอาง ผูเสนอขอพิพาทยอมหักสวนลดคาแรงซอมรถใหและยอมหักภาษีมูลคาเพิ่มให คงติดใจ
เรียกรองเอาจากคูกรณีจํานวน 40,732.22 บาท เทานั้น สําหรับในเรื่องดอกเบี้ยที่คูกรณีกลาวแกวาผู
เสนอขอพิพาทไมอาจเรียกเอาจากคู กรณีไดนั บจากวันละเมิด จะตองเรี ยกเอาจากวั นทวงถาม ไม
ปรากฏจากการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทวาทวงถามวันใด เห็นควรบังคับในเรื่องดอกเบี้ยใหนับตั้งแต
วันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ไดความดังนี้ เห็นวาขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจาก
คูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 40,732.22 บาท พรอมดวยอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปของเงินจํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอ
พิพาทกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําชี้ขาดเปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7736/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6549/2549
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องซึ่งคูกรณี 2 ฝายนี้พิพาทกันแลว มีคําชี้ขาด
ดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546
เวลา 20.30 นาฬิกา ขณะนาย ก. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน วฮ-2453 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดไวที่ซอยประดู 1 ถนนตก ไดมีผูขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 2ช-4568
กรุงเทพมหานคร คันคูกรณีรับประกันภัยขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเฉี่ยวชนรถคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยทางดานขางขวาเสียหายหลายรายการตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาท
หมายเลข 3 ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถเสียคาใชจายไป 15,515 บาท จึงไดเขารับชวงสิทธิทวงถาม
ใหคูกรณีชดใช คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน
15,515 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ 27 กรกฏาคม 2547 จนกวาจะเสร็จกับ
ใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุมิไดเกิดจากความประมาทของผูขับรถคันคูกรณี แตเกิด
จากความประมาทของฝายผูเสนอขอพิพาทเองทั้งคาซอมรถก็สูงเกินความเสียหายที่แทจริง ความจริง
ไมเกิน 540 บาท และไมตองจายคาภาษีมูลคาเพิ่ม ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดจายคาซอมจึงไมไดรับชวง
สิทธิมาเรียกรองจากคูกรณี
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของฝายใด
2. ความเสียหายมีเพียงใด และคูกรณีตองใชคาภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม
3. ผูเสนอขอพิพาทไดเขารับชวงสิทธิแลวหรือไม
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ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2546 เวลา 20.30
นาฬิกา นาย ก. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน วฮ-2453 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยมาจอดที่ซอยประดู 1 ถนนตก ขณะยังนั่งอยูในรถไดมีผูขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 2ช4568 กรุงเทพมหานคร ขับมาโดยประมาทเฉี่ยวชนรถนาย ก. ไดจอดดานขวาแลวหลบหนีไป แตมผี ขู บั
ขี่รถจักรยานยนตผานมาไดพบนาย ก. ขับตามรถคันชนไปจนทันกันและไดหยุดรถเจรจาคาเสียหาย ผู
ขับรับเปนฝายผิดจะเรียกประกันภัยมา นาย ก. จึงกลับไปรองรถที่จอดไวปรากฏวา ผูขับรถคันชนได
ขับรถหนีไปแลวโดยไมทําหลักฐานใดๆ ไวให นาย ก. จึงไปแจงความตามรายงานประจําวัน หมาย ส.1
ตอมาไดนํารถเขาซอมโดยผูเสนอขอพิพาทออกหลักฐานความเสียหายใหหมาย ส.2 ตกลงราคา 14,500
บาท ตามใบเสนอราคาหมาย ส.4 เมื่อรถซอมเสร็จผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมใหอูตามสําเนาใบสั่ง
จายหมาย ส.6
คูกรณีนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทแจงความฝายเดียวและผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ทําหลังเกิดเหตุ 11 วัน ที่อางวามีรถจักรยานยนตก็เปนการกลาวอางลอยๆ การทวงถามผูเสนอขอ
พิพาทไมมีเอกสารมาแสดง ทั้งไมมีการแจงเหตุใหคูกรณีทราบตามระบุไวในกรมธรรมดวย
อนุญาโตตุลาการพิเ คราะหแลว ผู เสนอขอพิพาทมีคํา ใหการของนาง อ. ผูรั บมอบ
อํานาจกับคําแจงความมาของนาย ก. ตามรายงานประจําวันหมาย ส.1 มาสืบวาวันเกิดเหตุเวลา 20.30
นาฬิกา นาย ก. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาจอดไวที่ซอยประดู 1 ถนนตก ขณะ
ยังนั่งอยูในรถไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยมาโดยประมาทเฉี่ยวชนรถนาย ก. ทางดานทาย
ตลาดไปถึงดานหนาตามภาพถายหมาย ส.5 แลวหลบหนีไป พอดีมีผูขี่รถจักรยานยนตผานมาไดพา
นาย ก. ติดตามไปทันกันและเรียกใหผูขับรถยนตชนหยุดพูดกัน ผูขับรถคันชนยอมรับและจะเรียก
ประกันภัยมา นาย ก. จึงไปเอารถที่จอดไวแลวกลับคืนอีก แตผูขับรถคันชนขับรถไปแลว นาย ก. จึงไป
แจงความตํารวจตามรายงานประจําวันหมาย ส.1 ตามขอเท็จจริงที่ผูเสนอขอพิพาทนําสืบมาเบื้องตน
เห็นวา รถนาย ก. ถูกชนในขณะนาย ก.ยังนั่งอยูในรถยอมเห็นรถคันแลนมาชนจนสามารถจําหมายเลข
ทะเบียนได ซึ่งนาย ก. ใหถอยคํายืนยันไวเปนที่แนนอนทั้งในรายงานประจําวันหมาย ส.1 และบันทึก
ถ อ ยคํ า หมาย ส.3 เชื่ อ ได ว า รถคั น เฉี่ ย วชนรถนาย ก. เป น รถคั น หมายเลขทะเบี ย น 2ช-4568
กรุงเทพมหานครจริง ที่คูกรณีนําสืบวา นาย ก. แจงความตามเอกสารหมาย ส.1 เพียงฝายเดียวกับ
บันทึกถอยคําตามเอกสาร ส.3 ก็ทําหลังเกิดเหตุถึง 11 วัน เปนการใหประโยชนฝายผูเสนอขอพิพาท
นั้น เห็นวาถอยํานาย ก. ที่แจงความตามเอกสาร ส.1 ซึ่งแจงในวันเกิดเหตุก็มีความสําคัญตรงกับ
เอกสาร ส.3 ไมถือวาเปนการใหประโยชนฝายผูเสนอขอพิพาทแตอยางใด คําพยานคูกรณีหามีน้ําหนัก
หักลางพยานผูเสนอขอพิพาทไม
สวนประเด็นคาเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทมีเอกสารแสดงรายการความเสียหาย หมาย
ส.2 และรายการประเมินราคาคาซอมเปนคาแรง 14,500 บาท ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มตามเอกสาร
หมาย ส.4 และ ส.6 ตรงกั บ ที่ น าย ก. ให ก ารวา รถถู ก ชนตั้ ง แต ท า ยรถตลอดมาจนถึ ง หน า รถตาม
ภาพถ า ยหมาย ส.5 ที่ น าย ก. พยานคู ก รณี ใ ห ก ารว า สี ดํ า ที่ ติ ด อยู ข า งรถคั น ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเปนสีของรถคันถูกชนไมใชสีรถคันอื่นนั้น เห็นวา ตามภาพถายหมาย ส.5 รถที่นาย ก. ใช
ไมใชรถสีดํา ฉะนั้นสีที่ติดจึงเปนสีของรถคันอื่นซึ่งอาจเปนรถคันชนไดและที่นาย ก. ใหการวา รถอาจ
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ถูกชน 2 ครั้งๆ หนึ่งเปนทางอาจติดกันไปขางตัวรถตามภาพ ส.5 ภาพที่ 2 อีกครั้งหนึ่งเปนรอยครูด
ถลอกที่กันชนตามภาพที่ 4 นั้น เห็นวาคําใหการของนาย ก. เพียงเปนขอสันนิษฐานเพราะความจริง
อาจถูกสวนใดสวนหนึ่งของรถคันชนเฉี่ยวมากกวาชน จึงเชื่อวารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
เสียหายตองเสียคาซอมไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงินคาแรง 14,500 บาท แตคาแรงนี้เมื่อซอมหาง
ตองลด 20 เปอรเซ็นตเหลือ 11,600 บาท
สําหรับประเด็นขอ 3 ที่วาผูเสนอขอพิพาทไดชําระคาซอมแลวหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทมีใบรับจายหมาย ส.6 มาแสดง เชื่อวาไดชําระคาซอมใหบริษัทผูซอมแลว จึงเขารับชวงสิทธิผูเอา
ประกันภัยเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนได พรอมดอกเบี้ยนับ แตวันทวงถามวันที่ 14
มิถุนายน 2547 ตามหนังสือตอบรับหมาย ส.8
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 11,600 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7423/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6709/2549
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาท วา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 81-2478 สุรินทร ตอมา
เปลี่ยนเปนทะเบียน 81-4940 บุรีรัมย สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตบรรทุกพวงคัน
หมายเลขทะเบียน ประกันภัยมาตามถนนภายในโรงงานทีพีไอ ขณะขับถึงบริเวณลานจอดรถไดปลด
เบรกมือปลอยใหรถไหลมาชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดรับความเสียหาย หลังเกิดเหตุ
คูกรณียอมรับผิดไดออกหนังสือยอมรับผิดใหแกผูเสนอขอพิพาทไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถ
เสียคาใชจายเปนเงิน 40,762 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก
คูกรณีขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ราคาซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยสูง โดยคาแรง
และอะไหลบางชิ้นไมควรเปลี่ยน บางชิ้นชํารุดจากการใชงาน คาดวาซอมไดในราคา 15,000 บาท และ
ผูเสนอขอพิพาทยังไมชดใชคาสินไหมทดแทน จึงยังไมไดรับชวงสิทธิ
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทชดใชคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว พ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา กอนเกิดเหตุรถทั้งสองฝาย
จอดรถรับปูนซีเมนตโดยรถฝายคูกรณีจอดอยูดานหนา แลวรถฝายคูกรณีไดไหลมาชนรถฝายผูเสนอขอ
พิพาท เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบไดทําหนังสือยอมรับผิดใหโดยระบุ
ความเสียหายไวตามเอกสาร ส.1 ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อูสี ท. อูเสนอคาแรงและอะไหล
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มาตามเอกสาร ส.2 และตกลงคาแรงกันเปนเงิน 11,588.79 บาท เปนราคาหักภาษีแลวตามเอกสาร ส.3
สวนคาอะไหลเปนเงิน 29,174 บาท เปนราคาหักภาษีแลวตามเอกสาร ส.4 ขณะซอมมีการถายภาพไว
ตามภาพถาย ส.5
คูกรณีมีนาย ส. พนักงานประเมินราคาคาซอมรถของคูกรณีมาสืบวา หัวเกงของรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทเปนรุนป 1993 หรือป 2536 แตไมเกินป 1997 เกิดเหตุป 2546 ตามภาพถาย ค.1
รถทั้งสองฝายมีลักษณะตรงกันโดยมีเลขตัวถังรุนเดียวกันคือ FN-527 M ตามกรมธรรม ค.2 จึงเปนรถ
10 ปแลว ควรใชอะไหลตามสภาพการใชงาน แตผูเสนอขอพิพาทอางวาเปนรุนป 2002 หรือป 2545 ได
สั่งซื้ออะไหลเปนของแททั้งหมดตามเอกสาร ส.4แผนที่ 4 เมื่อใชอะไหลมาเปลี่ยนกลับใชของเทียมใตห
วันดังจะเห็นไดตามภาพถายขณะซอม ส.5 แผนที่ 7 ภาพที่ 2 และ 3 แผงหนาเปนเหล็กสีดําซึ่งเปนของ
เทียม หากเปนของแทจะเปนสีเทา สวนภาพที่ 3 กลองกระดาษใสแผงหนาก็เปนของใตหวันแตแผงหนา
นี้จะเปนการเปลี่ยนหรือซอมก็ไมแนใจเพราะภาพที่ 8 มีการขัดสีพื้นออก จึงนาจะเปลี่ยนเปนของเทียม
ใตหวันซึ่งมีราคา 1,800 บาท เมื่ออะไหลเปนของเทียมจะมีราคาทั้งหมด 7,200 บาท สําหรับคาแรง
ประตูหน าซายและขวาไมเสียหายเนื่องจากรถฝายคูกรณีถอยหลังมาชนตรงบริเวณหนาตรงกลาง
คาแรงตองตัดออกดานละ 1,945 บาท
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น จากทางนําสืบของคูกรณีซึ่งมีนาย ส. พนักงานประเมินราคาคาซอมรถ
มาใหการ ไดโตแยงคาแรง 2 รายการกับคาอะไหลทั้งหมด สําหรับคาแรงนั้นอางวาประตูหนาขวาและ
ซายไมเสียหายตองหักคาแรงออกดานละ 1,945 บาท เห็นวา เมื่อปรากฏตามบันทึกยอมรับผิดเอกสาร
ส.1 นอกจากผูขับฝายคูกรณีจะยอมรับผิดแลวยังระบุความเสียหายเบื้องตนไว 5 รายการ ไดแกกันชน
หน า บุ บ -งอ กระจั ง หน า แตก แผนหน า บุ บ -ดุ ง กระจกบั ง ลมหน า แตก +ฟ ล ม และที่ ป ด น้ํ า ฝนงอ
โดยเฉพาะรถฝายคูกรณีเปนรถบรรทุก พวงมีน้ําหนักมาก การที่รถฝายคูกรณีไหลมาชนดานหนารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทจนชิ้นสวนดานหนาดังกลาวมาถึงกับบุบดุง งอและแตกจึงตองไหลมาชนแรง จึง
เปนไปไดที่จะทําใหชิ้นสวนดานหนาที่ถูกชนบุบเขามาดันประตูทั้งซายและขวาบุบหรือขบกับขอบประตู
ได ดังนั้น การซอมประตูหนาดานซายและขวาจึงเปนการซอมความเสียหายตอเนื่องของอุบัติเหตุนี้ จึง
หาหักคาซอมออกตามที่คูกรณีโตแยงไดไม ขออางของคูกรณีขอนี้รับฟงไมขึ้น สําหรับรายการอะไหลที่
โตแยงทั้งหมดนั้น ประการแรกอางวาหัวรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนของรุน 1993 หรือป 2536 แตไม
เกินป 1997 เกิดเหตุเรื่องนี้ป 2546 และตามภาพถาย ค.1 รถทั้งสองฝายมีลักษณะตรงกันโดยเลขตัวถัง
รุนเดียวกันคือ FN-527M ตามกรมธรรม ค.2 จึงเปนรถ 10 ปแลว ควรใชอะไหลตามสภาพการใชงาน
แตผูเสนอขอพิพาทอางวาเปนรถรุน 2002 หรือป 2545 จึงไดสั่งซื้ออะไหลของแททั้งหมดตามเอกสาร
ส.4 แผนที่ 4 เห็นวาการดูรุนของรถจะตองดูตามกรมธรรมเปนหลัก แมเลขตัวถังของรถทั้งสองฝายจะ
ระบุเลขตัวถังเปนรุนเหมือนกันแตรุนปอาจตางกันได เมื่อกรมธรรมของคูกรณีระบุรุนป 1997 หรือป
2540 ขณะที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทตามกรมธรรมทายคําเสนอขอพิพาทระบุรุนป 2002 หรือป 2545
จึงตองเปนไปตามกรมธรรมกลาวคือ รถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนรถรุนป 2545 จึงเปนรถใชแลว 1 ป
หาใชเปนรถ 10 ป ตามที่คูกรณีกลาวอางไม เมื่อเปนรถใช 1 ป ก็เกิดเหตุก็ควรจะใหเปลี่ยนอะไหลแท
ได ดังนี้ที่ผูเสนอขอพิพาทสั่งซื้ออะไหลแททั้งหมดเหมาะสมแลว ดังนี้ขออางของคูกรณีขอนี้จึงฟงไมขึ้น
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อีกเชนกัน สวนขอโตแยงเรื่องอะไหลประการที่สองนั้นไดอางวา ผูเสนอขอพิพาทจัดซื้ออะไหลของแท
ตามเอกสาร ส.4 แผนที่ 4 แตเมื่อนํามาเปลี่ยนกลับใชของเทียมใตหวันแทนโดยอางภาพขณะซอม
ภาพถาย ส.5 แผนที่ 7 ภาพที่ 2 และ 3 มาประกอบ วาแผงหนาเปนเหล็กสีดําซึ่งเปนของเทียม หาก
เปนของแทจะสีเทาและกลองกระดาษใสแผงหนาก็เปนของใตหวัน แตภาพที่ 8 มีการขัดสีแผงหนายัง
สงสัยวาซอมหรือเปลี่ยน แตเขาใจวาเปลี่ยนเปนของเทียม เห็นวา เมื่อดูภาพถายที่คูกรณีอางตามภาพ
ที่ 2 วามีสีออกดําๆ แตไมอาจแยกไดชัดวาเปนสีดําหรือสีเทาเพราะตามภาพถายมีสีใกลเคียงกัน สวน
กลองที่ใชใสแผงหนาที่อยูดานหลังแผงหนาพยานก็ไมอธิบายวากลองของแทเปนอยางไร และกลองของ
เทียมเปนอยางใดเพื่อจะใหเปรียบเทียบกันได การอางลอยๆ วาเปนกลองใสของเทียมจึงเปนการอาง
ลอยๆ หารับฟงไดไม ดังนี้ขออางของคูกรณีขอนี้จึงฟงไมขึ้นอีกเชนกัน เมื่อฟงไดขางตนวารถฝายผู
เสนอขอพิพาทเปนรถใช 1 ป การที่ผูเสนอขอพิพาทใชอะไหลแทมาเปลี่ยนจึงเหมาะสมแลว เมื่อไมมีขอ
โตแยงเรื่องราคากัน ดังนี้คูกรณีจึงตองรับผิดคาซอมตามคําเสนอขอพิพาทซึ่งมีจํานวน 40,762 บาท ที่
ถือวาเปนคาเสียหายครั้งนี้พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระ
หนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 40,762 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 15 ธันวาคม 2548) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ

