
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประมวลบทคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
เลมที่ ๑ ป ๒๕๕๖ 

  



๒ 
 

คํานํา 
 

บทคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 เลมที่ ๑ ป ๒๕๕๖ 
 

 กระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ภายใตการดําเนินงานของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปนกระบวนการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยท่ี
เกิดจากหรือเก่ียวเน่ืองจากสัญญาประกันภัยระหวางประชาชนผูเอาประกันภัย หรือผูมีสวน ไดเสียในสัญญาประกันภัย กับ
บริษัทประกันภัย อันเปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกวิธีหน่ึง ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรมแกคูพิพาท 
ภายใตระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. เปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินกระบวนการดังกลาว 

  เน่ืองจากนิติสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางประชาชนผูเอาประกันภัยกับบริษัทผูรับประกันภัย ตองมีหลักฐานท่ี
สําคัญ คือ สัญญาประกันภัยในการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาท้ังสองฝาย ดังน้ัน เมื่อมีกรณีท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามเง่ือนไขของสัญญาประกันภัย จึงมีประเด็นท่ีเกิดเปนขอพิพาทข้ึนได ท้ังไมวาจะดวยปญหาขอเท็จจริงของการเกิดเหตุหรือ
ขอกฎหมายก็ตาม ซึ่งในกรณีท่ีขอพิพาทไดยุติลงโดยคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ัน ในคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการใน
แตละขอพิพาทจะมีท้ังการฟงขอเท็จจริงเปนท่ียุติและการตีความขอกฎหมายในประเด็นท่ีพิพาทกัน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแก
คูพิพาท จึงถือเปนบรรทัดฐานและแนวทางท่ีสําคัญยิ่งตอผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจประกันภัย ดังน้ัน เพ่ือเปนการเผยแพรความรูตอ
ประชาชน    ผูเอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัย ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. จึงได
ดําเนินการคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. ข้ึน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชนท่ีมีความสนใจไดทําการศึกษา 
คนควา และเปนแนวทางในการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนหรือชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันภัย
ตอไป 
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สารบัญ 
 

คํานํา            
 

คําชี้ขาดสัญญาประกนัชีวิต 
๑. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๒/๒๕๕๕    ๕ 

๒. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๖/๒๕๕๕    ๖ 

๓. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๘๓/๒๕๕๕    ๘ 
      
คําชี้ขาดสัญญาประกนัวินาศภัย          

 การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) 
     ๔.  คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๐/๒๕๕๕    ๑๓ 

๕.  คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๔/๒๕๕๕     ๑๖   
๖. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๙/๒๕๕๕     ๑๘ 

๗. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๐/๒๕๕๕    ๒๐ 

๘. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๓/๒๕๕๕    ๒๓ 

๙. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๒/๒๕๕๕    ๒๕ 

๑๐. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๗/๒๕๕๕    ๒๗ 

๑๑. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๙/๒๕๕๕    ๓๑ 
        

 การประกันภัยคํ้าจนุ (Third Party Liability Insurance)         
๑๒. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑/๒๕๕๕     ๓๕   
๑๓. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗/๒๕๕๕     ๓๗   
๑๔. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๑/๒๕๕๕     ๓๙     
๑๕. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๖/๒๕๕๕     ๔๑    
๑๖. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๒/๒๕๕๕     ๔๔     
๑๗. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๔/๒๕๕๕    ๔๖ 

๑๘. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๕/๒๕๕๕    ๔๙     
๑๙. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๖/๒๕๕๕     ๕๑     
๒๐. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๗/๒๕๕๕     ๕๔ 

๒๑. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๑,๓๒/๒๕๕๕    ๕๗ 

๒๒. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๔/๒๕๕๕     ๖๐    
๒๓. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๕/๒๕๕๕    ๖๒ 

๒๔. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๖/๒๕๕๕    ๖๔ 

๒๕. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๘/๒๕๕๕     ๖๕    
๒๖. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๔/๒๕๕๕     ๖๗  
๒๗. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๔/๒๕๕๔    ๗๐ 

๒๘.  คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๐/๒๕๕๕    ๗๒ 

๒๙. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๒/๒๕๕๕     ๗๔ 

๓๐. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๖/๒๕๕๕     ๗๖ 

๓๑. คําช้ีขาดขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๗/๒๕๕๕    ๗๘ 
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ประมวลบทคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. 

 

การประกันชีวิต 



๕ 
 

๑. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี  ๑๒/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด 

     
  คูพิพาทนําสืบพยานแลวขอเท็จจริงเบ้ืองตนรับฟงไดวา ผูคัดคานรับประกันชีวิตนาง ก. 
(ผูเสียชีวิต) ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัย ๑,๔๖๐,๙๒๐ บาท โดยมีผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประโยชน ตอมา
นาง ก. เสียชีวิต ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเงินตามสัญญาประกันชีวิต แตผูคัดคานปฏิเสธโดยอางเหตุวาได
ตรวจสอบแลวปรากฏนาง ก. เจ็บปวยดวยสาเหตุการติดเชื้อ HIV มาประมาณ ๑๗ ป นาง ก. รูอยูแลวละเวน
ไมเปดเผยขอความจริง หรือรูอยูแลวแถลงขอความอันเปนเท็จตอผูคัดคาน ทําใหผูคัดคานสําคัญผิดตกลงทํา
สัญญาประกันชีวิตนี้ หากนาง ก. แถลงขอความจริงดังกลาว ผูคัดคานจะบอกปดไมรับทําสัญญาประกันชีวิต
แนนอน สัญญาประกันชีวิตฉบับนี้จึงตกเปนโมฆียะ ผูคัดคานจึงใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตไปยังผูเสนอ
ขอพิพาท (ผูรับประโยชน) พรอมแจงคืนเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยแลว 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด  

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
  ตามประเด็นขอพิพาทท่ีวา ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไม เพียงใด นั้น มีปญหาตองวินิจฉัยวาสัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะหรือไม เห็นวา ตามเอกสารใบคําขอ
เอาประกันชีวิตของนาง ก. ปรากฏขอความวา ผูเอาประกันภัยหรือคูสมรสไมเคยเปนหรือทราบวาเปน ไมเคย
ไดรับการแนะนําหรือรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส หรืออาการท่ีสัมพันธกับเอดส แตผูคัดคานมี 
นายแพทย ว. แพทยผูชํานาญการพิเศษสถาบันบําราศนราดูร เปนพยานใหถอยคําวา นาง ก. ถูกสงตัวมากจาก
โรงพยาบาลทัพทัน และสถาบันโรคทรวงอก (ตามลําดับ) พยานพบนาง ก. ไดซักถามนาง ก. แลว นาง ก. บอก
วาติดเชื้อ HIV ในระหวางตั้งครรภ เม่ือทําการตรวจคนไขซํ้าอีกครั้งก็พบวาผลการตรวจตรงกันกับโรงพยาบาล
ทัพทันวาติดเชื้อ HIV เห็นวา นายแพทย ว. ไมเคยมีสาเหตุกับผูเสนอขอพิพาท และไมมีสวนไดเสียกับผูคัดคาน 
จึงนาเชื่อวาใหถอยตามความจริง จึงรับฟงไดวากอนท่ีนาง ก. จะยื่นคําขอเอาประกันชีวิต นาง ก. รูดีอยูแลววา
ตนติดเชื้อ HIV ระหวางตั้งครรภ  
  ประกอบกับไดความจากนางสาว ส. พนักงานผูพิจารณาสินไหมของผูคัดคาน ใหถอยคําวา 
หากนาง ก. แถลงความจริงดังกลาว ผูคัดคานจะตองบอกปดไมรับทําสัญญาประกันชีวิต เพราะโรคเอดสเปน
โรครายแรงไมมีทางรักษาใหหายขาดได ดังนั้น การท่ีนาง ก. รูอยูแลววาตนเปนโรคเอดสแตละเวนไมเปดเผย
ขอความจริงในขออันเปนสาระสําคัญเชนนี้ ยอมทําใหสัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะ เม่ือผูคัดคานไดบอกลาง
สัญญาดังกลาวโดยชอบดวย สัญญาประกันชีวิตจึงตกเปนโมฆียะมาแตเริ่มแรก ผูคัดคานจึงไมตองรับผิดชดใช
เงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแกผูเสนอขอพิพาท  
  วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาท 
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๔๗/๒๕๕๔     
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม. ๑๗๖ และ ๘๖๕  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต    

 
 



๖ 
 

๒. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี  ๖๖/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะหรือไม และผูคัดคานไดบอกลางจนเปนโมฆะ

หรือไม  
     

  ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทนําสืบไมโตแยงรับฟงไดในเบ้ืองตนวา ขอเท็จจริงเบ้ืองตนรับฟงไดวา 
นาย จ. ไดยื่นใบคําขอเอาประกันชีวิตแบบตรวจสุขภาพกับ  ผูคัดคาน โดยไดกรอกขอความตอบคําถามใน
เอกสารสวนแรกซ่ึงเปนขอมูลท่ัวไปของผูเอาประกันชีวิต สวนเอกสารสวนท่ีสองเปนคําแถลงขอของผูเอา
ประกันชีวิตซ่ึงมีนาง ว. ตัวแทนประกันชีวิตของผูคัดคานเปนผูดําเนินการให ในชั้นแรกนาย จ. ขอวงเงิน
ประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตเม่ือผูคัดคานไดพิจารณาแลวเห็นวา ตามขอมูลของสุขภาพท่ีปรากฏนาย จ. 
เคยผาตัดไสติ่งและนิ่วในกระเพาะปสสาวะ มีความเสี่ยงกวาบุคคลท่ัวไป จึงใหเพ่ิมวงเงินประกันภัยและเบี้ย
ประกันภัยสูงข้ึน เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาวของผูคัดคาน นายจวนไดรับแลว 
ตอมาในปเดียวกันนั้นนาย จ. ไดเสียชีวิตดวยโรคชรา ผูเสนอขอพิพาทในฐานะผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันชีวิต ไดติดตอขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิตกับผูคัดคาน แตผูคัดคานปฏิเสธการจายเงินโดยอางเหตุ
ท่ีวา นาย จ. ปกปดขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพ และผูคัดคานไดบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนี้ดวยแลว 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว 
  ขอพิพาทมีประเด็นวินิจฉัยวา สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะหรือไม และผูคัดคานไดบอกลาง
จนเปนโมฆะหรือไม นั้น ผูคัดคานนําสืบพยานวา นายจวนยื่นคําขอทําประกันชีวิต และแถลงตอนายแพทย ต. 
แพทยผูตรวจสุขภาพ ตามแบบคําขอทําประกันชีวิตวา ไมเคยเปนหรือทราบวาหรือเคยไดรับการแนะนํา และ/
หรือการรักษาโรค อาการบาดเจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง พรายย้ํา โรคเลือด เสนเลือดหรือโรคหัวใจ กับขอ
ท่ีวา ในระหวาง ๕ ปท่ีผานมา นาย จ. ไมเคยไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ผาตัด ปรึกษาแพทย คําแนะนําจาก
แพทยเก่ียวกับสุขภาพและการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน  เม่ือผูคัดคานไดรับใบคําขอเอาประกันชีวิตของ   
นาย จ. ก็ไดตรวจสอบขอมูลจากแพทยพบวานาย จ. เคยผาตัดไสติ่งและนิ่วในกระเพาะแสสวะมากอน มีความ
เสี่ยงสูงกวา จึงยื่นขอเสนอใหมในการรับประกันชีวิตเปนเงินทุนประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สงเบี้ยประกันภัยป
ละ ๒๘,๔๙๔ บาท เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ (ซ่ึงมียอดเงินตามสัญญาและเบี้ยประกันภัยสูงกวาการขอ
เอาประกันครั้งแรกในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑) นาย จ. รับขอเสนอและยืนยันขอเท็จจริงตามคําแถลงขอเอา
ประกันภัยเชนเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ   
  ผูคัดคานยังนําสืบพยานโดยมีแพทยหญิง พ. แพทยผูรักษานาย จ. ท่ีโรงพยาบาลพลับพลาชัย 
จ.บุรีรัมย ไดมีหนังสือชี้แจงตออนุญาโตตุลาการและผูเสนอขอพิพาทก็รับขอชี้แจงดังกลาวแลววา ไดทําการ
รักษานาย จ. ระหวางวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยไดวินิจฉัยวา นาย จ. เปน
โรคความดันโลหิตสูง มีภาวะโลหิตจาง และตอมาก็เขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอีก โดยมีอาการชาลําตัว
ซีกซาย มุมปากซายชา ฯลฯ กรณีดังกลาวแสดงวาชวงเวลากอนท่ีนาย จ. จะรับขอเสนอใหมของผูคัดคานเม่ือ
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ นั้น ไดทราบอยูแลววาสุขภาพของตนไมปกติ อาการของโรคดังกลาวเปนกลุมโรคท่ี
ผูคัดคานประสงคจะทราบวาผูเอาประกันภัยเปน หรือเคยเปน หรือเคยไดรับคําแนะนํา หรือเคยไดรับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือไม ฯลฯ จึงเปนหนาท่ีโดยตรงและเปนสาระสําคัญท่ีนาย จ. จะตองแจงหรือ
เปดเผยใหผูคัดคานในฐานะผูรับประกันชีวิตทราบ เพ่ือเปนขอพิจารณาของผูคัดคานวามีความเสี่ยงท่ีจะ
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รับประกันชีวิตหรือไม แตนาย จ. กลับยืนยันและแถลงขอความเก่ียวกับสุขภาพของตนยังคงเดิมเหมือนกับท่ี
ยื่นคําขอเอาประกันครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ การยืนยันดังกลาวจึงเปนเท็จและถือวาเปนการ   
ละเวนไมเปดเผยความจริงท่ีผูเอาประกันภัยทราบดีอยูแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
๘๖๕ สัญญาประกันชีวิตจึงเปนโมฆียะ และแมวาสัญญาประกันชีวิตจะมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑   
ก็ตาม ผูคัดคานก็ไดบอกลางโมฆียกรรมนี้เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพราะนาย จ. ผูเอาประกันชีวิต ถึงแก
กรรมหลังทําสัญญาใหมไมถึง ๒ ป ผูคัดคานจึงบอกลางสัญญาประกันชีวิตโดยชอบถูกตองตามกฎหมายแลว 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท  
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๕๗/๒๕๕๔     
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร    
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๓. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี  ๘๓/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. สัญญาเพ่ิมเติมหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยหรืออนุสัญญา 
     สัญญาในกรมธรรม เปนสัญญาประกันชีวิตหรือไม 
 ๒. การท่ีผูคัดคานนําสงเงินคาเบ้ียประกันภัยซ่ึงเอาประกันภัยสงไปแลวใหแก 

    กรมบังคับคดีถูกตองหรือไม 
๓. ผูเสนอขอพิพาทมีอํานาจเสนอขอพิพาทเนื่องดวยผูรับประโยชนคนหนึ่งถึง 
    แกกรรมหรือไม 
๔. ผูคัดคานจะตองชําระดอกเบ้ียใหแกผูเสนอฯ ในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป หรือไม 
๕. ขอพิพาทขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๘๒ 
    วรรคสอง หรือไม 

   
  ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทนําสืบฟงมีสาระสําคัญวา เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๕ นาง ร. ไดทํา
ประกันชีวิตกับบริษัทผูคัดคาน โดยมีนาย พ. และผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับผลประโยชน และนาง ร. ยังไดเอา
ประกันภัยคุมครองในรูปแบบสัญญาเพ่ิมเติมอี ๕ ประเภทความคุมครอง ไดแก สัญญาเพ่ิมเติมยกเวนเบี้ย
ประกันภัย แบบ ๑๙๔๒ สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยแบบ ๑๙๔๘ สัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนเนื่องจาก
อุบัติเหตุ แบบ ๑๙๔๓ สัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม แบบ ๑๙๖๐ 
และสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยรายวันสําหรับการเขารักษาในโรงพยาบาล แบบ ๑๙๘๒  
  ตอมาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดออกประกาศวา ศาลลมละลายมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
นาง ร. ดังนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูเดียวท่ีมีอํานาจเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซ่ึงตกไดแก
ลูกหนี้ หรือลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอ่ืน ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดติดตอขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิตของ
นาง ร. จากผูคัดคาน แตผูคัดคานแจงวาไดนําสงเบี้ยประกันภัยท่ีผู เอาประกันภัยไดสงไปแลวเปนเงิน 
๕๓๘,๑๗๐ บาท ใหแกกรมบังคับคดีแลว  
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
ประเด็นขอพิพาทขอท่ี ๑ สัญญาเพ่ิมเติมหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมหรืออนุสัญญา 

สัญญาในกรมธรรมประกันภัย เปนสัญญาประกันชีวิตหรือไม นั้น เห็นวา การประกันชีวิตเปนการท่ีบริษัทผูรับ
ประกันภัยจะใชเงินโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณกรรมของผูเอาประกันภัย เม่ือพิจารณาสัญญาประกันภัย
เพ่ิมเติมท้ัง ๕ ฉบับดังกลาวแลว มีเพียงแตสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยมีกําหนดระยะเวลา แบบ ๑๙๔๘ และ
สัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนอันพึงไดรับเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ ๑๙๔๓ ท่ีมีขอสัญญาวาผูคัดคานจะจายจํานวน
เงินเอาประกันภัยหากผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมกอนวันสิ้นผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย ดังนั้น สัญญา
เพ่ิมเติมท้ังสองฉบับนี้ จึงเปนสัญญาประกันชีวิตเชนเดียวกัน สวนสัญญาเพ่ิมเติมอีก ๓ ฉบับ พิจารณาแลวเห็น
วาสัญญาไมมีเจตนารมณในการท่ีจะใหผูคัดคานใชเงินโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณกรรมของผูเอา
ประกันภัย แตมีลักษณะเปนการประกันภัยความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซ่ึงจะพึงประเมินเปนเงินได อันเปนการ
ประกันวินาศภัย  

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ ท่ีวา การท่ีผูคัดคานนําสงเงินคาเบี้ยประกันภัยซ่ึงเอาประกันภัยสงไป 
แลวใหแกกรมบังคับคดีถูกตองหรือไม นั้น เห็นวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๙๗     
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วรรคสอง บัญญัติวา “ถาไดเอาประกันภัยไว โดยกําหนดวาใหใชเงินแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  
ทานวาเฉพาะแตจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวเทานั้น จักเปนสินทรัพยสวนหนึ่ง
แหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยอันเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได” ซ่ึงตามกรมธรรมประกันชีวิตฉบับพิพาท          
ก็กําหนดใหใชเงินแกบุคคลใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เฉพาะเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมประกันชีวิตท่ี   
ผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวเทานั้นท่ีเปนทรัพยสินสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยอันเจาหนี้จะเอา
ใชหนี้ได แตเนื่องจากตามความในมาตรา ๘๙๗ ดังกลาว ไมอาจนําไปใชกับการประกันภัยในหมวดอ่ืนได การท่ี
ผูคัดคานไดนําสงเบี้ยประกันภัยตามสัญญาเพ่ิมเติมทุกฉบับท่ีผูเอาประกันภัยสงไปแลวไปใหพนักงานพิทักษทรัพย
ดวย จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผูคัดคานคงนําสงไดเฉพาะเบี้ยประกันภัยตามสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยมี
กําหนดระยะเวลา แบบ ๑๙๔๘ ท่ีผูเอาประกันภัยสงไปแลวเทานั้น สวนสัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนอันพึง
ไดรับเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ ๑๙๔๓ ท่ีผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวนั้น คงสงรวมกันไป ไมสามารถแยกยะได
วาเปนเบี้ยประกันภัยในสวนสัญญาประกันชีวิตหรือไมนั้น จึงไมตองนําสง  

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๓ ท่ีวา ผูเสนอขอพิพาทมีอํานาจเสนอขอพิพาทเนื่องดวยผูรับประโยชน 
คนหนึ่งถึงแกกรรมหรือไม นั้น ตามกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัยขอเปลี่ยนผูรับประโยชนเปนนาย พ. 
และนองชาย คือ ผูเสนอขอพิพาท แบงเทาๆ กัน หรือในขณะท่ีผูเอาประกันชีวิตถึงแกกรรม หากผูรับประโยชนมี
ชีวิตอยูท้ังสองก็ใหแบงผลประโยชนตามสัญญาฯ แกคนท้ังสองเทาๆ กัน ซ่ึงผลประโยชนตามสัญญาประกัน
ชีวิตและท่ีแนบทายเพ่ิมเติมสามารถกําหนดเปนจํานวนเงินไดแนนอน และผูคัดคานสามารถแบงจายเงินใหผูรับ
ประโยชนแตละคนได ดังนั้น เม่ือนาย พ. เสียชีวิตกอนผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทยอมมีอํานาจเรียกรอง
เงินตามสัญญาประกันชีวิตจากผูคัดคานได แตเพียงจํานวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชนท้ังหมด ซ่ึงเปนสวนท่ีตนมี
สิทธิจะไดรับ ไมอาจเรียกรองเงินอีกครึ่งหนึ่งท่ีเปนสวนของนาย พ. ได 

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๔ ท่ีวา ผูคัดคานจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูเสนอขอพิพาทในอัตรารอย 
ละ ๑๒ ตอป หรือไม นั้น ผูแทนฯ ผูเสนอขอพิพาทอางตนเปนพยานใหถอยวา ไดติดตอขอใหผูคัดคานชําระ
เงินตามสัญญาประกันชีวิตพรอมกับดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๒ ตอป นับแตวันยื่นคํารองดังกลาว ตามคําสั่ง  
นายทะเบียน ๑๓/๒๕๔๑ สวนผูคัดคานคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยดังกลาว เพราะ  
ผูคัดคานไดจายเงินใหแกผูรับประโยชนภายในกําหนดเวลา และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวทําข้ึนเม่ือป 
๒๕๓๕ ไมมีกําหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว และคําสั่งนายทะเบียนดังกลาวไมมีผลยอนหลังมาบังคับใชกับ
กรมธรรมประกันภัยฉบับพิพาทนี้ได 
  ปญหาวาคําสั่งนายทะเบียนดังกลาวใชบังคับยอนหลังไดหรือไมนั้น ปรากฏตามคําสั่งนั้นวา 
ใหเพ่ิมเติมเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทประกันชีวิตออกใหแกผูเอาประกันภัย ..ฯลฯ ท้ังนี้ให
รวมถึงผูเอาประกันภัยท่ีไดรับประกันภัยไวกอนวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใชบังคับดวย ดังนั้น จึงเปนอันฟงไดวา คําสั่ง
นายทะเบียนดังกลาวมีผลยอนหลังถึงการประกันภัยตามขอพิพาทนี้ สําหรับระยะเวลาท่ีผูคัดคานตองรับผิด
ชําระดอกเบี้ยเห็นวา การยื่นคําเรียกรองคาเสียหายของผูเสนอขอพิพาทใหผูคัดคานจายเงินนั้น คําสั่ง       
นายทะเบียนดังกลาวกําหนดใหผูคัดคานจายเงินไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันไดรับคํารอง แตตามขอพิพาทนี้      
ไมปรากฏวันเดือนปท่ีผูเสนอขอพิพาทไปยื่นหรือท่ีผูคัดคานรับ แตมีนาย จ. พยานผูคัดคานใหถอยคําวา ผูรับ
ประโยชนไดยื่นคํารองขอรับผลประโยชนโดยผูคัดคานรับเม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ครบกําหนด ๑๕ วัน 
เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ เม่ือพนกําหนดผูคัดคานไมจายจึงตกเปนผูผิดนัดนับแตวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ 
ตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป  

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๕ ท่ีวา ขอพิพาทขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๘๘๒ วรรคสอง หรือไม นั้น ตามบทบัญญัติของมาตราดังกลาวระบุวา “ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ย 



๑๐ 
 

ประกันภัย ทานมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลาสองปนับแตวันซ่ึงสิทธิจะเรียกรองใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
กําหนด” ขอพิพาทนี้ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผูเสนอฯ ทราบเรื่องเกินสองปแลว 
เห็นวา มาตรา ๘๘๒ บัญญัติอยูในหมวดการประกันวินาศภัย แตขอพิพาทนี้ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคา
สินไหมทดแทนท้ังตามสัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพ่ิมเติม (ประกันวินาศภัยบางสวน) จํานวนเงิน 
๑๖๑,๑๖๗ บาท หาใชผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยตามสัญญาเพ่ิมเติม (ประกันวินาศ
ภัยบางสวน) แตเพียงอยางเดียว ขอเรียกรองของผูเสนอขอพิพาทนี้ จึงไมขาดอายุความบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาว  
  สําหรับจํานวนเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรองนั้น จํานวนไมตรงกับ 
ผูคัดคาน โดยแตกตางกันท่ีเบี้ยประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวตามสัญญาหลักและเพ่ิมเติม ผูเสนอ  
ขอพิพาทอางวาเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักจายไปปละ ๔๔,๕๔๐ บาท สวนท่ีเหลือเปนเบี้ยประกันภัยสัญญา
เพ่ิมเติม แตผูคัดคานไดแสดงตารางการชําระเบี้ยประกันภัยท่ีแสดงวาผูเอาประกันภัยไดสงเบี้ยประกันภัยและ
เอกสารการรับเงิน ซ่ึงเปนเบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก ๓๘๗,๔๙๐ บาท เปนเบี้ยประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติม 
๑๕๐,๖๘๐ บาท การนําสืบพยานของผูคัดคานมีเหตุผลนาเชื่อกวาการอางของผูเสนอขอพิพาท 
  คู พิพาทท้ังสองฝายรับกันวาผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยเปนเงินจํานวน 
๕๖๒,๐๒๗.๑๐ บาท เม่ือหักเบี้ยประกันสัญญาหลักท่ีผูเอาประกันภัยนําสงแลวนําไปสงใหกรมบังคับคดีจํานวน
๓๘๗,๔๙๐ บาท คงเหลือผลประโยชนเปนเงินเงินจํานวน ๑๗๔,๕๓๗.๑๐ บาท แบงใหผูรับประโยชน ๒ คน 
ไดคนละ ๘๗,๒๖๘.๕๕ บาท ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาเปนเงิน ๑๖๑,๑๖๗.๑๐ บาท ซ่ึงไดรวมสวนของ  
นาย พ. ดวยครึ่งหนึ่ง จึงเทากับวาผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาในสวนของตน ๘๐,๕๘๓.๕๕ บาท จึงกําหนดให
ผูเสนอขอพิพาทไดรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยในจํานวนนี้ ซ่ึงเปนเงินครึ่งหนึ่งของผลประโยชนท่ีผูเสนอ  
ขอพิพาทไดรับตามกรมธรรมประกันภัยฉบับพิพาทนี้  
  สําหรับขอท่ีโตแยงกันวา ผูคัดคานไดจายเงินผลประโยชนใหแกผูเสนอขอพิพาทไปแลวเปน
เงิน ๑๑,๙๒๘.๕๕ บาท แลว ซ่ึงผูเสนอขอพิพาทก็รับวาไดรับหนังสือสงเช็คเงินจากผูคัดคานจํานวน ๒ ฉบับ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ในนามนาย พ. และผูเสนอขอพิพาท คนละฉบับ แตผูเสนอขอพิพาทยังไมได
นําไปข้ึนเงิน และคนหาตนฉบับไมพบ ไมแนใจวาหายหรือนําไปข้ึนเงินแลว ประกอบกับระยะเวลาลวงเลยมา
นานแลว เพ่ือความเปนธรรมผูเสนอขอพิพาทไมมีตนฉบับของเช็คดังกลาวมาแสดง จึงไมติดใจเรียกรอง
คาเสียหายในสวนนี้ จึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดรับเช็คจากผูคัดคานและนําไปดําเนินการแลว  จึงคงเหลือ
เงินท่ีผูคัดคานตองชําระใหแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๖๘,๖๕๕ บาท (๘๐,๕๘๓.๕๕-๑๑,๙๒๘.๕๕)  
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชเงินตามกรมธรรมประกันภัยแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 
๖๘,๖๕๕ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๒ ตอปของตนเงิน ๘๐,๕๘๓.๕๕ บาท นับแตวันท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ (วันท่ีผูเสนอขอพิพาทไดรับเช็คเงินจากผูคัดคาน) และนับ
แตวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จในเงินตน ๖๘,๖๕๕ บาท  
    
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๙๗/๒๕๕๓     
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม.๘๙๗, ๘๘๒ 

๘๘๙ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม    

 
 



๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประมวลบทคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. 

 

การประกันวินาศภัย 



๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอพิพาท 
การประกันภัยรถยนต  
(Motor Insurance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๔. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑.  รถยนตคันพิพาทเสียหายเพียงใด โดยมีเหตุทําใหความเสียหายเพ่ิมมากข้ึน 
        เพราะความจงใจ หรือประมาณเลินเลออยางรายแรง หรือละเลยไมบําบัด 

     ปดปองของผูเสนอขอพิพาทหรือไม 
๒.  ดอกเบ้ียเรียกไดในอัตราเทาใด     

  
 ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงยุติไดวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูครอบครองรถยนตเกงฮอนดาซีวิคเอา
ประกันภัยรถยนตพิพาทภาคสมัครใจประเภท ๑ ไวกับบริษัทผูคัดคาน วันเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทขับข่ีรถยนต
พิพาทจากจังหวัดพัทลุงมุงหนาไปทางกรุงเทพมหานคร พอถึงท่ีเกิดเหตุท่ีจังหวัดชุมพร ไดชนสุนัขท่ีวิ่งตัดหนา
กะทันหันทําใหรถยนตพิพาทเสียหายท้ังตัวรถและเครื่องยนต รถถูกนําไปซอมท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ความเสียหายของตัวรถผูคัดคานชดใชใหแลว แตในสวนของเครื่องยนตผูคัดคานไมยอมรับผิดชอบ ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกรองคาซอมรถ ท้ังคาแรง คาอะไหล และเครื่องยนต ๑๑๑,๗๓๐ บาท คาขนยาย ๕,๐๐๐ บาท     
คาขาดประโยชนจากการใชรถ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๖,๗๓๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ ๑๕ ตอปตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย นับแตวันเกิดเหตุจนกวาจะชําระเสร็จ 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
  ประเด็นพิพาทขอ ๑ รถยนตคันพิพาทเสียหายเพียงใด โดยมีเหตุทําใหความเสียหายเพ่ิมมาก 
ข้ึนเพราะความจงใจ หรือประมาณเลินเลออยางรายแรง หรือละเลยไมบําบัดปดปองของผูเสนอขอพิพาท
หรือไมนั้น ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมา ๓ รายการคือ คาขนยายรถยนตพิพาท คาขาดประโยชนจากการใช
รถยนตพิพาท และคาซอมเครื่องยนต รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. คาขนยายรถยนตคันพิพาท เรียกรองมากจํานวน ๕,๐๐๐ บาท ไดความวา คูพิพาทตกลง
กันใหผูเสนอขอพิพาทนําไปซอมท่ีจังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนภูมิลําเนาของผูเสนอขอพิพาท โดยผูคัดคานรับผิดชอบ
คาขนยายชวงแรกจากจังหวัดชุมพรไปจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๕,๐๐๐ บาท และใหผูเสนอขอพิพาท
รับผิดชอบ คาขนยายชวงหลังจากจังหวัดสุราษฎรธานีไปจังหวัดสงขลา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท โดยผูคัดคานสง
พยานเอกสารเปนบิลเงินสดของผูขนสงรถยก และฝายผูเสนอขอพิพาทก็ไมมีการคัดคานจึงรับฟงได เปนคา   
ยกลากรถคันพิพาทจากชุมพรหาดใหญ คายกลาก ๑๐,๐๐๐ บาท ไดเก็บลูกคา ๕,๐๐๐ บาท ตั้งเบิก ๕,๐๐๐ 
บาท คือ เปนบิลเรียกเก็บเงินจากผูคัดคานครึ่งหนึ่งของคาขนยายท้ังหมด ฝายผูเสนอขอพิพาทนําสืบแกโดยนํา
ตัวเองเขาใหถอยคํารับวามีการตกลงเชนนั้นจริงเพราะไมมีทางเลือก แตมิไดนําสืบใหชัดแจงวา ท่ีวาไมมี
ทางเลือกนั้นหมายความวาอยางไร จึงไมมีน้ําหนักพอท่ีจะหักลางพยานของฝายผูคัดคานได จึงรับฟงตามท่ี    
ผูคัดคานนําสืบ เรื่องคาขนยายนี้ตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตพิพาทหมวดการคุมครองความเสียหายตอ
รถยนต ขอ ๓ ระบุใหผูรับประกันภัยเปนผูจาย หากผูรับประกันภัยเก่ียงงอนใหผูเอาประกันภัยจาย แม
บางสวน ถาผูเอาประกันภัยไมยอมก็ตองไมยอมมาแตตน หากยอมไปกอนแลวจะเปลี่ยนใจกลับไมยอม
ภายหลังแตฝายเดียวยอมทําไมได ขออางของผูคัดคานฟงข้ึน 
 ๒. คาเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต เรียกรองมาจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เห็นวา 
ตามกรมธรรมประกันภัยรถยนต หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต ระบุเรื่องนี้เปนใจความสําคัญวา  
“การประกันภัยนี้ไมคุมครองความเสียหายประเภทนี้ เวนแตการขาดการใชรถยนตนั้นเกิดจากบริษัท



๑๔ 
 

ประกันภัยประวิงการซอม หรือซอมลาชาเกินกวาท่ีควรจะเ 0ป 0น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร” การซอมรถยนต
พิพาทเปนงานท่ีผูเสนอขอพิพาทนําไปทําเองท่ีจังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนเวลาหลังเกิดเหตุเพียง ๒ วัน ดังนั้นเรื่อง
บริษัทประกันภัยประวิงการซอมจึงวินิจฉัยวาไมมี อีกท้ังทางพิจารณาก็ไมปรากฏวาการซอมลาชาเกินกวาท่ี
ควรจะเปนแตประการใด ขออางของผูคัดคานขอนี้ก็ฟงข้ึน 
 ๓. คาซอมเครื่องยนต เรียกรองมาเปนเงิน ๑๑๑,๗๓๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทนําสืบนาย ว. 
เจาของอูซอม ผูมีความรูเชี่ยวชาญทางเครื่องยนต และเปนผูซอมเครื่องยนตพิพาท รับฟงไดวาเครื่องยนต
พิพาทเสียหาย คือ พัดลมแตกหัก ๔๐-๕๐ เปอรเซ็นต หมอน้ําแตก ฝาสูบโกง เสื้อสูบบวมและหดตัว ไดเปลี่ยน
เครื่องยนตท้ังตัว เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร และซอมระบบแกสบางสวนรวมเปนเงิน ๑๑๑,๗๓๐ 
บาท เหตุท่ีตองเปลี่ยนเครื่องยนตท้ังตัวเพราะหากซอมบางสวนท่ีพอจะซอมไดปญหาจะไมหมดสิ้น จะเสียเล็ก
เสียนอยเก่ียวเนื่องตอไป จึงเห็นวาการซอมดังกลาวนั้นสมควร  
 ปญหาท่ีวา ความเสียหายของเครื่องยนตท่ีเรียกรองเปนความเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือตอง
ประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใชรถยนตกอนท่ีจะมีการซอมแซมตามท่ีจําเปน หรือไมไดจัดใหมีการดูแลเม่ือ
รถยนตเกิดอุบัติเหตุ หรือเครื่องเสีย ตามขอกําหนดเรื่องการรักษารถยนตในหมวดการคุมครองความเสียหาย
ตอรถยนตของกรมธรรมประกันภัยรถยนตท่ีผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองหรือไม นั้น เห็นวา นาย ว.    
ชางซอมใหถอยคําวา ตอนรับรถพบหมอน้ําแตก น้ําในหมอน้ําแหง พัดลมแตกหัก นาย อ. พยานของผูคัดคาน
ผูมีความรูเชี่ยวชาญทางเครื่องยนตอีกผูหนึ่งก็ใหถอยคําเจือสมไปทางเดียวกันวา จากภาพถายรถยนตพิพาท
หลังเกิดเหตุ มีรองลอยพัดลมเบียดหมอน้ํา กับถอยคําของผูเสนอขอพิพาทท่ีวาเม่ือชนสุนัขแลวยังไมมีสิ่ง
ผิดปกติเกิดข้ึนจึงขับตอไปเพ่ือหาปมน้ํามันจอด แตตอมาแอรไมเย็น เครื่องยนตเรงไมข้ึน จึงรีบเขาไหลทางแลว
เครื่องดับทันที ซ่ึงนาเชื่อเพราะไมมีขอเท็จจริงในสํานวนแยงใหเห็นวาเปนเท็จจากถอยคําของบุคคลท้ังสาม
ดังกลาว รับฟงไดวาเม่ือรถชนสุนัขแลวพัดลมหมอน้ําแตกหัก หมอน้ําแตกน้ํารั่ว ระบบหลอเย็นท่ีเสียหาย
ดังกลาวทําใหเครื่องยนตรอนมากแตรถยังขับตอไปเพ่ือหาท่ีจอด เครื่องจึงเสียหายมาก ถือไดวาตั้งแตชนสุนัข
จนเครื่องดับเปนความเสียหายคราวเดียว  มิใชกรณีรถเสียหายเพ่ิมข้ึน หรือตองประสบอุบัติเหตุอ่ืนเนื่องจากการใช
รถยนตกอนท่ีจะมีการซอมแซมตามท่ีจําเปน และการขับข่ีตอไปเพ่ือหาปมน้ํามันจอดก็ไมใชเรื่องจงใจใหเกิด
ความเสียหาย และไมใชไมไดจัดใหมีการดูแลเม่ือรถยนตเกิดอุบัติเหตุท่ีผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง 
  ปญหาเรื่องประมาท นาย ว. พยานของผูเสนอขอพิพาทซ่ึงเปนผูซอมเครื่องยนตพิพาทให
ถอยคําวา รถยนตพิพาทเครื่องเสียหายเพราะหมอน้ําแตก น้ําแหง นาย อ. พยานของผูคัดคานใหถอยคําวา   
รถฮอนดาแรงดันหมอน้ําสูง ถาหมอน้ําแตกน้ําจะถูกดันออกแรงถึงขนาดพรุงปรี๊ด กรณีเชนนี้ถาขับตอไป
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สัญญาณเตือนความรอนท่ีหนาปดจะแสดงถึงขีดใหทราบวาอุณหภูมิเครื่องยนตสูง   
ถาขับตอไปอีกปะเก็นเครื่องจะแตก ฝาสูบจะโกงและชารปจะไหม ผูเสนอขอพิพาทก็รับวา เกิดเหตุขณะรถเลน
ดวยความเร็วประมาณ ๑๕๐ หรือ ๑๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง เกิดเหตุแลวขับตอไปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
เครื่องก็ดับ จึงรับฟงวาเครื่องยนตรถยนตพิพาทเสียหายเพราะความรอนสูง และสัญญาณเตือนใหทราบวา
ความรอนสูงท่ีหนาปดก็แสดงแลว การชนสุนัขดวยความเร็วดังกลาวรถจะตองสั่นสะทานแรงพอท่ีจะระแวงวา
อาจทําใหอุปกรณบางอยางเสียหายมาก แลวไมจอดดูทันที และยังขับตอไปเปนระยะถึงประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร ก็ดี การไมใสใจดูสัญญาณเตือนความรอนหลังเกิดเหตุดังกลาวแลวก็ดี  ถือไดวาปราศจากความ
ระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณและผูเสนอขอพิพาทอาจใชความ
ระมัดระวังนั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม  จึงเปนประมาท แตก็ไมถึงขนาดรายแรงท่ีจะทําใหผูรับประกันภัย
พนจากความรับผิด แตความบกพรองและความประมาทดังกลาวเปนเหตุใหตองมีสวนในความรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตร ๒๒๓ และพยานผูมีความรูเชี่ยวชาญทางเครื่องยนตท้ังของผูเสนอ  



๑๕ 
 

ขอพิพาทและผูคัดคานดังกลาวไดใหถอยคําเจือสมกันฟงไดอีกวา ถาหมอน้ําแตก น้ํารั่วจนหมด น้ํามันเครื่อง  
จะยังบรรเทาความรอนไดระยะหนึ่ง ถาหยุดเครื่องทันทีเครื่องจะไมเสีย แมเสียก็ไมถึงกับตองเปลี่ยนท้ังตัว  
พฤติการณดังกลาว จึงเห็นควรใหท้ังสองฝายรวมกันรับผิดชอบคาซอมเครื่องยนตโดยใหผูคัดคานรับผิดเปนเงิน 
๖๕,๐๐๐ บาท  สวนคาขนยายรถยนตพิพาทชวงจังหวัดสุราษฎรธานีไปจังหวัดสงขลา และคาเสียหายอันเกิด
จากการขาดการใชรถ ผูคัดคานไมตองรับผิด 
 ประเด็นพิพาทขอ ๒ เรื่องดอกเบี้ย ผูเสนอขอพิพาทเรียกไดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปนับแต
วันผิดนัดตามกรมธรรมประกันภัยรถยนต และเนื่องจากเปนการผิดสัญญาวันผิดนัดจึงนับแตวันทวงถาม คือ
วันท่ีผูเสนอขอพิพาทไดรองเรียนขอความเปนธรรมตอสํานักงาน คปภ. 
 วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอ
ปนับแตวันผิดนัดดังกลาวจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท  
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ขอพิพาทหมายเลขท่ี ๑๒๑/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายกาน อันนานนท 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

๕. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูคัดคานท่ี ๒ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เพราะเหตุท่ีผูเสนอขอพิพาท 
       ขาดประโยชนจากการใชรถยนตคันพิพาทหรือไม เพียงใด   

๒. ถาตองรับผิดตามประเด็นขอ ๑ ผูคัดคานท่ี ๒ ตองชําระดอกเบ้ียแกผูเสนอ 
    ขอพิพาทในอัตรารอยละเทาใด      

 
  ทางพิจารณาขอเท็จจริงฟงไดตามท่ีผูเสนอขอพิพาทและผูคัดคานท่ี ๒ นําสืบไมโตแยงกันวา 
ผูคัดคานท่ี ๒ เปนผูรับประกันภัยรถยนตของผูเสนอขอพิพาท ภาคสมัครใจประเภท ๑ เม่ือเกิดเหตุแลวผูเสนอ
ขอพิพาทมิไดนํารถยนตคันพิพาทท่ีไดรับความเสียหายเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้เขาซอมแซมท่ีอูในเครือของ    
ผูคัดคานท่ี ๒ และกลับนําไปซอมท่ีอูอ่ืน ซ่ึงผูเสนอขอพิพาทเปนผูเลือกเอง โดยใหผูคัดคานท่ี ๒ เปนผูจัดหา
อะไหลใหตามท่ีผูคัดคานท่ี ๒ เห็นวาเปนสวนท่ีไดรับความเสียหายเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ ผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองคาเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดซอมลาชาของผูคัดคานท่ี ๒ แตผูคัดคานปฏิเสธการชดใชอางวาได
จัดซอมตามเวลาอันสมควรแลว ผูเสนอขอพิพาทมิไดรับความเสียหายแตอยางใด 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
   ปญหาตามกรณีดังกลาวเห็นวา ตามคูมือตีความเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนต วาดวย
ความเสียหายอันเกิดจากขาดการใชรถยนต กําหนดใหผูเสนอขอพิพาทนํารถยนตคันพิพาทท่ีไดรับความ
เสียหายเขาซอมแซมในอูท่ีผูเสนอขอพิพาทเปนผูเลือก โดยความยินยอมของบริษัทผูคัดคานท่ี ๒ ได และ
บริษัทผูคัดคานท่ี ๒ เปนผูจัดหาอะไหลให แตถาการจัดหาอะไหลท่ีลาชากวาท่ีควร จะสงผลใหการซอมแซม
ลาชาไปดวยเชนนี้ ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการขาดประโยชนในการใชรถยนตได โดยเรียก
ไดเฉพาะสวนท่ีลาชาเทานั้น และจะใหซอมแซมนอกเหนือจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงหาไดไม  
  ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวา ผูคัดคานท่ี ๒ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เพราะเหตุท่ี  
ผูเสนอขอพิพาทขาดประโยชนจากการใชรถยนตคันพิพาทหรือไม เพียงใด นั้น เห็นวาตามรายงานการจด
ทะเบียนปรากฏวา รถยนตคันพิพาทซ่ึงผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของรถนั้น เปนรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
ลักษณะกระบะบรรทุกท่ีจดทะเบียนใชงานมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ซ่ึงเม่ือนับระยะเวลาใชงานถึงวันท่ีเกิดเหตุเปน
เวลาเกือบ ๖ ป จึงถือวารถยนตคันพิพาทเปนรถยนตกระบะท่ีคอนขางเกา นาจะตองหยุดใชงานเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษาบาง ผูเสนอขอพิพาทอางแตเพียงวา    ผูเสนอขอพิพาทไดตรวจรับรถยนตคันพิพาทคืนมาจากอู     
ดี ดี (อูท่ีผูเสนอขอพิพาทเลือกเอง) ซ่ึงเม่ือนับตั้งแตวันเขาซอมถึงวันท่ีเกิดเหตุเปนเวลา ๑๒๐ วัน เนื่องจาก     
ผูคัดคานท่ี ๒ ไดตรวจสอบและควบคุมราคาอะไหลท่ีอางวาไดรับความเสียหายตามคําเสนอขอพิพาท และใน
ระหวางท่ีซอมแซมรถยนตคันพิพาทอยูนั้น อูดังกลาวตองรอฟงคําสั่งของผูคัดคานท่ี ๒ กอนวาใหซอมแซม  
ไดเพียงใด ยอมถือไดวาผูคัดคานมีสวนทําใหการซอมรถคันพิพาทลาชาไปดวย 

ผูเสนอขอพิพาทประกอบอาชีพในการซ้ือขายข้ียางพาราจากชาวบานในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เม่ือรถยนตคันพิพาทอยูในระหวางรับการซอมแซมเชนนี้ ทําใหผูเสนอขอพิพาทขาด
ประโยชนจากการใชรถวันละ ๖๐๐ บาท แตปรากฏตามคําใหการของนาย ศ. ซ่ึงเปนบุตรและพยานของ       
ผูเสนอขอพิพาทตอนตอบคําถามคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีหลักฐานมาแสดงวา ประกอบอาชีพในการซ้ือ
ขายข้ียางพารา และไมปรากฏวาคาขาดประโยชนหรือรายไดดังกลาวเปนคาขาดประโยชนหรือรายไดท่ีหัก



๑๗ 
 

คาใชจายตางๆ แลว ท้ังเปนท่ีเห็นไดในจํานวนขอพิพาทนี้วา คาขาดประโยชนดังกลาวผูเสนอขอพิพาทไดรับ
ชดใชจากผูคัดคานท่ี ๑ ไปแลวเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับในระหวางการประชุมครั้งท่ี ๑ ผูเสนอ      
ขอพิพาทแถลงวาขอเรียกรองคาขาดประโยชนจากการใชรถคันพิพาทจากผูคัดคานท่ี ๒ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสนอขอพิพาทมิไดนําเจาของ อู ดี ดี มานําสืบวาเหตุใดจึงมีการตรวจรับรถยนตคัน
พิพาทลาชามากเชนนั้นดวยแลว เห็นวา คาขาดประโยชนตามท่ีผูเสนอขอพิพาทแถลงมาใหมเปนเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท เชนนี้ เปนจํานวนท่ีพอสมควรกับคาขาดประโยชนท่ีผูเสนอขอพิพาทยังขาดอยู 
  ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ ท่ีวา ผูคัดคานท่ี ๒ ตองชําระดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาทในอัตรารอย
ละเทาใดนั้น เห็นวากรมธรรมประกันภัยท่ีมีผลบังคับเริ่มตนในป ๒๕๕๒ ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยตองเปนไปตาม
คําสั่งนายทะเบียนท่ี ๒๒/๒๕๕๑ ซ่ึงกําหนดไววาบริษัทประกันภัยจะตองเสียดอกเบี้ยผิดนัด (ในอัตรา) ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ดังนั้น ผูคัดคานท่ี ๒ ตองเสียดอกเบี้ยใหแกผูเสนอขอพิพาทในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗ 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานท่ี ๒ ชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปในตนเงิน ๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแตวันท่ีผูเสนอขอพิพาททวงถามเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ  
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๐/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม.๗ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๖๐๑-๑๖๐๓/๒๕๒๙, ๓๗๒๗/

๒๕๓๕, ๑๗๓๒/๒๕๒๙     
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๖. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๙/๒๕๕๕ 
  
ประเด็นขอพิพาท:  ผูคัดคานไมยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนโดยอางเหตุวา ผูเสนอขอพิพาทผิด 
   เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาทไดเพียงใด หรือไม       
  
  ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทไดเชาซ้ือรถยนตกระบะคันพิพาทมาใน
ราคา ๒๖๒,๕๔๒ บาท และไดเอาประกันภัยภาคสมัครใจกับผูคัดคานในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เม่ือวันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทไดลงประกาศขายดาวนรถยนตคันพิพาททางอินเตอรเน็ทในราคา ๑๕,๐๐๐ 
บาท และในวันเดียวกันนั้น มีชายคนหนึ่งซ่ึงผูเสนอขอพิพาททราบเรื่องภายหลังชื่อนาย ม. มาแอบอางวาตน
ชื่อ นาย ส. โทรศัพทมาบอกวาจะซ้ือรถ และไดนัดเจรจาซ้ือขายและตรวจสภาพท่ีบริเวณศูนยรถยนตนิสสัน 
กรุงเทพมหานคร เม่ือท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายและมอบรถคันพิพาทกันไปแลว  

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นางสาว ว. พนักงานตํารวจสน.นครบาลหลักสอง ไดโทรศัพท 
แจงวาผูเสนอขอพิพาทอาจถูกหลอกใหขายดาวนรถคันนี้ ผูเสนอขอพิพาทจึงไดไปแจงความตอพนักงาน
สอบสวน  

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทไดไปแจงความตอพนักงานสอบสวนวา 
ตนถูกนาย ว. กับพวก ฉอโกงโดยหลอกลวงใหสงมอบรถคันนี้ใหแกนาย ว. กับพวก ไปตั้งแตเม่ือวันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ แลว   
  วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทไดไปแจงความตอพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งวา 
การกระทําของนาย ว. เปนความผิดลักทรัพย  
  ผูเสนอขอพิพาทไดติดตามทวงถามคาสินไหมทดแทนจากผูคัดคานจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป แตผูคัดคานไมยอมชดใช  
  ผูคัดคานคัดคานวา กรณีท่ีผูเสนอขอพิพาทไดทําสัญญาขายดาวนรถยนตคันพิพาทและสง
มอบรถยนตใหแกนาย ส. ไปแลว หลังจากนั้นถามีการนํารถยนตคันพิพาทไปใชในการกระทําใดๆ ในทางท่ี
เสียหายแกผูอ่ืนไมวาในทางแพงหรือในทางอาญา ผูเสนอขอพิพาทจะไมรับผิดชอบดวย และความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนไมอยูในเง่ือนไขท่ีผูคัดคานจะตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย  
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
  ประเด็นขอพิพาทมีวา ผูคัดคานไมยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนโดยอางเหตุวา ผูเสนอขอ
พิพาทผิดเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาทไดเพียงใด หรือไม นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ผูเอา
ประกันภัยมีหนาท่ีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๖๑ 
หนาท่ีในการชําระเบี้ยประกันภัย และมาตรา ๘๘๑ หนาท่ีบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา และตามท่ี
ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยและผูขับข่ีจะตองแจงเหตุใหบริษัทราบโดยไมชักชา และ
ดําเนินการอันจําเปนเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย เชน การแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ฯลฯ การ
ละเวนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวอาจสงผลเสียแกผูเอาประกันภัย  
  เม่ือปรากฏตามคําเสนอขอพิพาทวา รถยนตคันพิพาทไดพนจากความครอบครองของผูเสนอ
ขอพิพาทไปแลวเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แตผูเสนอขอพิพาทมาแจงความตอพนักงานสอบสวนเม่ือวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตการแจงความดังกลาวเปนเพียงการแจงความไวเปนหลักฐาน หาใชการแจงความ



๑๙ 
 

รองทุกขเพ่ือหาคนกระทําผิดเก่ียวกับรถคันพิพาทโดยผูเสนอขอพิพาทมีเจตนาใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษ 
ประกอบกับการรวมกันประทุษรายตอรถยนตผูเสนอขอพิพาท เปนเหตุท่ีคอนขางรุนแรงและเปนคดีอาญา
เชนนี้ เปนเหตุการณพิเศษผิดปกติธรรมดาท่ีผูเสนอขอพิพาทนาจะใหความสนใจในการไปแจงความรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวน แตผูเสนอขอพิพาทเพียงแตแจงความไวเปนหลักฐานเทานั้น กลับปลอยใหเวลาลวงเลย
ไปกวา ๑ เดือน จึงกลับมาแจงความรองทุกขใหเอาผิดกับนาย ว. และในระหวางท่ีตนเกิดความสงสัยวานาย ว. 
กับพวก จะประทุษรายตอรถยนตคันพิพาทเชนนี้ ผูเสนอขอพิพาทก็มิไดดําเนินการรักษาสิทธิแจงความรอง
ทุกขแตอยางใด เม่ือปลอยเวลาลวงเลยมายอมทําใหพนักงานสอบสวนและบริษัทประกันภัยเสียโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการสืบสวนเรื่องดังกลาวไดทันทวงที ไมสามารถติดตามหรือพิสูจนหลักฐานใหเกิดความแนชัดได ผูเสนอ
ขอพิพาทจึงเปนผูผิดเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 
  เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทซ่ึงเปนผูเอาประกันภัยไมแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนและ
ไมแจงใหผูคัดคานซ่ึงผูรับประกันภัยทราบถึงความสูญหายของรถยนตคันพิพาทโดยไมชักชา อันเปนการผิด
เง่ือนไขในสัญญาประกันภัย ทําใหพนักงานสอบสวนและผูคัดคานเสียโอกาสท่ีจะสืบสวนเรื่องท่ีเกิดข้ึน และเกิด
ความเสียหายตอผูคัดคานอยางมาก  
  สวนการชําระคาสินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานปฏิเสธการจายนั้น ผูเสนอขอพิพาทก็เสียหาย
อยางมากเชนเดียวกัน กรณีดังกลาวพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๓ วา        
คาสินไหมทดแทนจะตองใชแกกันและกันมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญวา 
ความเสียหายนั้นไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากันเพียงใด ตามขอพิพาทนี้พิจารณาแลวเห็นวา 
เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนโดยการกระทําผิดสัญญาประกันภัยของผูเสนอขอพิพาท และของผูคัดคาน ท้ังสอง
ฝายไมยิ่งหยอนกวากัน จึงกําหนดคาสินไหมทดแทนท่ีผูเสนอขอพิพาทขอมาท้ังหมดเปนพับแกผูเสนอขอพิพาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท 
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๐๓/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๓, 

๘๖๑, ๘๘๑    
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ  
      
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 



๒๐ 
 

๗. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๐/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ผูคัดคานไมยินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนโดยอางเหตุวา ผูเสนอขอพิพาทผิด 
   เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาทไดเพียงใด หรือไม       
 
  ขอเท็จจริงฟงเปนท่ียุติไดตามคําเสนอขอพิพาทและคําคัดคานคานวา ผูเสนอขอพิพาทกับ
นาย ท. เคยเปนสามีภิริยากันโดยมิไดจดทะเบียนสมรส มีบุตรดวยกันสองคน คือ ด.ญ. ว. และ ด.ญ. ส. แต   
ผูเสนอขอพิพาทกับนาย ท. ไดเลิกรางกันไปแลว โดยผูเสนอขอพิพาทไดสามีใหม และนาย ท. ก็มีภิริยาใหม แต
ท้ังสองคนยังคงโทรศัพทติดตอกันอยูบาง 
 ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ในระหวางท่ีผูเสนอขอพิพาทเขาหองน้ําในโรงแรม ม.    
นาย ท. ไดมาหาบุตรของผูเสนอขอพิพาท และถือโอกาสลักกุญแจรถและรถยนตคันพิพาทท่ีเอาประกันภัยไว
กับผูคัดคาน ผูเสนอขอพิพาทจึงโทรศัพทเขาโทรศัพทมือถือของนาย ท. และถามถึงรถยนตคันพิพาท นาย ท. 
จึงบอกวาขอยืมรถยนตคันพิพาทไปทําธุระกอนแลวจะนํามาคืนใหตอนเย็นของวันนั้นเอง แตนาย ท. มิไดนํา
รถยนตคันพิพาทมาคืนใหตามท่ีบอกไว และผูเสนอขอพิพาทไมสามารถติดตอกับนาย ท. ไดอีกเลย 
 จนกระท่ังวันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทสามารถติดตอกับนาย ท. ไดทาง
โทรศัพท จึงสอบถามจนไดความวา นาย ท.ไดนํารถยนตคันพิพาทไปจํานําไวท่ีอําเภอชองจอม จังหวัดสุรินทร  
และรับปากวาจะหาเงินมาไถถอนรถยนตคันพิพาทแลวจะนํามาคืนให แตหลังจากนั้นแลวผูเสนอขอพิพาทก็ไม
สามารถติดตอกับนาย ท. ไดอีกเลย  
 เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทไดไปแจงความท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สุรินทร วา “ ผูแจงมาแจงความไวเปนหลักฐานเพ่ือติดตอกับผูใหเชาซ้ือตอไป...” 
 วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทไปแจงความท่ีท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สุรินทร อีกวา “.....ผูแจงมาแจงความรองทุกขเพ่ือใหดําเนินคดีกับนาย ท. จนกวาคดีจะถึงท่ีสุด........” 
 วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๒.๔๐ นาฬิกา ผูเสนอขอพิพาท จึงแจงแกผูคัดคาน
วา เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา ผูเสนอขอพิพาทไดจอดรถยนตคันพิพาทไวท่ี
บริเวณหองเชารายวันชื่อ ม. อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร แลวรถยนตคันพิพาทไดสูญหายไป และวา ชื่อ-สกุล
คนขับรถประกันขณะเกิดเหตุคือ คุณ น. (ผูเสนอขอพิพาท) – นาย ท. ซ่ึงมีผูเสนอขอพิพาทรับรองสําเนา
ถูกตองไวในตอนทายของเอกสารดังกลาว และเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยจาก        
ผูคัดคานเปนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันท่ีผูคัดคานปฏิเสธการจาย
คาสินไหมทดแทน 
  ผูคัดคานคัดคานวา ผูคัดคานไมตองรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยดังกลาว เพราะผูเสนอ
ขอพิพาทแจงเหตุใหผูคัดคานลาชา ทําใหเกิดความเสียหายแกผูคัดคาน ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
 กรณีมีปญหาท่ีจะตองวินิจฉัยตามประเด็นขอพิพาทท่ีกําหนดวา ผูคัดคานไมยอมใชคาสินไหม
ทดแทนโดยอางเหตุวา ผูเสนอขอพิพาทผิดเง่ือนไขตามกรมธรรมประกันภัยไดเพียงใดหรือไม นั้น เห็นวา   
หนาท่ีของผูเอาประกันภัยมี ๒ ประการ คือ 
 ๑. หนาท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยมาตรา ๘๖๑ และมาตรา  



๒๑ 
 

๘๘๑ (หนาท่ีตองชําระเบี้ยประกันภัย และหนาท่ีบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา)  
 ๒. หนาท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาหรือกรมธรรมประกันภัย 
 โดยเฉพาะตามขอพิพาทนี้ ปรากฏวาตามเง่ือนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
รถยนตคันพิพาทหมวดเง่ือนไขท่ัวไป ขอ ๔ กําหนดวา เม่ือมีความเสียหาย หรือความรับผิดตามกรมธรรม
ประกันภัยเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีจะตอง 
 ๑. แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  
 ๒. ดําเนินการอันจําเปนเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย เชน รองทุกขตอพนักงานสอบสวนวามี
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีเอาประกันภัยไว ไมวาจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซ่ึงกระทําใหเกิด
ความเสียหายแกผูเสียหาย (ผูเสนอขอพิพาท) และการกลาวหาเชนนั้น ไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทํา
ความผิดไดรับโทษ ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) 
  ดังนั้น เม่ือปรากฏตามคําเสนอขอพิพาทวา รถยนตคันพิพาทไดพนจากความครอบครองของ
ผูเสนอขอพิพาทเม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แตผูเสนอขอพิพาทแจงความตอเจาพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุรินทร เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ วา “ผูแจง (คือผูเสนอขอพิพาท) แจงความไว
เปนหลักฐานเพ่ือติดตอกับผูใหเชาซ้ือตอไป....” เทานั้น ซ่ึงเปนแตเพียงการแจงความไวเปนหลักฐานในการ
ติดตอผูใหเชาซ้ือเทานั้น 
 ผูเสนอขอพิพาททําสัญญาเชาซ้ือรถยนตคันพิพาทเม่ือวันท่ี ๑๑/๐๘/๕๒ กอนท่ีนาย ท. มา
เอารถยนตคันพิพาทไปในครั้งท่ีเกิดเหตุประมาณ ๗ เดือน โดยนาย ท. อางวาขอยืมรถยนตคันพิพาทไปทําธุระ
กอนแลวจะนํามาคืนตอนเย็นในวันนั้นเอง แสดงวาเปนการยืมไปใชในระยะเวลาสั้นๆ ภายใน ๑ วัน การท่ี  
นาย ท. เอารถยนตคันพิพาทซ่ึงเปนรถยนตใหมไปในครั้งท่ีเกิดเหตุ แลวไมนํามาคืนภายในระยะเวลาท่ีขอยืม  
ไปใชโดยไมมีเหตุผลอยางใดท่ีนาย ท. จะกระทําเชนนั้น แมตอมาเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นาย ท. ได
ยอมรับทางโทรศัพทตอผูเสนอขอพิพาทวา ตนไดนํารถยนตคันพิพาทไปจํานําไวท่ีอําเภอชองจอม จังหวัด
สุรินทรแลวก็ตาม ผูเสนอขอพิพาทก็มิไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ท้ังมิไดแจงใหผูคัดคานทราบ
แตอยางใด กับปลอยใหระยะเวลาลวงเลยไปอีก ๕ วัน จึงไปแจงความท่ีสถานีตํารวจ โดยมีสาระสําคัญแตเพียง
วามาแจงความไวเปนหลักฐานเพ่ือติดตอกับผูใหเชาซ้ือรถยนตคันพิพาทตอไปเทานั้น  มิไดรองทุกขกลาวหาวา
นาย ท. ไดกระทําความผิดทางอาญา โดยมีเจตนาจะใหนาย ท. ไดรับโทษแตประการใด พฤติการณท้ังหมด
ของผูเสนอขอพิพาทจึงออกจะผิดวิสัยของวิญูชนท่ีถูกผูอ่ืนลักเอารถยนตใหมของตนไป แลวยังกลับนิ่งดูดาย
ไมแจงความรองทุกข กลาวหาตอพนักงานสอบสวน และไมแจงใหบริษัทผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ซ่ึงยอมทํา
ใหพนักงานสอบสวน และผูคัดคาน (ซ่ึงเปนผูรับประกันภัย) เสียโอกาสท่ีจะสืบสอบสวนเรื่องท่ีเก่ียวกับรถยนต
คันพิพาทซ่ึงเปนทรัพยท่ีถูกอางวาสูญหายไปทันทวงที และหลักฐานหรือรองรอยอันเปนตนเหตุของความ    
สูญหายอาจหมดไปหรือเหลืออยูเพียงเล็กนอย ทําใหไมสามารถท่ีจะติดตามพิสูจนใหไดความแนชัดถึงสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดความสูญหายเชนนั้น ผูเสนอขอพิพาทจึงเปนผูผิดเง่ือนไขในสัญญาหรือกรมธรรมประกันภัยรถยนต
คันพิพาท  
   สวนท่ีผูคัดคานไมชําระคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยคํ้าจุนรถยนตคันดังกลาว
ซ่ึงระบุใหความคุมครองในกรณีรถยนตสูญหายดวย เปนเหตุใหผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายมาก
เชนเดียวกัน กรณีดังกลาวตองดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๒๒๓ ซ่ึงระบุวา คาสินไหม
ทดแทนท่ีจะตองใชแกกันและกันมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวา 
ความเสียหายนั้นไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากันเพียงไร โดยเฉพาะในขอพิพาทนี้ 
อนุญาโตตุลาการเห็นวา เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนโดยการกระทําผิดสัญญาหรือกรมธรรมประกันภัยของผูเสนอ



๒๒ 
 

ขอพิพาท และของผูคัดคานท้ังสองฝายไมยิ่งหยอนกวากัน จึงกําหนดใหคาสินไหมทดแทนท่ีผูเสนอขอพิพาท 
ขอมาท้ังหมดเปนพับแกผูเสนอขอพิพาท 
 จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท  
    
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๑๘/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๓ 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๔/๒๕๔๕ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ  
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๘. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๓/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ผูคัดคานท่ี ๑ และท่ี ๒ จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ 

และท่ี ๒ หรือไม เพียงใด       
 
  ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทไมไดโตแยงกันฟงไดในเบ้ืองตนวา  รถยนตทะเบียน  กธ  ของผูเสนอ
ขอพิพาทท่ี ๑ ไดเชาซ้ือจากบริษัท ต. ลิสซ่ิง จํากัด  โดยนาง ศ. เปนผูชําระเงินลวงหนาจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

และชําระคาเชาซ้ือท่ีตองผอนชําระเปนงวดๆ  ใหดวย รวมท้ังไดทําประกันภัยคํ้าจุนภาคสมัครใจประเภท ๑ กับ
ผูคัดคานท่ี  ๑  โดยนาง ศ. เปนผูชําระเบี้ยประกันภัย ท้ังนี้ เปนการตอบแทนท่ีนาง ศ. ใหผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑  

ซอมแซมอาคารพาณิชย ๒ ชั้น จํานวน ๒ หลัง และสรางบานพักอาศัย ๑ หลัง ตอมาผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ สราง
บานไมเสร็จตามสัญญา นาง ศ. จึงทวงเงินท่ีจายคาเชาซ้ือรถยนตคืน แตผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไมมีเงินให   
หลังจากนั้น ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไดใหผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ ซ่ึงเปนบุตรเขย นํารถยนตคันดังกลาวไปทําสัญญา
เชาซ้ือกับบริษัท  อ. ลิสซ่ิง จํากัด  และทําประกันภัยคํ้าจุนภาคสมัครใจประเภท ๑ กับผูคัดคานท่ี ๒  

ในวันท่ี  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ นาง ศ. กับพวกไดไปเอารถยนตคันดังกลาวไปจากท่ีจอด 
รถยนตท่ีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จอดไว  จากนั้นนาง ศ. กับผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๑ ไดไปท่ีสถานีตํารวจภูธรเมือง   

สุราษฎรธานี เพ่ือเจรจากันโดยมีเจาพนักงานตํารวจชวยเจรจาไกลเกลี่ย  แตตกลงกันไมได ผูเสนอขอพิพาทท่ี   

๑ ไดแจงใหผูคัดคานท้ังสองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีรถยนตท่ีเอาประกันภัยไวสูญหายไป แตผูคัดคานท้ังสอง
ปฏิเสธ 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นตองพิจารณาวา ผูคัดคานท่ี ๑ และท่ี ๒ จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอ 
ขอพิพาทท่ี ๑ และท่ี ๒ ตามกรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานท่ี ๑ และท่ี ๒ รับประกันไวหรือไม เพียงใด นั้น  

ปรากฏตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนต หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม ขอ ๑  ขอตกลง
คุมครอง วรรคสาม มีขอความระบุไวเปนใจความวา “ความสูญหายท่ีเปนผลมาจากการลักทรัพย ปลนทรัพย 
ยักยอกทรัพย หรือเปนผลมาจากการพยายามกระทําเชนวานั้น...” จึงมีปญหาตองพิจารณาวา  การท่ีนาง ศ. 
กับพวกไดเอารถยนตทะเบียน กธ  ไปจากการครอบครองของผูเสนอขอพิพาท เปนความผิดฐานลักทรัพย  
ปลนทรัพย หรือยักยอกทรัพยหรือไม เห็นวา กรณีท่ีเกิดข้ึนสาเหตุมาจากการท่ีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ สรางบาน
ใหนาง ศ. ไมเสร็จตามขอตกลง  นาง ศ. จึงทวงเงินท่ีจายชําระคาเชาซ้ือรถยนตคันดังกลาวคืน แตผูเสนอ       

ขอพิพาทท่ี ๑  ไมมีเงินให  นาง ศ.จึงยึดเอารถยนตไป การท่ีหลังจากเอารถยนตไปแลว  นาง ศ. กับผูเสนอ      

ขอพิพาทท่ี ๑ เดินทางไปท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี เพ่ือเจรจาตกลงกันโดยมีเจาพนักงานตํารวจชวย
เจรจาไกลเกลี่ย  แสดงใหเห็นวาท้ังผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ และนาง ศ. ตางก็รูอยูแกใจดีวา ท่ีนาง ศ. ยึดเอา
รถยนตไปก็เพ่ือใหผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ นําเงินท่ีนาง ศ. จายเปนคาเชาซ้ือรถยนตคันดังกลาวมาคืนนาง ศ.   
มิฉะนั้นก็ไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองไปเจรจากันท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี ตามรายงานประจําวัน
เก่ียวกับคดี ก็มีขอความเพียงวาผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ แจงวา นาง ศ. เจาหนี้ไดไปเอารถยนตไปเทานั้น หาไดแจง
วานาง ศ. กับพวกปลนเอารถยนตไปไม  ตอมาวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔   ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒  ไดไปแจง
ความท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานีอีก  แตก็แจงวานาง ศ. กับพวกแยงเอารถยนตคันดังกลาวไป  และ
แจงวาถาไมนําเงินไปให ๔๒๐,๐๐๐ บาท จะไมคืนรถยนตให ผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๒ เพ่ิงจะไปแจงวา นาง ศ.



๒๔ 
 

ปลนทรัพยรถยนตคันดังกลาวเม่ือวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ท้ังผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๑  ตอบผูแทนผูเสนอขอ
พิพาทท้ังสองท่ีขออนุญาตถามวา  หลังจากท่ีนาง ศ. เอารถยนตไปแลว  ยังคางชําระคาเชาซ้ืออยู ๔ งวด ผูเสนอ
ขอพิพาทท่ี ๑ เปนผูชําระ ยิ่งแสดงใหเห็นวา ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ รูดีวา ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องท่ีนาง ศ. 
เอารถยนตไปเพ่ือตองการใหผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๑  นําเงินท่ีนาง ศ. จายเปนคาเชาซ้ือรถยนตมาคืน ผูเสนอขอ
พิพาทท่ี ๑ จึงยอมชําระคาเชาซ้ือท่ียังคางชําระ โดยมีความหวังวาจะหาเงินไปใหนาง ศ. ไดแลวก็จะไดรถยนต
คืน  ถานาง ศ. ปลนเอารถยนตไปจริงก็ไมมีเหตุผลอะไรท่ีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จะยอมชําระคาเชาซ้ืออีกถารูอยู
แลววารถยนตถูกปลนไปและไมมีโอกาสท่ีจะไดคืน เพราะจะเปนการเสียเงินโดยไมไดประโยชนอะไรตอบแทน    

ท้ังในวันเกิดเหตุ คือวันท่ี  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๔  ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑  กับนาง ศ. คงจะไมนัดไปเจรจากันท่ี
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี และใหเจาพนักงานตํารวจชวยไกลเกลี่ย แตผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ คงจะแจง
ความใหเจาพนักงานตํารวจจับกุมนาง ศ. เพ่ือดําเนินคดีในขอหาปลนทรัพยตั้งแตวันนั้นแลว เพราะความผิด
ฐานปลนทรัพย มิใชความผิดอันยอมความได แตเปนความผิดอาญาแผนดิน หาจําเปนตองใหผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์รถยนตไปรองทุกขไม  ผูใดก็สามารถกลาวโทษใหเจาพนักงานตํารวจดําเนินคดีแกผูกระทําผิดได  
ตอมาในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เม่ือผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๒ ไปแจงความก็ไมไดแจงวา นาง ศ. ปลนทรัพย
รถยนต เพ่ิงจะแจงวานาง ศ. ปลนทรัพยเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ หลังวันเกิดเหตุถึง ๑๐ วัน มีเหตุผลให
นาเชื่อวาชวงเวลาดังกลาวผูเสนอขอพิพาทท่ี  ๑  คงจะหาเงินเพ่ือนําไปใหนาง ศ. เม่ือหาเงินไมได จึงใหผูเสนอ
ขอพิพาทท่ี  ๒  ไปแจงความวานาง ศ. ปลนทรัพย   

จากขอเท็จจริงและเหตุผลดังท่ีกลาวมาแลวเห็นวา การท่ีนาง ศ. กับพวกยึดเอารถยนตไปจาก 
การครอบครองของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ แมนาง ศ. จะไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะกระทําได แตตาม
พฤติการณดังกลาวมาแลว ในขณะท่ีเอารถยนตไปนาง ศ.หาไดมีเจตนาทุจริตไม จึงไมมีความผิดฐานลักทรัพย   
เม่ือไมเปนความผิดฐานลักทรัพย ก็ยอมไมเปนความผิดฐานปลนทรัพยตามท่ีผูเสนอขอพิพาทท้ังสองอาง
ความเห็นของพนักงานสอบสวนและผูกํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎรธานี ท่ีเห็นควรสั่งฟองนาง ศ. กับ
พวก ในขอหาปลนทรัพย นั้น ความเห็นดังกลาวหามีผลผูกพันใหอนุญาโตตุลาการตองเห็นดวยไม สวนความผิด
ฐานยักยอกทรัพยผูเสนอขอพิพาทไมไดกลาวถึง จึงตองถือวาไมมีการกระทําความผิดฐานนี้ ซ่ึงเม่ือฟงวารถยนต
ทะเบียน กธ  ท่ีผูคัดคานท้ังสองรับประกันภัยไว  มิไดสูญหายท่ีเปนผลมาจากการลักทรัพย ปลนทรัพย  และ
ยักยอกทรัพยตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ผูคัดคานท้ังสองจึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง 

วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง   
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๕๓/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง  
 
 
 
 
 
      



๒๕ 
 

๙. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๒/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนางรัชนี ชูมณีหรือของผูเสนอขอพิพาท 

    หรือของท้ังสองฝายนี้หรือไม เพียงใด 
   ๒. คาเสียหายท่ีแทจริงมีเพียงใด 
   ๓. ผูคัดคานตองเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละเทาใด 
      
  ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทไดมอบอํานาจใหนาย ต. เปนผูดําเนินการและ
แตงตั้งผูแทนเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ฌช 
ตามกรมธรรมภาคบังคับและภาคสมัครใจ  

วันเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทไดขับข่ีรถจักรยานยนต ไปหางสรรพสินคาโลตัสสมุทรปราการ 
ดวยความระมัดระวังเปนอยางดี เม่ือถึงบริเวณลานจอดรถของหางโลตัส ไดมีรถยนตคันเลขทะเบียน ฌช ท่ี   
ผูคัดคานรับประกันภัยไว ขับข่ีโดยนางสาว ด. ดวยความประมาท นางสาว ด. ไดจอดรถและยินยอมให      
นาง ร. ซ่ึงเปนผูนั่งโดยสารรถยนตคันดังกลาว ไดเปดประตูรถยนตอยางกระทันหันโดยไมระมัดระวังรถของ
ผูอ่ืนซ่ึงขับข่ีมาโดยปกติ เปนเหตุใหผูเสนอขอพิพาทซ่ึงขับข่ีรถจักรยานยนตผูเสนอขอพิพาทท่ีขับมาตามทางใน
ลานจอดรถปกติชนกับประตูรถ รถจักรยานยนตไดรับความเสียหายและผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บสาหัส 
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ไดออกไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุและมีการสอบสวน
ขอเท็จจริงแลวมีความเห็นวา อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของนาง ร. รถคันดังกลาวท่ีมีนางสาว ด. 
เปนผูขับข่ีและจอดหยุดรถยินยอมใหนาง ร. เปดประตูรถโดยไมระมัดระวัง 
  ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บสาหัสและไดเขาทําการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล แพทยลง
ความเห็นวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บท่ีกระดูกตนแขนซายหัก กระดูกซ่ีโครงซายหัก ๗ – ๘ ซ่ี มีบาดแผล
เย็บท่ีหูซาย และอาการปวด บวม ช้ําตองทําการรักษาโดยวิธีการผาตัดกระดูกท่ีหักดวยเหล็กไว ใหพักรักษาตัว
เบื้องตน ๑๕๐ วัน และตองพบแพทยเปนระยะอยางตอเนื่อง ไมสามารถประกอบอาชีพได เสื่อมสุขภาพ
อนามัยท้ังรางกายและจิตใจ ท้ังเจ็บปวดทุกขเวทนาจากอาการบาดเจ็บ ผูเสนอขอพิพาทตองผาตัดเอาเหล็ก
ออกในอนาคตและตองมีคาใชจายในอนาคต ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสนอขอพิพาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๔๓๕,๔๑๗ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแต
วันเกิดเหตุจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูเสนอขอพิพาท 
  ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดมอบอํานาจใหนาย ต. มาดําเนินการยื่นขอ
พิพาทในคดีนี้แตประการใด และลายมือชื่อของผูเสนอขอพิพาทในหนังสือมอบอํานาจเปนลายมือชื่อปลอม    
ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีอํานาจมายื่นคําเสนอขอพิพาทนี้ 
  เหตุในคดีนี้เกิดจากความประมาทของผูเสนอขอพิพาทแตเพียงฝายเดียวกลาวคือ ผูเสนอ  
ขอพิพาทวิ่งมาดวยความเร็วสูงเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว ขับแซงมาจากทางดานทายรถและวิ่งแทรก
เขามาระหวางตูกระจกโชวสินคากับรถยนตคันท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว เปนเหตุใหรถจักรยานยนตเฉ่ียวชน
กับประตูของรถคันท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว และจักรยานยนตไดเสียหลักวิ่งเลยไปชนตูกระจกโชวสินคา จึง
ไดลมลงอุบัติเหตุคดีนี้จึงเกิดจากความประมาทของผูเสนอขอพิพาทแตเพียงฝายเดียว หากรถยนตคันท่ี        
ผูคัดคานรับประกันภัยไวมีสวนประมาทดวย คาเสียหายตองเฉลี่ยไปตามสวนของความประมาท และเรียกรอง
คาเสียหายสูงเกินจริง ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท 
 



๒๖ 
 

คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว    
เม่ือคูพิพาทท้ังสองฝายสืบพยานฝายตนเสร็จสิ้นกระแสความแลว อนุญาโตตุลาการไดตรวจ 

สํานวนขอพิพาทนี้อีกครั้งหนึ่ง เห็นวา มีปญหาขอกฎหมายเบื้องตนท่ีจะตองวินิจฉัยกอนวาผูเสนอขอพิพาทมี
อํานาจเสนอขอพิพาทหรือไม ในปญหาขอนี้ ปรากฏตามคําใหการของผูเสนอขอพิพาทประกอบกับหนังสือ
มอบอํานาจ วาเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูเสนอขอพิพาทโดยตนเองไดแตงตั้งใหนาย ต. มีอํานาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยโดยยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใหมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาโตตุลาการ ณ สํานักงาน
อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัย และสํานักงานอนุญาโตตุลาการ (คปภ.) ท้ังในชั้นประนีประนอม   
ขอพิพาทและชั้นอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ 
  ในขณะท่ีผูเสนอขอพิพาทมอบอํานาจใหนาย ต. มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
นั้น ผูเสนอขอพิพาทมีอายุเพียง ๑๙ ป ๑ วัน และไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาทไดทําการสมรสแลว  โดยชอบ
ดวยกฎหมาย ดังนั้น ในขณะท่ีมีการยื่นคําเสนอขอพิพาทนี้ ผูเสนอขอพิพาทยังไมพนจากภาวะผูเยาว กลาวคือ 
ยังเปนผูเยาวอยู ผูเสนอขอพิพาทเองก็ไมสามารถหรือไมมีอํานาจมอบขอพิพาทหรือยื่นคําเสนอขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย โดยมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมและมิไดรับอนุญาตจากศาล ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๗๔ (๑๓) ดังนั้น ผูเสนอขอพิพาทจึงไมสามารถมอบอํานาจให
นาย ต. ซ่ึงมิใชผูใชอํานาจปกครองผู เสนอขอพิพาททําการมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย เปนการตั้งบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชผูพิพากษา 
(ประจําการ) แลวใหเปนอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทนั้นเปนเรื่องสําคัญอันเก่ียวกับทรัพยสินของผูเสนอ  
ขอพิพาทซ่ึงเปนผูเยาว แมแตผูใชอํานาจปกครองผูเสนอขอพิพาทเองก็จะกระทํามิได เวนแตศาลจะอนุญาต 
ดังท่ีระบุไวในกฎหมายดังกลาว และในปจจุบันนี้ ศาลท่ีมีอํานาจอนุญาตใหผูใชอํานาจปกครองจัดการแทน    
ผูเสนอขอพิพาทไดในกรณีเชนนี้ไดแกศาลเยาวชนและครอบครัว ฉะนั้น การท่ีผูเสนอขอพิพาทมอบอํานาจให
นาย ต. เชนนี้ ถือวาเปนนิติกรรมท่ีไดกระทําโดยปราศจากอํานาจ กลาวคือผูเสนอขอพิพาทยังไมมีอํานาจเสนอ
ขอพิพาทนี้ 
  เรื่องอํานาจเสนอขอพิพาทเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนซ่ึงตองหาม
ตามกฎหมาย อนุญาโตตุลาการยกข้ึนวินิจฉัยไดเอง กรณีไมจําเปนจะตองวินิจฉัยตามประเด็นขอพิพาทท่ี
กําหนดไวตอไป 
  จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย แตไมตัดสิทธิของผูเสนอขอพิพาทท่ีจะนําคําเสนอขอ
พิพาทมายื่นใหมตออนุญาโตตุลาการภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ ท้ังนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๘ (๓)  
    
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี ๑๔/๒๕๕๕        
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๗๔ (๑๓) 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๘ 

(๓)     
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ 
       

 



๒๗ 
 

๑๐. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๗/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. มีเหตุท่ีผูคัดคานจะปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีออกใหแก 

    ผูเสนอขอพิพาทอยางไร หรือไม  
๒. คาสินไหมทดแทนมีเพียงใด      

 
   ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูครอบครองรถยนตกระบะยี่หอ   
โตโยตา ท่ีเชาซ้ือมาจากบมจ. อ.ออโตลีส และเอาประกันภัยประเภท ๑ ไวกับบริษัทผูคัดคานผานบริษัท        
ที โบรคเกอร จํากัด วันท่ีรับแจงคือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตน ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๓ สิ้นสุดวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูเสนอขอพิพาทไดผอนชําระคาเบี้ยประกันภัยรวม ๔ งวด ครบถวน
แลว สาระสําคัญของสัญญาประกันภัยมีวา หากรถยนตคันดังกลาวสูญหาย บริษัทผูคัดคานตกลงจะจายคา
สินไหมทดแทนเปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  เม่ือประมาณตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดมีนาย ช. ซ่ึงเปนเพ่ือนบานของผูเสนอขอพิพาท 
ไดมาติดตอขอยืมรถยนตคันดังกลาวจากผูเสนอขอพิพาทเพ่ือเอาไปใชงานสวนตัว โดยนาย ช. รับจะเปนผูผอน
จายชําระคางวดการเชาซ้ือ ผูเสนอขอพิพาทตกลงตามขอเสนอดังกลาว และตอจากนั้นนาย ช. ไดนํารถยนตไป
ใช แตหลังจากเสร็จธุระก็ไดเอามาจอดไวท่ีบานของผูเสนอขอพิพาททุกคืน แตนาย ช. ไดชําระคางวดการเชา
ซ้ือใหเพียง ๒ งวด หลังจากนั้นไดนัดหมายท่ีจะชําระคางวดการเชาซ้ือใหอีกในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ หาก
ไมชําระจะนํารถสงคืน ซ่ึงปรากฏวานาย ช. มิไดชําระคางวดการเชาซ้ืออีก และมิไดนํารถยนตมาจอดท่ีบาน    
ผูเสนอขอพิพาทตามปกติ ผูเสนอขอพิพาทจึงไปแจงความตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลสามเสน
ไวเปนหลักฐาน พนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขเปนคดีอาญาและดําเนินคดีตอนาย ข. ในขอหายักยอกทรัพย 
ตอมามีการออกหมายจับนาย ช. 
  ผูเสนอขอพิพาทไดแจงรายละเอียดรถยนตสูญหายใหบริษัทผูคัดคานทราบแลว ปรากฏวา    
ผูคัดคานไดมีหนังสือบอกลางนิติกรรม อางวารถยนตของผู เสนอขอพิพาทถูกยักยอกไปเม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กอนการขอเอาประกันภัยกับบริษัทผูคัดคาน และวาผูเสนอขอพิพาทปกปดขอเท็จจริง
เรื่องรถยนตสูญหายแลวมาทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทผูคัดคาน โดยไมมีรถยนตคันพิพาท นอกจากนี้บริษัท  
ที โบรคเกอร จํากัด ยังมีหนังสือแจงผูเสนอขอพิพาทอางวา กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ เพราะไมเขา
หลักเกณฑในการรับประกันภัยอีกดวย ผูเสนอขอพิพาทรองเรียนตอสํานักงาน คปภ. พนักงานเจาหนาท่ีได
เรียกบริษัท อ. ประกันภัย จํากัด ผูรับประกันภัยรถยนตคันพิพาทในระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และบริษัทผูคัดคานผูรับประกันภัยรถยนตคันพิพาทในระยะเวลาตั้งวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มาพบเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง ซ่ึงทางบริษัท อ.ประกันภัย จํากัด ได
ชี้แจงวารถยนตสูญหายเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลวงเลยระยะเวลาการเอาประกันภัยไปแลว ทางบริษัทจึง
ไมอาจชดใชคาสินไหมทดแทนใหได สวนบริษัทผูคัดคานชี้แจงวารถยนตสูญหายเพราะถูกยักยอกไปเม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กอนท่ีจะมีการขอเอาประกันภัยไวกับบริษัทผูคัดคาน บริษัทผูคัดคานจึงไมอาจชดใช
คาสินไหมทดแทนได  

ผูคัดคานยื่นคําคัดคานรับวา ไดรับประกันภัยรถยนตกระบะคันพิพาท มีผลคุมครองตั้งแต 
วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จริง แตไมตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาท เนื่องจาก
รถยนตคันดังกลาวไดถูกนาย ช. ยักยอกไปตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กอนระยะเวลาท่ีกรมธรรม
ประกันภัยของผูคัดคานจะใหความคุมครอง แตผูเสนอขอพิพาทไดใชสิทธิโดยไมสุจริต ปกปดขอเท็จจริงตอ     



๒๘ 
 

ผูคัดคาน ท้ังท่ีรูอยูแลววารถยนตถูกยักยอกไปแลว และขณะขอเอาประกันภัยนั้น ผูเสนอขอพิพาทมิไดใชหรือ
ครอบครองรถ เพราะไดสงมอบรถใหผูอ่ืนไปแลว จึงมิใชผูมีสวนไดเสียในขณะเอาประกันภัย ผูคัดคานไดบอก
ลางนิติกรรมไปยังผูเสนอขอพิพาทแลว ท้ังไดคืนเบี้ยประกันภัยแกผูเสนอขอพิพาทโดยสงทางไปรษณีย แต     
ผูเสนอขอพิพาทไมยอมรับ และตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยระบุวาเม่ือมีความเสียหายหรือความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีจะตองแจงใหบริษัท (ผูคัดคาน) ทราบโดยไมชักชา และ
ดําเนินการอันจําเปนเพ่ือรักษาสิทธิตามกฎหมาย กรณีนี้ผูเสนอขอพิพาทกลับแจงความรองทุกขและมอบคดีให
พนักงานสอบสวนเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และแจงบริษัทผูคัดคานเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓     
ซ่ึงเปนการลาชา และเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย ดวยเหตุนี้ผูคัดคานจึงไมตองรับผิดตอ
ผูเสนอขอพิพาท  
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว     
  ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวา มีเหตุท่ีผูคัดคานจะปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย
ท่ีออกใหแกผูเสนอขอพิพาทอยางไร หรือไม นั้น ผูคัดคานนําสืบวา เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผูเสนอ  
ขอพิพาทไดใหนาย ช. เพ่ือนบานยืมรถยนตคันท่ีกลาวแลวไป และเม่ือสงมอบรถยนตใหนาย ช. ไปแลว     
นาย ช. ไมไดนํามาคืนอีกเลย เทากับรถยนตไดถูกยักยอกไปตั้งแตวันนั้นแลว ซ่ึงเปนเวลากอนท่ีกรมธรรม
ประกันภัยของผูคัดคานจะคุมครอง  และหลังจากเกิดเหตุยักยอกรถยนตท่ีเอาประกันภัยแลว ผูเสนอขอพิพาท
มิไดแจงเหตุใหผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับประกันภัยทราบโดยไมชักชา เปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขกรมธรรม
ประกันภัย 

ฝายผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น เปนวันท่ีผูเสนอขอพิพาทให 
นาย ช.เอารถยนตคันเกิดเหตุไปใชได เนื่องจากเปนเพ่ือนบานรูจักกันมาสามสิบกวาปแลว ไดขอยืมรถยนต
คันนี้ไปใชขายของ ซ่ึงตอนนั้นผูเสนอขอพิพาทซอมแซมรถเกงเสร็จแลว ทําใหมีรถใชแลว เลยไมคอยไดใช
รถยนตคันพิพาท จึงใหยืมไปใชได โดยตกลงกันวาเม่ือใชเสร็จใหนํามาจอดไวท่ีบานของผูเสนอขอพิพาททุกคืน 
และเม่ือขายของไดเงินมากพอ นาย ช. ก็จะเอาเงินมาชวยสงคางวดใหดวย เม่ือตกลงกันเชนนี้แลว นาย ช. ได
นํารถยนตท่ียืมไปใชทุกวัน ใชเสร็จก็นํามาจอดท่ีหนาบานผูเสนอขอพิพาทตลอดมา แตไดชวยคางวดเพียง ๒ 
งวดเทานั้น ในเดือนตอมาไมไดนําเงินชวยคางวดมาให ตอมาวันท่ี ๒๐ หรือ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอ
พิพาทไดพูดจากับนาย ช. วา จําเปนตองใชรถในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นาย ช. ก็รับปากจะนํารถยนตมา
คืนในวันนั้น และจะนําเงินมาชวยคางวดดวย แตหลังวันท่ี ๒๐ หรือ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ไปแลวปรากฏวานาย ช. 
ไดนํารถยนตไปจอดไวท่ีปากซอย และเอาของท่ีจะขายใสรถเข็นนําไปบรรทุกรถยนตแทนการบรรทุกท่ีบาน 
ครั้นวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทโทรศัพทติดตอนาย ช. นาย ช. ก็ยังรับปากวาจะนํารถยนตมา
คืนในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แตพอถึงวันนัดผูเสนอขอพิพาทโทรศัพทติดตอนาย ช. อีกครั้ง กลับติดตอไมได
เพราะไดเปลี่ยนเบอรโทรศัพทไปแลว หลังจากนั้นผูเสนอขอพิพาทไดไปหาบิดามารดาของนาย ช. ขอใหชวย
ติดตามใหนาย ช. นํารถยนตกลับมา แตก็ไมไดผล ครั้นวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูเสนอขอพิพาทจึงโทรศัพท
แจงเหตุใหผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับประกันภัยรถยนตทราบ กับไดไปแจงความและรองทุกขมอบคดีใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี  

ฝายผูคัดคานท่ีนําสืบวารถยนตถูกยักยอกไปตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กอนท่ี 
กรมธรรมประกันภัยของผูคัดคานจะคุมครอง นั้น เอกสารท่ีอาง คือ บันทึกขอความท่ีผูเสนอขอพิพาทแจงตอผู
คัดคานทางโทรศัพท ซ่ึงนาย บ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูคัดคานเปนผูรับโทรศัพทและจดบันทึกไว 



๒๙ 
 

กับบันทึกปากคําของผูเสนอขอพิพาทท่ีนาย อ. ผูจัดการฝายสินไหมทดแทนของผูคัดคานเปนพยานยืนยันวา 
นาย ส. พนักงานของผูคัดคานอีกคนหนึ่ง เปนผูจดบันทึกไว เม่ือออกไปตรวจสอบขอเท็จจริง อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาเอกสารดังกลาวแลว เห็นวา บันทึกขอความของผูคัดคานเปนแบบพิมพจดขอความท่ีรับมาทาง
โทรศัพทไวอยางสั้นๆ หวนๆ พอใหรูวา เหตุตามท่ีแจงมานั้นเกิดเม่ือใด ซ่ึงในท่ีนี้ไดระบุวา เหตุเกิดวันท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แตไมปรากฏรายละเอียดวาในวันดังกลาว ผูยักยอกไดกระทําการใดบางท่ีจะใหเห็นวา 
เปนการเบียดบังเอารถยนตคันพิพาทไป เอกสารนี้จึงไมมีน้ําหนักในตัวเอง เม่ือไดตรวจพิจารณาเอกสาร
สอบปากคําอีกฉบับประกอบดวย จึงไดพบรายละเอียดของถอยคําของผูเสนอขอพิพาทท่ีพนักงานผูคัดคาน
บันทึกไววา นาย ช. ไดยืมรถยนตไปใชครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และไมนํามาคืนอีกเลย แต
ขอความนี้จะฟงเปนยุติวานาย ช. ไดเบียดบังเอารถยนตคันดังกลาวไปเปนของตน หรือมีเจตนายักยอกรถยนต
ไปในวันนั้นเลยทีเดียว ก็ไมได เพราะในเอกสารนี้ยังมีถอยคําท่ีผูเสนอขอพิพาทใหไวเปนประการอ่ืนอยูอีก เชน 
ระบุวา วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น เปนเพียงวันท่ีผูเสนอขอพิพาทใหนาย ช. ยืมรถยนต และผูเสนอขอ
พิพาทไดสงมอบกุญแจพรอมรถยนตใหนาย ช. ไปเทานั้น ไมไดระบุถึงพฤติการณของท่ีบงวามีเจตนายักยอก
รถยนตแตอยางใด และระบุถึงท่ีจอดเก็บรถยนตระหวางท่ียืมไปใชไวดวย  

พิจารณาจากพยานหลักฐานประกอบกับคําเบิกความของพยานท้ังสองฝาย เห็นไดวา 
พยานหลักฐานของผูคัดคานก็มีสวนเจือสมกลมกลืนกับคําพยานของผูเสนอขอพิพาทอยู คําพยานฝายผูเสนอ
ขอพิพาทจึงมีน้ําหนักฟงไดตามท่ีนําสืบวา เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผูเสนอขอพิพาทใหนาย ช. เพ่ือน
บานยืมรถยนตไป และในวันนั้นนาย ช. ยังไมมีเจตนายักยอกรถยนต ขอเท็จจริงท่ีบงชี้วานาย ช.มีเจตนา
ยักยอกรถยนตเพ่ิงปรากฏข้ึนในภายหลังดวยการท่ีนาย ช. ไมยอมคืนรถยนตคันเกิดเหตุใหแกผูเสนอขอพิพาท
ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาเหตุยักยอกรถยนตเกิดข้ึนในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นั้นเอง ซ่ึงอยูใน
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาทคุมครองอยู อนึ่ง โดยท่ีผูเสนอขอพิพาท
อยูในฐานะผูเชาซ้ือรถยนตคันเกิดเหตุท้ังในขณะท่ีขอเอาประกันภัย และขณะท่ีรถยนตถูกยักยอกไป ผูเสนอขอ
พิพาทจึงเปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตท่ีเอาประกันภัย การท่ีผูเสนอขอพิพาทขอเอาประกันภัยรถยนตรายนี้   
จึงไมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือแจงความเท็จ หรือ ปกปดขอเท็จจริงตอผูคัดคานแตอยางใด ท่ีผูคัดคาน
บอกลางนิติกรรมและคืนคาเบี้ยประกันภัยแกผูเสนอขอพิพาท จึงไมอาจกระทําไดและไมมีผลตามกฎหมาย การ
ท่ีผูเสนอขอพิพาทไมยอมรับคาเบี้ยประกันภัยคืน จึงเปนการปฏิบัติท่ีชอบดวยเหตุผลแลว ไมมีเหตุท่ีผูคัดคาน
จะปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีออกใหแกผูเสนอขอพิพาทแตประการใด สวนขอท่ีผูคัดคาน
อางวากรณีเรื่องนี้เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน ผูเสนอขอพิพาทมิไดแจงใหผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับประกันภัยทราบ
โดยไมชักชา เปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยนั้น เห็นวา ขอพิพาทเรื่องนี้ไมมีประเด็นวา 
ผูรับประกันภัยไดรับความเสียหายจากความลาชาในการแจงเหตุของผูเอาประกันภัยอยางไร ขออางดังกลาวจึง
ไมเปนสาระแกการตอสูในเรื่องนี้ และกรณีจะเปนประการใดก็ตาม โดยนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๘๘๑ การท่ีผูเอาประกันภัยมิไดแจงเหตุแหงความรับผิดใหผูรับประกันภัยทราบโดยไมชักชา 
นั้น หาไดเปนเหตุใหผูรับประกันภัยหลุดพนจากความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยแตอยางใดไม 
  ประเด็นขอ ๒ ท่ีวา คาสินไหมทดแทนมีเพียงใด นั้น เม่ือขอเท็จจริงฟงไดยุติแลววา รถยนต
คันเกิดเหตุนี้ผูเสนอขอพิพาททําประกันภัยไวกับผูคัดคานในทุนเอาประกันภัย ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเหตุ
ยักยอกรถยนตเกิดข้ึนในระยะเวลาระหวางท่ีกรมธรรมประกันภัยคุมครองอยู โดยไมมีเหตุท่ีผูคัดคานจะปฏิเสธ
ความรับผิดได ผูคัดคานจึงตองรับผิดจายคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยผิดนัดใหแก     
ผูเสนอขอพิพาท สวนอัตราดอกเบี้ยนั้น ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตามเง่ือนไข
กรมธรรมประกันภัยรถยนต โดยคิดตั้งแตวันท่ีผูคัดคานมีหนังสือบอกลางนิติกรรมและถือวาเปนวันท่ีปฏิเสธ 



๓๐ 
 

การชดใชคาสินไหมทดแทนเปนตนไป ซ่ึงผูคัดคานก็มิไดโตแยงเปนอยางอ่ืน จึงใหเปนไปตามท่ีผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองมา นั้น 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานจายคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ีผูคัดคานปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน     
     
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๙๔/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๘๑    
อนุญาโตตุลาการ :  นายสวิน อักขรายุธ  
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๑๑. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๙/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. การสูญหายไปของรถยนตคันเกิดเหตุ ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 
      ประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม 
   ๒. คาสินไหมทดแทนมีเพียงใด       
 
  ขอเท็จจริงท่ีนําสืบรับกันฟงไดเปนเบ้ืองตนวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูครอบครองรถยนตกระบะ
บรรทุก โดยเชาซ้ือมาจากธนาคาร ท. ระหวางเชาซ้ือนั้น ไดเอาไปทําประกันภัยไวกับผูคัดคาน โดยผูเสนอขอ
พิพาทเองเปนผูรับประโยชน กําหนดใหความคุมครองรถยนตคันดังกลาวไว ตั้งแตวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
จนถึงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กรมธรรมประกันภัยมีสาระสําคัญวา ในกรณีท่ีรถยนตสูญหายหรือถูกไฟไหม
ในระหวางท่ีกรมธรรมประกันภัยคุมครองอยูจะไดรับคาสินไหมทดแทน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เม่ือวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน ผูเสนอขอพิพาทขับรถคันดังกลาวไปตัดผมท่ีซอยประชาชื่น- นนทบุรี จอด
รถยนตไวในซอย แลวเขาไปตัดผมในรานตัดผม ออกจากรานตัดผมมา ปรากฏวารถยนตท่ีจอดไวไดหายไป 
ติดตามหาก็ไมพบ จึงไดไปแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ หลังจากนั้น ๓ วัน ไดแจงผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับ
ประกันภัยทราบเพ่ือใหจายคาสินไหมทดแทน แตผูคัดคานไมยอมจายใหอางวาเหตุรถยนตหายเกิดข้ึนหลังเวลา
ท่ีกรมธรรมประกันภัยมีผลคุมครองและผูเสนอขอพิพาทมิไดแจงเหตุใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
   ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวา การสูญหายไปของรถยนตคันเกิดเหตุ ไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม นั้น ผูคัดคานนําสืบพยาน คือ นาย ธ. 
พนักงานของผูคัดคานในขณะเกิดเหตุ นาย ณ. ผูรับมอบอํานาจของผูคัดคานในการดําเนินกระบวนพิจารณา  
ชั้นอนุญาโตตุลาการ และพันตํารวจโท ว. พนักงานสอบสวนผูรับแจงความและรับคํารองทุกขจากผูเสนอขอพิพาท    
นาย ธ. พยานยืนยันวาไดไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ เพราะผูคัดคานตองการทราบวาท่ีเกิดเหตุมีสภาพ
เปนอยางไร ปรากฏวาบริเวณท่ีเกิดเหตุเปนรานตัดผม ริมคลองประปา ตรงขามมหาวิทยาลัย ลึกเขาไปประมาณ 
๑๕๐ เมตร สอบถามเจาของรานไดความวา ในวันเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทไดไปท่ีรานตัดผมจริง ตัดผมเสร็จได
ออกจากรานไปเม่ือเวลาประมาณ ๑๒ นอกจากนี้ไดสอบถามเพ่ือนของผูเสนอขอพิพาท และบิดามารดาของ      
ผูเสนอขอพิพาทไวดวย พิเคราะหคําพยานปากนี้ ประกอบเอกสารท่ีอางสงเปนพยานดังกลาวแลว ไมพบ
ขอเท็จจริงใดท่ีระบุหรือสอแสดงวา ในวันเกิดเหตุนั้นรถยนตคันเกิดเหตุไดหายไปหลังเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา   
อันเปนเวลาสิ้นสุดการคุมครองของกรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาท สวนพยานปาก
นาย ณ. ก็เพียงแตยืนยันวาไดรับพยานหลักฐานมาจากผูคัดคานเพ่ือดําเนินการตอสูในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
และพยานเห็นวาพฤติการณของผูเสนอขอพิพาทเปนพิรุธ เพราะอางวาออกจากรานตัดผมมาตั้งแตเวลา ๑๒ 
นาฬิกา ซ่ึงขณะนั้นรูแลววารถยนตถูกคนรายลักไป แตไปแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ หลังจากนั้นถึง ๑๐ 
ชั่วโมง ท้ังๆ ท่ี สถานีตํารวจก็อยูไมไกลจากท่ีเกิดเหตุ ยิ่งกวานั้นยังแจงใหผูคัดคานทราบลาชาไปถึง ๓ วัน แต
ตามคําพยานปากนี้ก็ยังไมพบขอเท็จจริงใดท่ีระบุหรือสอแสดงวา รถยนตคันเกิดเหตุถูกคนรายลักไปหลังเวลา 
๑๖.๓๐ นาฬิกา และนาย ธ. พยานผูคัดคานกลับเบิกความวา ตามท่ีพยานเคยพบเห็นมา การแจงความรถหาย
นั้น ท่ีแจงทันทีก็มี ท่ีแจงหลังเกิดเหตุหลายวันก็มี และการแจงรายนี้ก็ไมพบเหตุพิรุธแตประการใด อนึ่ง       
พันตํารวจโท ว. พยานคนกลางซ่ึงเปนผูรับแจงความ รับคํารองทุกข และสอบสวนคดีลักทรัพยรายนี้ ก็เบิกความ



๓๒ 
 

รับวาตามประสบการณของพยาน การแจงเหตุของผูท่ีรถยนตหายนั้น แจงเร็วก็มี แจงชาก็มี และแมจะแจงเร็ว 
ก็มีนอยมากท่ีจะสกัดรถไดทัน ดังนี้ ขออางของผูคัดคานท่ีวา เหตุรถยนตหายเกิดข้ึนภายหลังท่ีกรมธรรม
ประกันภัยมีผลคุมครอง จึงมีน้ําหนักนอย สวนพฤติการณของผูเสนอขอพิพาทจะเปนการไมแจงเหตุให         
ผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับประกันภัยทราบโดยไมชักชาหรือไมนั้น ไมจําตองวินิจฉัยเพราะขอพิพาทเรื่องนี้ไมมีการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตการท่ีผูเสนอขอพิพาทมิไดบอกกลาวแกผูรับประกันภัย
โดยไมชักชา แตอยางใด  

ฝายผูเสนอขอพิพาทนําสืบโตเถียงวา เหตุรถยนตหายเกิดข้ึนภายในชวงระยะเวลาท่ีกรมธรรม 
ประกันภัยของผูคัดคานยังมีผลคุมครองอยู โดยมีพยานมาเบิกความ ๒ ปาก คือ ผูเสนอขอพิพาทอางตนเอง
เปนพยาน กับพันตํารวจโท ว. พยานรวม เปนพยานประกอบ ผูเสนอขอพิพาทเบิกความยืนยันวา เม่ือวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ พยานขับรถยนตคันเกิดเหตุออกจากบานไปตัดผมท่ีรานตัดผมในซอยประชาชื่น - นนทบุรี 
จอดรถยนตไวในท่ีโลงแจงหนารานเม่ือเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกาแลวเขาไปตัดผม ตัดผมเสร็จประมาณ ๑๒ 
นาฬิกา ออกจากรานมา ปรากฏวารถยนตหายไป ไดแจงบิดาซ่ึงรับราชการอยูตางจังหวัดทราบ บิดาไดขอรอง
ลูกนองเกาซ่ึงเปนนายตํารวจอยูสถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใหชวยติดตามหา พยานกับ
นายตํารวจคนดังกลาวพากันติดตามคนหารถยนตคันท่ีหาย จนเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ก็ไมพบ เวลานั้น 
พยานมีงานรีบไปทําท่ีถนนสุขุมวิทจึงไปทํางานเสียกอน เม่ือกลับมาแลวไดไปแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีเม่ือเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา พันตํารวจโท ว. พยานเบิกความรับวา 
พยานเปนผูรับการแจงความรับคํารองทุกข และทําการสอบสวนคดีนี้  

พิเคราะหแลวเห็นวา คําเบิกความของผูเสนอขอพิพาทท่ีระบุถึงวันเวลาเกิดเหตุนั้น มี 
สาระสําคัญตรงกับท่ีเคยแจงและใหการไวตอพันตํารวจโท ว. พนักงานสอบสวน นอกจากนี้ นาย ธ. พยานของ
ผูคัดคาน ก็ยังเบิกความรับวาในการแจงความของผูเสนอขอพิพาทนั้น พยานไมพบเหตุพิรุธแตประการใด เปน
การเพ่ิมน้ําหนักคําพยานฝายผูเสนอขอพิพาทใหม่ันคงยิ่งข้ึน พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทจึงมีน้ําหนัก
ดีกวาคําพยานฝายผูคัดคาน ฟงขอเท็จจริงไดวา รถยนตกระบะบรรทุกของผูเสนอขอพิพาท ไดหายไปโดยถูก
คนรายลัก เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา ติดตามหาก็ไมพบ โดยท่ี
กรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาท กําหนดใหความคุมครองรถยนตคันดังกลาวไว ตั้งแต
วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา การสูญหายไปของ
รถยนตคันนี้ จึงอยูในความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยท่ีผูคัดคานออกใหแกผูเสนอขอพิพาท 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๒ ท่ีวา คาสินไหมทดแทนมีเพียงใด นั้น เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา รถยนต 
ท่ีเอาประกันภัยไดสูญหายไปในระหวางท่ีกรมธรรมประกันภัยคุมครองอยู ดังวินิจฉัยมาแลวในประเด็นขอ ๑ 
ดังนี้ ผูคัดคานจึงตองจายคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม
ประกันภัย สวนดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ท่ีผูเสนอขอพิพาทขอมา พิจารณาแลวคูพิพาทตาง
ฝายตางไมมีพยานหลักฐานอ่ืนใดมาสืบประกอบใหเห็นวามีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราดังกลาว จะฟงวาผูเสนอ
ขอพิพาทมีสิทธิไดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปไมได ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดไดเพียง
ในอัตราท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น  

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานใชเงินเปนคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พรอม
ดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท นับแตวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (วัน
เกิดเหตุ) เปนตนไปเปนเวลา ๑๐ เดือน (จนถึงวันยื่นคําเสนอขอพิพาท) เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเปน 
๔๒๕,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันนี้ของตนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นแกผูเสนอขอพิพาท (ตามท่ีผูเสนอขอพิพาทขอมา)  



๓๓ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๕๔/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๘๑    
อนุญาโตตุลาการ :  นายสวิน อักขรายุธ  
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 
 

ขอพิพาท 
การประกันภัยค้ําจุน 

(Third Party liability Insurance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๑๒. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี    ๑/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. เหตุรถยนตเฉ่ียวชนเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตแท็กซ่ีท่ีผูคัดคานรับ 
       ประกันภัยฝายเดียว หรือผูขับรถแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทประมาทดวย  

๒. คาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีผูคัดคานตองรับผิดมีเพียงใด      
 
   ผูเสนอขอพิพาทย่ืนคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูครอบครองรถยนตแท็กซ่ี   
โตโยตาทะเบียน มจ ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุนรถยนตแท็กซี่ทะเบียน ทว เมื่อวันเกิดเหตุนาย ศ. ได
ขับข่ีรถยนตแท็กซ่ีทะเบียน ทว ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง คือ ขับข่ีรถมาตามถนนสาธร
เหนือจากสะพานตากสินมุงหนาแยกวิทยุ เม่ือมาถึงบริเวณแยกนรินทร นาย ศ. ไดขับรถฝาฝนสัญญาณไฟ
จราจรสีแดงเปนเหตุใหเฉ่ียวชนรถจักรยานยนตท่ีมีนาย ส. เปนผูขับข่ีและนางสาว ว. นั่งซอนทายโดยสาร และ
รถยนตแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายและมีผูไดรับอันตรายแกกาย พนักงานสอบสวนได
ออกไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานแลวเห็นวา อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ศ. 
ตอมาพนักงานสอบสวนไดจัดใหมีการเจรจาคาเสียหาย ฝายนาย ศ. ไดชดใชคาเสียหายใหแกนาย ส. ผูขับข่ี
รถจักรยานยนตท่ีไดรับบาดเจ็บและชดใชคาเสียหายรถจักรยานยนตแลว กับท้ังตกลงจะชดใชคาเสียหาย
รถยนตของผูเสนอขอพิพาท โดยผูคัดคานเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายใหดวย โดยพนักงานของผูคัดคานไดออก
หลักฐานแสดงการชดใชคาเสียหาย (ใบเคลม) ใหผูเสนอขอพิพาทเพ่ือใชติดตอเรียกรองคาเสียหายตอไป 
รถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายอยางมาก ตองใชเงินเปนคาซอมท้ังคาแรงและคาอะไหลรวม 
๑๙๗,๓๙๕ บาท เม่ือผูเสนอขอพิพาทติดตามทวงถามคาเสียหายกับผูคัดคานแตไมสามารถตกลงกันได ผูเสนอ
ขอพิพาทเรียกรองใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทน คือ คาซอมรถยนตท้ังคาแรงและคาอะไหลเปนเงิน 
๑๙๗,๓๙๕ บาท คาขาดประโยชนจากการใชรถในระหวางซอม ๓๐ วัน ขาดรายไดจากการใหเชาวันละ   
๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คาเสื่อมคาเสื่อมราคาในการเกิดอุบัติเหตุ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม
คาเสียหายเปนเงิน ๒๕๗,๓๙๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๔ ตอป นับแตวันเกิดเหตุจนกวาจะชําระ
เสร็จแกผูเสนอขอพิพาท 
  ผูคัดคานคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทมิไดเปนเจาของผูครอบครองรถยนตทะเบียน มจ จึงไมมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหาย เหตุเกิดจากรถยนตทะเบียน มจ มีสวนประมาทดวย โดยขับดวยความเร็วสูงไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูอ่ืน จึงตองเฉลี่ยความรับผิดตามสวน คาเสียหายท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรองสูงเกินกวา
เหตุมาก คาเสียหายบางรายการไมไดเกิดจากอุบัติเหตุนี้ การประเมินราคาคาซอมผูเสนอขอพิพาททําไปโดย   
ผูคัดคานไมรูเห็นและไมมีโอกาสตรวจสอบ  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
  ประเด็นขอพิพาทท่ี ๑ เหตุรถยนตเฉ่ียวชนเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตแท็กซ่ีท่ี   
ผูคัดคานรับประกันภัยฝายเดียว หรือผูขับรถแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทประมาทดวย นั้น ผูเสนอขอพิพาทนํา
สืบวา เ ม่ือเกิดเหตุนาย ศ. ไดขับข่ีรถยนตแท็กซ่ีทะเบียน ทว ฝาสัญญาณไฟแดงเปนเหตุใหเฉ่ียวชน
รถจักรยานยนตและรถยนตแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายและมีผูไดรับอันตรายแกกาย 
พนักงานสอบสวนออกไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุแลวเห็นวานาย ศ. เปนฝายประมาทและยอมชดใชคาเสียหายให 
และพนักงานของผูคัดคานไดออกหลักฐานแสดงรายการชดใชคาเสียหาย (ใบเคลม) ใหแกฝายผูเสนอขอพิพาท



๓๖ 
 

ขอพิพาท ผูคัดคานไมมีพยานหลักฐานมาสืบใหเห็นเปนอยางอ่ืน ขอเท็จจริงฟงไดวาเหตุรถยนตเฉ่ียวชนเกิด
จากความประมาทฝายเดียวของนาย ศ. ผูขับรถยนตแท็กซ่ีท่ีเอาประกันภัยไวกับผูคัดคาน ผูคัดคานตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท 
  ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ คาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีผูคัดคานตองรับผิดมีเพียงใด นั้น 
ปรากฏวารถยนตแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุนี้เกิดท่ีดานหนารถ รวม ๗ 
รายการ   มีรายการเปลี่ยนอะไหล ๔๐รายการ และเคาะพนสี ๒๖ รายการ รวมเปนเงินคาซอมรถจํานวน 
๑๙๗,๓๙๕ บาท ผูคัดคานตอสูวามีการเปลี่ยนอะไหลหลายรายการท่ีไมไดรับความเสียหายและไมจําตอง
เปลี่ยนอะไหลชนิดดีหลายรายการ เห็นวา ตามกฎหมายผูคัดคานตองรับผิดชอบในความเสียหายเกิดข้ึนอยาง
แทจริง จึงตองใหความเปนธรรมแกผูคัดคาน จึงสมควรกําหนดคาซอมรถท่ีผูคัดคานตองรับผิดตอผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงินรวม ๙๐,๐๐๐ บาท  
  สําหรับคาขาดประโยชนจากการมิไดใชรถยนตท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรอง วันละ ๑,๐๐๐ 
บาท เปนเวลา ๓๐ วัน เห็นวา เปนจํานวนสูงเกินสมควร เพราะรายไดท่ีจะไดรับเปนคาเชาดังกลาวเปนรายได
ท่ีไมแนนอนและกําหนดจํานวนคงท่ีไมได บางวันอาจไดมากบางนอยบาง ท้ังจะตองมีรายจายรายวันดวย จึง
กําหนดใหวันละ ๕๐๐ บาท เปนเวลา ๓๐ วัน เปนจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
  สวนคาเสื่อมราคารถยนตนั้น เห็นวา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทมีอายุการใชงานถึงวันเกิด
เหตุนาน ๓ ป ๘ เดือน และถูกเฉ่ียวชน ไดรับความเสียหายไมมาก สมควรกําหนดคาเสื่อมราคาเปนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  
  รวมคาเสียหายท่ีกําหนดใหเปนเงินจํานวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ 
ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาทจนกวาผูคัดคานจะชําระเสร็จสิ้นใหแกผูเสนอขอพิพาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ียื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น   
      
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๔๕/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายมงคล สระฎัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๑๓. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท:   ผูคัดคานจะตองใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาท เพียงใด 
 

คูพิพาทนําสืบและรับฟงขอเท็จจริงเบื้องตนเปนท่ียุติไดวา ผูคัดคานเปนผูรับประกันวินาศภัย 
รถยนตหมายเลขทะเบียน ษณ ในวันเกิดเหตุนาย จ. ผูขับข่ีรถยนตคันดังกลาว ดวยความประมาทเพียงฝาย
เดียวเฉ่ียวชนรถยนต หมายเลขทะเบียน วบ ของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ตองนําเขาซอมท่ีอูซอม 
เรียกรองใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนรวมเปนเงิน ๑๓๖,๒๑๐ บาท แตผูคัดคานเสนอชดใชคาเสียหาย
ใหไมเปนธรรม   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
 ๑. ปญหาประการแรกวา คาซอมรถยนตของผูเสนอขอพิพาทมีจํานวนเทาใด นั้น ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบวา ในวันเกิดอุบัติเหตุ นาย ส. สามีของผูเสนอขอพิพาทเปนผูขับข่ี สวนรถยนตคันท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัย ขับข่ีโดยนาย จ. มาดวยความประมาทใชความเร็วสูงสวนทางมา และหักหลบบริเวณขุดทอ พุงมา
ชนรถยนตผูเสนอขอพิพาททางดานขวา เพลาขับลอหลังหลุดขาด ชวงลางเสียหาย บริษัท จ.ชางยนต จํากัด 
ประเมินราคาความเสียหายเบื้องตนซ่ึงรวมคาแรงและคาอะไหลแลว เปนเงิน ๗๗,๘๕๐ บาท สวนผูคัดคาน  
นําสืบวา รถของผูเสนอขอพิพาทเสียหายไมมาก นาย ช. เจาหนาท่ีประเมินราคาไปตรวจสอบความเสียหาย 
หลังเกิดเหตุ ๒ วัน ไดประเมินคาซอมเปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท จึงตกลงกันไมได  
 เห็นวา รถยนตผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายดังท่ีปรากฏขอเท็จจริง ตามใบเคลม และ
ภาพถายความเสียหาย ความเสียหายเกิดข้ึนบริเวณลอหลังดานขวา และดานทายหรือดานหลังของรถ และ
เพลาลอหลังหลุดซ่ึงนาจะเปนความเสียหายท่ีสําคัญท่ีสุด และมีผลกระทบไปถึงสวนอ่ืนทางดานขวาของตัวรถ 
นอกจากนี้รายการในใบเสนอราคาของบริษัท จ.ชางยนต จํากัด ท่ีไดประมาณความเสียหายไว ก็ปรากฏ
รายการซอมใกลเคียงกับสภาพรถท่ีเสียหายตามใบเคลม ขอเท็จจริงท่ีไดความมาจึงบงวาผูเสนอขอพิพาทได
ซอมรถจริง เปนราคาคาซอม ซ่ึงรวมท้ังคาแรงและคาอะไหลใกลเคียงโดยประมาณ ใกลเคียงกับรอยละ ๗๕ 
ของจํานวนท่ีเรียกมา จึงกําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหเปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. คาขาดประโยชนจากการใชรถ ผูเสนอขอพิพาทเรียกมาเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยนําสืบ
วาตองใชเวลาซอม ๒๐ วัน ระหวางนั้นนาย ส. สามีผูเสนอขอพิพาทตองเชารถผูอ่ืนใช เสียคาเชาวันละ 
๑,๕๐๐ บาท ผูคัดคานตอสูวาจะใชเวลาซอมรถไมเกิน ๘ วันเทานั้น หากจะขาดประโยชนก็ไมเกินวันละ ๔๐๐ 
บาท เห็นวาตามใบรับรถท่ีผูเสนอขอพิพาทนําสืบมีการตรวจรับหลังซอมแลว รถถูกนําเขาอูซอมประมาณ ๒๘ 
วัน แตในระหวาง ๑๐ วันแรกไมไดซอม นาย ด. พนักงานงานของอูใหเหตุผลวาตองรอผลการเจรจาคาซอม
ระหวางคูพิพาท หากเปนดังท่ีนาย ด. เบิกความก็จะใชเวลาซอมประมาณ ๑๘ วัน ตางไปจากระยะเวลาซอมท่ี
ผูคัดคานตอสูวาใชเวลาเพียง ๘ วันเทานั้น ไดพิจารณาลักษณะความเสียหายของรถ และการทําธุรกิจของอู
ซอมรถยนตโดยท่ัวไปแลว เห็นวาควรใชเวลาประมาณ ๑๓ วันเทานั้น สวนคาขาดประโยชนจากการใชรถ   
นาย ส. ผูใชรถเบิกความวา มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดสมุทรปราการ ไปรับเหมากอสรางท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
ระหวางท่ีซอมรถไปเชารถเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ขออางท่ีเชารถนี้ไมนารับฟง เพราะหากไปทํางานไกลจาก
ภูมิลําเนาถึง ๒๐๐ กิโลเมตร ก็ไมนาจะไป ๆ มา ๆ แตนาจะไปประจําท่ีสถานท่ีกอสรางมากกวา จริงอยู        
ไมวาจะเปนเชนใด นาย ส. ก็จะตองมีความไมสะดวก ไมมียานพาหนะท่ีเคยใชสอยเปนประจําในชวงเวลา    



๓๘ 
 

๑๓ วันดังกลาว จึงเห็นควรกําหนดคาขาดประโยชนจากการใชรถวันละ ๕๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
 ๓. คาเสื่อมสภาพเสื่อมราคา ไดความวารถยนตผูเสนอขอพิพาทใชงานเกือบ ๙ ปแลว เปน
รถยนตเกา การถูกชนจากอุบัติเหตุยอมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาจากเดิมได คาเสียหายสวนนี้ เห็นควรกําหนด         
ให ๕,๐๐๐ บาท  
 รวมเปนคาสินไหมทดแทนท้ังสิ้น ๖๓,๕๐๐ บาท   
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๖๓,๕๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
อัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก      
ผูเสนอขอพาท   
 
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๐/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๑๔. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท:  ๑. เหตุท่ีรถเกิดเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย อ. หรือความ 
       ประมาทของผูเสนอขอพิพาท 
  ๒. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน พรอมดอกเบ้ียจาก 
               ผูคัดคานไดหรือไม เพียงใด 
      
 ขอนําสืบของคูพิพาทท่ีนําสืบรับกันขอเท็จจริงฟงไดเบ้ืองตนวา ผูเสนอขอพิพาทเปน
เจาของผูครอบครองรถยนตเกงปายแดง ไดเอาประกันภัยประเภท ๑ ไวกับบริษัท ป.ประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงจะรับผิดชอบในการซอมรถยนตใหเม่ือไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ แตจะไมคุมครองความ
เสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชนจากการใชรถยนตหรือคาเสื่อมราคา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุน
รถยนตบรรทุกสวนหัวลากจูง   
 วันเกิดเหตุ นาย อ. ซ่ึงไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยใหใชรถยนตคันดังกลาว ไดขับข่ี
รถยนตบรรทุกสวนหัวลากจูงลากจูงสวนพวง แลนจากดานจังหวัดนครสวรรคมุงหนาไปจังหวัดพิษณุโลก ถึงท่ีเกิด
เหตุบริเวณสามแยกเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ไดเกิดเหตุเฉ่ียวชนกับรถยนตปายแดงของผูเสนอขอพิพาท 
พนักงานสอบสวน สอบสวนแลวแจงขอหานาย อ. วาขับข่ีรถยนตโดยประมาทเปนเหตุใหเฉ่ียวชนรถยนตผูอ่ืน
ไดรับความเสียหาย มีผูไดรับอันตรายแกกาย นาย อ. ใหการรับสารภาพ ถูกเปรียบเทียบปรับเปนเงิน ๔๐๐ 
บาท รถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดเขาซอมท่ีบริษัท โตโยตาฯ จํากัด เสียคาซอมและขาดประโยชนจากการใช
รถ รวมเปนเงิน ๑๓๒,๖๘๒.๗๐ บาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
 ประเด็นขอพิพาทขอท่ี ๑ เหตุท่ีรถเกิดเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย อ. หรือ
ความประมาทของผูเสนอขอพิพาท นั้น เห็นวาตามรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ระบุวาเหตุรถเฉ่ียวชนกัน
เกิดข้ึนเพราะนาย อ. ขับรถยนตบรรทุก ๑๐ ลอ ตัดหนารถยนตของผูเสนอขอพิพาท พนักงานสอบสวนแจง
ขอหา วาขับรถประมาทเปนเหตุใหเฉ่ียวชนรถอ่ืนเสียหาย นาย อ. รับสารภาพ สอดคลองกับคําเบิกความของ  
ผูเสนอขอพิพาท จึงฟงไดในเบื้องตนวาเหตุท่ีรถเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของ นาย อ. สวนปญหาวา   
ผูเสนอขอพิพาทจะประมาทดวยหรือไม ตามท่ีผูคัดคานกลาวอางนั้น ผูคัดคานไมมีพยานหลักฐานใด ๆ ไมวาจะ
เปนพยานบุคคลหรือเอกสารมาสืบแสดงใหเห็นเชนนั้น จึงฟงไมไดวาผูเสนอขอพิพาทเปนฝายประมาทตามท่ี   
ผูคัดคานกลาวอาง ขอเท็จจริงฟงไดวาเหตุท่ี รถเกิดเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย อ. 
 ประเด็นขอพิพาทขอท่ี ๒ ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน พรอมดอกเบี้ย
จากผูคัดคานไดหรือไม เพียงใด นั้น วินิจฉัยไดดังตอไปนี้ 
 ๑. คาเชารถยนต เรียกรองมาเปนเงิน ๓๑,๖๘๒.๗๐ บาท นั้น ผูเสนอขอพิพาทแสดง
คาใชจายการซอมระบุวันท่ีเขาซอม และเอกสารการรับรถซอมเสร็จ และใบเสร็จรับเงินคาเชารถยนต ประกอบ
กับคําเบิกความของผูเสนอขอพิพาท จึงสมเหตุสมผลไมเปนขอพิรุธแตอยางใด และปรากฏวารถท่ีเชามานั้นก็
เปนรถยี่หอเดียวกัน รถของผูเสนอขอพิพาทท่ีเสียหายและยังมีขนาดเล็กกวา เชนนี้ ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนคาเชารถมาใชในระหวางนํารถเขาซอม จึงกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหตามท่ีขอ  



๔๐ 
 

 ๒. คารถยนตแท็กซ่ีในการสงรถเขาซอมและสงรถท่ีเชา เรียกรองมาเปนเงิน ๘๒๐ บาท นั้น 
ผูเสนอขอพิพาทไดนั่งรถแท็กซ่ีไปติดตามและรับรถท่ีซอมเสร็จจากศูนยซอมจริงตามท่ีนําสืบ เห็นวา ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกรองมา ๘๒๐ บาทนั้น เหมาะสมแลว 
 ๓. คาเสื่อมราคา เรียกรองมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นวาโดยปกตินั้นรถท่ีเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชน
นั้นยอมเสื่อมคาเสื่อมราคาลง รถยนตของผูเสนอขอพิพาทนี้ซ้ือมาเม่ือป ๒๕๕๓ เกิดอุบัติเหตุหลังจากท่ีซ้ือมา
เกือบ ๘ เดือน แมจะใชงานไดไมมากแตก็ยอมมีการเสื่อมคาเสื่อมราคาลงไปบางตามระยะเวลาและระยะ
ทางการใช รถยนตมีรายการท่ีซอมประมาณ ๕๗ รายการ มีท้ังรายการท่ีเปลี่ยนอะไหลและไมเปลี่ยนอะไหล 
และการจัดซอมอยูในเกณฑดี อะไหลท่ีใชเปลี่ยนเปนอะไหลใหม เชนนี้คาเสื่อมคาเสื่อมราคาสวนนี้นาจะมีไม
มากนัก เห็นควรกําหนดคาเสื่อมคาเสื่อมราคามาเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 รวมคาสินไหมทดแทน ๗๒,๕๐๒.๗๐ บาท  
 วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระคาสินไหมทดแทน จํานวน ๗๒,๕๐๒.๗๐ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ีผูคัดคานปฏิเสธเปนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท             
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๔๔/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายชวลิต พรายภู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๑๕. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี    ๑๖/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ผูคัดคานจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอฯ หรือไม เปนเงินจํานวน 
   เทาใด 
 
   ตามคําเสนอขอพิพาทประกอบพยานหลักฐานท่ีผูเสนอขอพิพาทนําสืบขอเท็จจริงฟงได
วา วันเกิดเหตุนางสาว ว. ไดขับข่ีรถยนตเกงซ่ึงไดเอาประกันภัยไวกับผูคัดคาน แลนไปตามถนนกาญจนาภิเษก 
มุงหนาไปยังจุดกลับรถใตสะพานขามรถไฟสายวงเวียนใหญ-มหาชัย ซ่ึงถนนดังกลาวกวางประมาณ ๓.๕๐ 
เมตร และกําหนดใหรถแลนทางเดียว นางสาว ว. ขับรถดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง โดยขับข่ี
รถดวยความเร็วสูง เม่ือมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุขณะนั้นผูเสนอขอพิพาทกําลังเดินขามถนนจากดานซายมือของ
นางสาว ว. นางสาว ว. ควรจะชะลอความเร็วของรถใหชาลงหรือหยุดรถเพ่ือใหผูเสนอขอพิพาทขามถนนไป
กอน ซ่ึงนางสาว ว. เฉ่ียวชนผูเสนอขอพิพาทกระเด็นและสลบไป มาฟนตอนอยูโรงพยาบาลแลว ผูเสนอขอ
พิพาท ไดรับบาดเจ็บสาหัส คือ (๑) กะโหลกศีรษะราว เลือดค่ังท่ีสมอง แพทยระบบประสาททําการรักษา (๒) 
หัวเขาขวาแตกหัก แพทยทําการผาตัดดามเหล็กกระดูกหัวเขาไว ทําการรักษาตอเนื่อง ทํากายภาพบําบัด (๓) 
แผลฉีกขาดท่ีใบหนาหลายแหงริมฝปากลางความยาว ๑ เซนติเมตร แพทยเย็บใบหนาและแผลฉีกขาด แพทย
ลงความเห็นเบื้องตนวารักษาพยาบาลเปนเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน  
  หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไดมาท่ีเกิดเหตุและทําการสอบสวน แจงขอหาแกนางสาว ว. 
วาขับข่ีรถยนตโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส สงใหพนักงานอัยการฟองตอศาล ในชั้น
พิจารณานางสาว ว. ใหการรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก ๔ เดือน ปรับ ๖,๐๐๐ บาท นางสาว ว.    
ใหการรับสารภาพ ลดโทษใหก่ึงหนึ่ง คงจําคุก ๒ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป 
แตใหคุมความประพฤติไว 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
  ประเด็นขอพิพาทท่ีวา ผูคัดคานจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท  
หรือไม เปนเงินจํานวนเทาใด วินิจฉัยดังนี้ 
  ๑. คารักษาพยาบาลปจจุบันและอนาคตจนกวาจะหายเปนปกติ เรียกรองมาเปนเงิน 
๒๘๐,๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทใหการวา ไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะถูกของแข็งกระแทกอยางรุนแรง เลือดค่ังใน
สมอง มีอาการผิดเพ้ียนไปจากคนปกติ เชน เดินไปในท่ีหางไกลผูคนจนญาติพ่ีนองตองติดตาม อาละวาดสง
เสียงดัง บางครั้งพูดจาไมรูเรื่อง ยังไมไดรับการรักษาเพราะขาดเงินท่ีจะทําการรักษา ท่ีกระดูกตนขาหักและ
แพทยดามเหล็กไว อนาคตตองผาตัดเอาเหล็กท่ีดามออก ปจจุบันไมสามารถเดินไดเชนคนปกติ และแพทยยัง
ทําการรักษากระดูกขอเขาแตก ซ่ึงตองผาตัดรักษากระดูกขอเขาตอไป  

ผูคัดคานโดยผูแทนฯ ผูคัดคานใหการวา คาเสียหายในการรักษาพยาบาลของผูเสนอขอพิพาท 
นั้น ผูคัดคานไดรับผิดชอบใหแกโรงพยาบาลแทนผูเสนอขอพิพาท จํานวน ๑๒๙,๓๐๒ บาท ซ่ึงทาง     ผูเสนอ
ขอพิพาท ก็ไมตองชําระเงินคารักษาพยาบาลดังกลาวใหแกโรงพยาบาลแตอยางใด  
  เห็นวา เอกสารใบแจงคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล เปนเงินจํานวน ๑๒๙,๓๐๒ บาท 
มีหมายเหตุวาทางโรงพยาบาล ไดทําการเบิกคารักษาพยาบาลเบื้องตนเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปทางบริษัท  
บ. ประกันภัย จํากัด (ผูรับประกันภัยภาคบังคับรถยนตเกง) เปนท่ีเรียบรอยแลว และมีลายมือเขียนทาย



๔๒ 
 

หนังสือวา ขอหนังสือรับรองคารักษาพยาบาล บ.ผูคัดคาน สวนเกินจากพ.ร.บ.ภาคบังคับ = ๗๙,๓๐๒ บาท จึง
นาฟงไดวา คารักษาพยาบาลผูเสนอขอพิพาทท่ีโรงพยาบาล เปนเงินจํานวน ๑๒๙,๓๐๒ บาท หากนําไปหักจาก
จํานวนเงินท่ีผูเสนอขอพิพาทขอคารักษาพยาบาลรวมมา คือ ๒๘๐,๐๐๐ บาท จึงเปนคารักษาพยาบาลในอนาคต 
๑๕๐,๖๙๘ บาท เม่ือพิเคราะหถึงอาการบาดเจ็บของผูเสนอขอพิพาท ดังท่ีไดกลาวมาแลวประกอบกับคําใหการ
ของผูเสนอขอพิพาทและใบรับรองแพทยแลว เห็นวาคารักษาพยาบาลในอนาคตจํานวน ๑๒๙,๓๐๒ บาท นั้น 
เปนจํานวนเงินท่ีนาจะไมเกินความเปนจริง จึงกําหนดคารักษาพยาบาลปจจุบันและอนาคตใหเปนเงิน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท ตามขอ 
  ๒. คาเสียบุคลิกภาพ สุขภาพจิตเสื่อมโทรม ทุพพลภาพและเสียโฉมอยางติดตัว ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกรองคาเสียหายสวนนี้เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทมีแผลท่ีใบหนาเปนแผลลึก ริม
ฝปากมีแผลลึก ขอเขาขวากระดูกแตกหัก งอผิดรูป ไมสามารถเหยียดไดตรง ทําใหทุพพลภาพและเสียโฉม
อยางติดตัว ทําใหขาดความสงางามเยี่ยงชายชาตรี ท่ัวไป ยากท่ีจะรักษาใหหายเปนปกติ สมองถูก
กระทบกระเทือนอยางแรงจนเลือดค่ังในสมอง มีอาการผิดเพ้ียนไปจากคนปกติ และสงผลใหจิตไมเปนปกติ 
และใหการตอบผูแทนฯ ผูคัดคานวา การเสียโฉมอยางติดตัวจากแผลท่ีใบหนามีแผลลึกนั้น เปนผลท่ีเกิดจาก
บาดเจ็บและแพทยไดเย็บแผลให เวลานั้นอาจไมเห็นแผลแลว 
  ผูคัดคานคัดคานในประเด็นนี้วา คาสุขภาพจิตเสื่อมโทรมนี้ ผูเสนอฯ ไมสามารถเรียกรองได 
เนื่องจากเปนความรูสึกดานจิตใจ 
  เห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในกรณีทําให
เขาเสียหายแกรางกาย ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัว
เงินดวยอีกก็ได ดังนั้น การท่ีผูเสนอฯ ไดรับบาดเจ็บสาหัสดังคําใหการขางตน ยอมทําใหสุขภาพจิตเสื่อมโทรม 
และเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเปนคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน ผูเสนอฯ จึงเรียกรอง
คาเสียหายในสวนนี้ได 
  และผูคัดคานคัดคานวา คาเสียหายท่ีผูเสนอขอพิพาท เรียกรองมาในสวนนี้ไมนาจะเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท นั้น พิเคราะหแลวเห็นวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลปรากฏตามใบรับรอง
แพทย และภาพถายท่ีไดรับบาดเจ็บ และในวันนัดสืบพยานผูเสนอขอพิพาท ผูแทนฯ ผูเสนอขอพิพาทให       
ผูเสนอขอพิพาทลองเดินใหอนุญาโตตุลาการดูในหองพิจารณา ปรากฏวาพยานพอเดินได โดยเดินในลักษณะ
กะเผลก และเดินคอยๆ ดูไดชัดเจนวายังเดินไมเข็งแรงเหมือนคนปกติท่ัวไป ไดความดังนี้ เม่ือพิจารณาถึง
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง 
ดังท่ีไดกลาวมาแลว จึงเห็นไดวาท่ีผูเสนอขอพิพาท เรียกรองคาเสียหายในสวนนี้เปนเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท นั้น อนุญาโตตุลาการไมมีเหตุอันสมควรท่ีจะลดลงไดอีก 
  รวมคาเสียหายท่ีเปนคารักษาพยาบาลและคาเสียบุคลิกภาพ ทุพพลภาพ และคาสุขภาพจิต
เสื่อมโทรม เปนเงินจํานวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท แตผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึง
ไมจําเปนจะตองวินิจฉัยคาขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ และคาจางคนมาเฝาไขดูแลชวยเหลือท่ีผูเสนอ
ขอพิพาท เรียกรองมาอีก  
  ผูแทนฯ ผูคัดคานใหการวา คารักษาพยาบาลของผูเสนอขอพิพาทท่ีโรงพยาบาลจํานวน 
๑๒๙,๓๐๒ บาท ผูคัดคานไดรับผิดชอบใหแกโรงพยาบาลไปแลวเต็มจํานวน นั้น ปรากฏตามเอกสารดังกลาว
ตรงขอความท่ีหมายเหตุวา ทางโรงพยาบาลไดทําการเบิกคารักษาพยาบาลเบื้องตนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ไปกับทางบริษัท บ.ประกันภัย จํากัด เปนท่ีเรียบรอยแลว และมีลายมือเขียนมีขอความวา ขอหนังสือรับรองคา
รักษาพยาบาล บริษัท บ.ประกันภัย วงเงินตามพ.ร.บ.ภาคบังคับ = ๕๐,๐๐๐ บาท ขอหนังสือรับรองคา



๔๓ 
 

รักษาพยาบาล บ.ผูคัดคาน สวนเกินจากพ.ร.บ.ภาคบังคับ ๗๙,๓๐๒ บาท ซ่ึงโรงพยาบาลก็ไดมีหนังสือแจง    
ผูคัดคานระบุตัวเลขท่ีกรมธรรมประกันภัย ระบุชื่อผูเสนอขอพิพาท และจํานวนเงิน ๗๙,๓๐๒ บาท เปน
ทํานองรับรองคารักษาพยาบาลผูเสนอขอพิพาท แตผูแทนฯ ผูคัดคานก็เบิกความวา ผูคัดคานจายไปแลวตาม
พ.ร.บ.เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สวนท่ียังขาดอยูนั้น ผูคัดคานจะจายหรือไม ไมทราบ ดวยเหตุนี้จึงไมอาจนํา        
คารักษาพยาบาลผูเสนอขอพิพาทท่ีโรงพยาบาลมาคิดหักออกจากจํานวนเงินท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรองได 
สวนเงินท่ีผูคัดคานนําไปวางศาลจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พอถือไดวาเปนเงินท่ีผูคัดคานนําไปวางศาลเพ่ือให
ผูเสนอขอพิพาทรับไป จึงนํามาคิดหักออกจากจํานวนเงินท่ีกําหนดใหตามท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรอง คงเหลือ
เงินท่ีผูคัดคานจะตองชําระใหผูเสนอขอพิพาทจํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ 
บาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ    
      
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๒/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖    
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๑๖. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๒/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท:   ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด 
 

ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทไมไดโตแยงกันฟงไดในเบ้ืองตนวา  ผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของ
รถยนตเลขทะเบียน ฮค ซ่ึงไดทําประกันภัยคํ้าจุนไวกับบริษัท  ม.ประกันภัย จํากัด ในวันเกิดเหตุผูเสนอ        

ขอพิพาทไดขับข่ีรถยนตคันดังกลาวมุงหนาไปจังหวัดชลบุรี โดยมีรถยนตทะเบียน ๓๐ ชลบุรี ท่ีประกันไวกับ    

ผูคัดคานแลนตามหลังมา เม่ือผูเสนอขอพิพาทขับข่ีรถยนตไปถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุ ก็ถูกรถยนตคันท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัยไวชนทายรถยนตของผูพิพาทไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานของผูคัดคานไปตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุแลวลงความเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับข่ีรถยนตเลขทะเบียน ๓๐ ชลบุรี หลังเกิดเหตุ   
ผูคัดคานเสนอใหผูเสนอขอพิพาทนํารถยนตไปซอมท่ีอูซอมรถยนตซ่ึงอยูในเครือของผูคัดคาน แตผูเสนอขอพิพาท
ไมยอม และไดนํารถไปซอมท่ีบริษัท ศ.การาจ จํากัด ซ่ึงเปนอูซอมรถยนตในเครือของบริษัท  ม.ประกันภัย 

จํากัด คาซอมรถยนตบริษัท  ม. ประกันภัย จํากัด เปนผูจาย ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหผูคัดคานชดใชคา
สินไหมทดแทนเปนเงินรวม ๗๒๙,๘๘๑ บาท  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

มีประเด็นขอพิพาทท่ีตองพิจารณาวา  ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอ      

ขอพิพาทหรือไม เพียงใด นั้น ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาสินไหมทดแทน ดังนี้  
๑. สําหรับคาขาดประโยชนจากการใชรถยนต ผูเสนอขอพิพาทเรียกมา ๕๕๓,๕๐๐  บาท  โดย   

ผูเสนอขอพิพาทอางวา ไดทําสัญญากับบริษัท นิวฯ ทรานสปอรต จํากัด รับสงพนักงานของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมบอบิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันจันทรถึงวันศุกร  ไดคาจางเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท    

โดยผูเสนอขอพิพาทมีหนังสือรับรองจากบริษัทฯ มาแสดง นอกจากนี้ในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ 

ผูเสนอขอพิพาทไดนํารถยนตไปรับนักทองเท่ียวท่ีพัทยามีรายไดวันละ ๓,๕๐๐ บาท รถยนตของผูเสนอ         

ขอพิพาทใชเวลาซอม ๕  เดือน ๑๖ วัน ทําใหผูเสนอขอพิพาทขาดรายไดจากการรับสงพนักงานเปนเงิน 

๓๕๗,๕๐๐ บาท ขาดรายไดในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ รวม ๕๖ วันๆ ละ   ๓,๕๐๐ บาท เปน
เงิน ๑๙๖,๐๐๐ บาท  ฝายผูคัดคานนําสืบโตแยงวา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทใชเวลาซอมไมเกิน ๗ วัน รวม
คาขาดประโยชนของผูเสนอขอพิพาทไมเกิน ๒๒,๘๓๓ บาท  

เห็นวาตามภาพถายความเสียหายของรถยนตคันพิพาท ปรากฏวาไดรับความเสียหายมาก
พอสมควร  แตการท่ีตองใชเวลาซอมนานถึง ๕ เดือน  ๑๖ วัน นั้น ก็เปนเวลาท่ีนานเกินไป สวนท่ีผูคัดคานอาง
วาซอมไมเกิน ๗ วัน ก็ไมนาจะเปนไปได เพราะนาย ท. ซ่ึงเปนพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูคัดคานให
ถอยคําวา พยานไดไปตรวจรถยนตของผูเสนอขอพิพาทแลว เห็นวาจะเสียคาซอมประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ใช
เวลาการซอมไมเกิน ๒๐ วัน แตปรากฏวา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทตองเสียคาซอมเปนเงิน ๗๖,๘๙๖ บาท 

ซ่ึงมากกวาท่ีนาย ท. ประมาณการไวเกือบเทาตัว ถาคิดถึงเหตุผลอ่ืนๆ เชน เม่ือนํารถยนตเขาอูซอมอาจจะมี
รถยนตคันอ่ืนๆ ซอมอยูกอน จึงตองทําการซอมรถยนตเหลานั้นใหเสร็จเสียกอน ตองเสียเวลาในการสั่งซ้ือ
อะไหลใหม เปนตน ก็เห็นวาควรใชเวลาซอมไมเกิน ๓ เดือน  

ผูเสนอขอพิพาทอางวาไดคาจางจากการรับสงพนักงานของบริษัทตางๆ เดือนละ ๖๕,๐๐๐ 

บาท แตตองเสียคาน้ํามันประมาณ ๙,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท  ถาคิดวาในการท่ีผูเสนอขอพิพาทขับ



๔๕ 
 

รถยนตไปสงพนักงาน นาจะตองมีรายจายท่ีตองจายเปนสวนตัวบาง เม่ือรวมกับคาน้ํามันแลว สมควรกําหนด
เปนเงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จึงเหลือเงินเดือนละ  ๕๐,๐๐๐ บาท สวนรายไดจากการรับนักทองเท่ียวใน       

วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ นั้น  ถานับจากวันเกิดเหตุไปเปนเวลา ๓  เดือน รวม ๒๖ วัน ผูเสนอ    

ขอพิพาทอางวามีรายได ๓,๕๐๐ บาท ผูคัดคานนําสืบวา เม่ือหักคาน้ํามันแลวคงเหลือไมเกินวันละ ๒,๐๐๐ 

บาท เห็นวา เม่ือหักคาน้ํามัน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ แลว สมควรกําหนดใหวันละ ๒,๕๐๐ บาท รวม  ๒๖ วัน 

เปนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนคาขาดประโยชนจากการใชรถยนตเปนเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. คารถยนตเสื่อมสภาพและเสื่อมราคานั้น ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เชาซ้ือรถยนตมาเม่ือป  

๒๕๕๐ ราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท ไมเคยมีการเฉ่ียวชนมากอน หากขายจะไดราคาไมต่ํากวา ๗๕๐,๐๐๐ บาท  

หลังจากเกิดเหตุเฉ่ียวชนกันแลว เม่ือขับข่ีแลนไปมีเสียงดังเขาไปในหองโดยสาร หากขายจะไดราคาสูงสุดไม
เกิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ฝายผูคัดคานนําสืบโตแยงวา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทจดทะเบียนมาตั้งแตป ๒๕๔๙ 

ไดผานการใชงานโดยแลนรับสงพนักงานในวันจันทรถึงวันศุกร และรับนักทองเท่ียวในวันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดราชการ เทากับวาไมมีวันหยุดเลย และใชงานมาแลว ๕ ป ประกอบกับในการซอมไดเปลี่ยนอะไหลเปน
ของใหม ยอมทําใหรถยนตคันดังกลาวมีสภาพใหมกวากอนเกิดเหตุ จึงไมทําใหเสื่อมราคา 

เห็นวาตามเอกสารท่ีผูเสนอขอพิพาทอางวา เปนสําเนาสัญญาเชาซ้ือนั้น ตามเอกสารดังกลาว
มีขอความวา สัญญาซ้ือขาย แตไมไดระบุวา ทํากันท่ีไหน วัน เดือน ป อะไร ท้ังขอความท่ีระบุไวในสัญญาก็มี
พิรุธ เพราะระบุวา รถยนตมีราคา  ๙๕๐,๐๐๐ บาท  ชําระแลว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ยังคางชําระ ๘๕๐,๐๐๐ บาท 

แตไมไดระบุวาเงินท่ีคางชําระจะตองชําระเม่ือใด ผิดปกติของสัญญาท่ีตองระบุกําหนดเวลาการชําระเงินท่ียัง
คางชําระอยู จึงนาสงสัยวาไดมีการซ้ือขายรถยนตกันตามสัญญาฉบับนี้จริงหรือไม แตก็ฟงไดวารถยนตคันนี้จด
ทะเบียนมาตั้งแตป ๒๕๔๙ และผูเสนอขอพิพาทไดใชแลนรับสงผูโดยสารทุกวัน ก็ยอมเสื่อมสภาพไปปกติอยู
แลว ถาพิจารณาถึงเหตุผลท่ีวารถยนตท่ีจดทะเบียนมาแลวประมาณ ๕ ป แลนรับสงผูโดยสารทุกวัน ไมนาจะ
เปนไปไดท่ีราคาจะลดลงเพียง ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพราะโดยปกติรถยนตท่ีใชแลนรับผูโดยสารทุกวันเชนนี้ ราคา
จะตองลดลงไมนอยกวาปละ ๑๕ เปอรเซ็นต ท้ังถาผูเสนอขอพิพาทเชาซ้ือรถยนตคันนี้มาดังท่ีอางราคาท่ีเชาซ้ือ
จํานวน  ๙๕๐,๐๐๐  บาท หาใชเปนราคารถยนตท่ีแทจริงไม  แตเปนจํานวนเงินท่ีไดบวกดอกเบี้ยตามจํานวน
เวลาท่ีตองผอนชําระเขาไปดวย อยางไรก็ตาม เม่ือรถยนตถูกเฉ่ียวชนซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน รถยนตของ      

ผูเสนอขอพิพาทถูกชนดวยความรุนแรงพอสมควร แมจะซอมใหมีสภาพดีแคไหน รถยนตท่ีเคยถูกเฉ่ียวชนอยาง
รุนแรงมาแลว ราคาก็ลดนอยลงกวารถยนตท่ีไมเคยถูกเฉ่ียวชน จึงเห็นสมควรกําหนดคารถยนตเสื่อมสภาพ
และราคาลดลงเปนเงิน ๔๐,๐๐๐  บาท 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชเงินจํานวน  ๒๕๕,๐๐๐ บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 

๗.๕ ตอป นับแตเกิดเหตุเปนจนถึงวันชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท   
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๖๒/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง  

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

๑๗. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี    ๒๔/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดจากคนขับรถแท็กซ่ีประมาท หรือผูเสนอขอพิพาทเปน 

    ฝายประมาท 
   ๒. คาสินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยมี 

   เพียงใด    
 
   ผูเสนอขอพิพาทย่ืนคําเสนอขอพิพาทวา ผูคัดคานเปนรับประกันภัยคํ้าจุนรถยนตแท็กซ่ี   
๒ ประเภท คือ กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยผูคัดคานจะรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ผูเสียหายรายละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง และกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
ประเภท ๓ โดยผูคัดคานจะรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอก หากผูเอาประกันภัยหรือผูขับ
ข่ีท่ีไดรับความยินยอมจาก  ผูเอาประกันภัยใหใชรถยนตคันดังกลาว ไดขับข่ีรถยนตดวยความประมาทเปนเหตุ
ใหเฉ่ียวชนบุคคลภายนอกไดรับอันตรายแกกาย ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอคนและตออุบัติเหตุแตละครั้ง  

ในวันเกิดเหตุ ขณะท่ีผูเสนอขอพิพาทขับข่ีรถจักรยานยนตไปตามถนนบรมราชชนนีขาเขา 
ในชองทางเดินรถท่ี ๑ ซายสุด เม่ือแลนมาถึงมหาวิทยาลัยทองสุข มีนาย ม. ขับข่ีรถยนตแท็กซ่ีท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัยไว แลนอยูในชองทางท่ี ๓ มุงหนาไปทิศทางเดียวกัน นาย ม. ไดขับรถจากขวาไปซายปาดขามชอง
ทางเขาไปในชองทางเดินรถท่ี ๑ ในทันทีเม่ือเห็นผูโดยสารโบกเรียกใชบริการ ไดตัดหนารถจักรยานยนตของ   
ผูเสนอขอพิพาทอยางกระชั้นชิด ทําใหผูเสนอขอพิพาทหามลอรถจักรยานยนตไมทัน รถจักรยานยนตพุงเขาชน
ดานทายรถยนตแท็กซ่ี ทําใหรถท้ังสองคันไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บสาหัส พนักงาน
สอบสวนรับคดีพรอมแจงขอกลาวหานาย ม. ขับข่ีรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉ่ียวชนรถผูอ่ืนเสียหาย มีผูไดรับ
อันตรายแกกาย ผูเสนอขอพิพาทไดติดตามทวงถามเรียกรองคาเสียหาย แตผูคัดคานปฏิเสธ ผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองคาเสียหายรวมเปนคาเสียหายท้ังหมด ๔๐๔,๙๙๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับ
แตวันเกิดเหตุจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูเสนอขอพิพาท 
  ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา เหตุประมาทตามขอพิพาทนี้เกิดจากผูเสนอขอพิพาทซ่ึงเปนผูขับข่ี
รถจักรยานยนตประมาทฝายเดียวโดยขับข่ีรถดวยความเร็วสูงและขับข่ีโดยไมระมัดระวังความปลอดภัย
ขางหนา ท้ังไมขับใหหางจากรถคันหนา และขับเขาชนทายรถยนตแท็กซ่ีซ่ึงแลนในทิศทางเดียวกันกับผูเสนอ
ขอพิพาทแตจอดรถรอผูโดยสารขางหนา คาเสียหายท่ีเรียกรองสูงเกินไป ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๑ เหตุรถเฉ่ียวชนกันเกิดจากคนขับรถแท็กซ่ีประมาท หรือผูเสนอขอ 
พิพาทเปนฝายประมาท นั้น ผูเสนอขอพิพาทใหถอยคําวา ขณะผูเสนอขอพิพาทขับรถจักรยานยนตไปตามถนน
บรมราชชนนีขาเขาในชองซายสุด มีรถยนตแท็กซ่ีจากชองท่ี ๓ ขวามือวิ่งปาดหนาเขาในชองท่ี ๑ ในทันทีเม่ือ
ผูโดยสารโบกมือเรียก เปนการตัดหนารถจักรยานยนตในระยะกระชั้นชิด รถจักรยานยนตเบรกไมทันพุงชน
ดานซายรถแท็กซ่ี ทําใหผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บสาหัสแขนขวาหัก ผูเสนอขอพิพาทไดโทรศัพทแจงให
บิดาและพ่ีสาวซ่ึงอยูไมไกลจากท่ีเกิดเหตุทราบ และไดมีการเจรจาคาเสียหาย  นาย ม. คนขับรถแท็กซ่ี นาย ม. 
ยอมรับในท่ีเกิดเหตุวาเปนฝายประมาทยอมชดใชคาเสียหายให นางสาว อ. พ่ีสาวผูเสนอขอพิพาทใหถอยคําวา 



๔๗ 
 

นาย ม. ยอมรับวาตนเองเปนฝายประมาท และไดโทรศัพทแจงการเกิดอุบัติเหตุใหบริษัทผูคัดคานทราบ แตผู
คัดคานตรวจสอบแลวแจงวากรมธรรมประกันภัยของรถยนตหมดอายุแลว ในการเจรจาเรื่องคาเสียหาย
คนขับรถแท็กซ่ีขอความเห็นใจวา ตนเองรางกายพิการและเคยประสบอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรถไฟมากอน มีฐานะ
ยากจนตองเลี้ยงดูบุตรท่ียังเล็ก ขอชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และ
ขอผอนชําระ ๑๐ เดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท จึงไดทําหนังสือสัญญารับผิด  และพันตํารวจโท ป. พนักงาน
สอบสวน พยานอีกปากหนึ่งวาในวันเกิดเหตุท้ังสองฝายไดมาท่ีสถานีตํารวจเพ่ือเจรจาคาเสียหาย ได
สอบปากคําท้ังสองฝาย นาย ม. คนขับรถแท็กซ่ียอมรับผิดวา ไดขับรถโฉบเขาไปรับผูโดยสารตัดหนารถยนตจึง
เกิดเฉ่ียวชนกัน แตเม่ือมีพนักงานของบริษัทผูคัดคานมาดวย นาย ม. ไดกลับคําใหการ เพราะพนักงานของ     
ผูคัดคานบอกไมใหยอมรับผิด พนักงานสอบสวนแจงขอหาวานาย ม. ขับข่ีรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉ่ียวชน
รถอ่ืนเสียหายและมีผูไดรับบาดเจ็บ   

ฝายผูคัดคานมีนาย น. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุใหการวา ไดรับแจงอุบัติเหตุไดพบนาย ม.  
คนขับรถแท็กซ่ีบอกวา ไดขับรถแท็กซ่ีในชองทางซายสุด เห็นผูโดยสารโบกรถจึงเบรกรถเลยคนโบกไป
ประมาณ ๑๐ เมตร โดยใหสัญญาณไฟกอนหยุดรถ พอจอดรถสักพักก็มีเสียงรถจักรยานยนตมาชนขางหลัง และท่ี
ตนเซ็นชื่อในหนังสือสัญญายอมรับผิดเพราะถูกฝายผูเสียหายขมขูวา ถาไมยอมรับผิดจะถูกฟองรองคดีจนถึง
ท่ีสุด จึงรูสึกกลัวและยอมเซ็นชื่อในเอกสาร 

เห็นวา ผูคัดคานไมมีพยานรูเห็นเหตุการณขณะเกิดเหตุมาใหถอยคํา นาย น. พนักงานตรวจ 
อุบัติเหตุไดไปพบและทราบเรื่องจากนาย ม. คนขับรถแท็กซ่ีในวันรุงข้ึน จึงเปนพยานบอกเลามีน้ําหนักใหรับ
ฟงนอย ภาพถายความเสียหายของรถแท็กซ่ีท่ีกันชนหลังเลยจุดก่ึงกลางไปทางมุมดานขวามือ ไมไดแสดงวา
กอนเกิดเหตุรถแท็กซ่ีไมไดปาดหนารถจักรยานยนตในระยะกระชั้นชิด พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทท่ี
นําสืบสอดคลองกับหนังสือสัญญายอมรับผิดและยอมผอนชําระคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาท มีน้ําหนักนาเชื่อ
วา นาย ม. ไดยอมรับผิดดวยความสมัครใจตามเหตุการณท่ีเกิดเหตุข้ึนจริง ขอเท็จจริงฟงไดวา เหตุเฉ่ียวชนเกิด
จากความประมาทของนาย ม. คนขับรถแท็กซ่ีท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว ผูคัดคานตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท 
  ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ คาสินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยมี 
เพียงใด นั้น สําหรับคารักษาพยาบาลท่ีเรียกรองมาจํานวน ๗๖,๙๙๙ บาท ตามใบแจงหนี้ของโรงพยาบาล  
เห็นวา เปนคารักษาพยาบาลท่ีผูคัดคานตองรับผิดชดใชตอผูเสนอขอพิพาท สําหรับคารักษาพยาบาลในอนาคต
ในการผาตัดเอาเหล็กท่ีดามกระดูกแขนขวาท่ีหักออกเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เห็นวา แพทยไมไดมีความเห็นให
ผาตัดเอาเหล็กในอนาคต และผูเสนอขอพิพาทไดรับการรักษาจนเปนปกติแลว คารักษาพยาบาลในอนาคตจึง
ไมมี สวนคาพาหนะเดินทางไปพบแพทยและไปกลับมหาวิทยาลัยจํานวน ๖๖ วัน เปนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท เห็น
วาเปนคาเสียหายท่ีเรียกรองเกินความจริง สมควรกําหนดคาพาหนะเดินทางไปพบแพทยเทานั้น เปนเงิน 
๒,๐๐๐ บาท  

คาขาดรายไดจากการทํามาหาได ๓ เดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
ผูเสนอขอพิพาทอางวา ตนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย และนอกเวลางานไดชวยงานในครอบครัว ซ่ึงประกอบ
กิจการจําหนายและใหเชาชุดครุยรับปริญญาหลายมหาวิทยาลัย ผูเสนอขอพิพาทตองขับรถยนตนําสงสินคา
ใหแกลูกคา และครอบครัวใหคาตอบแทนเปนเงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เห็นวาเงินรายไดเดือนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท เปนเงินคาเลี้ยงดูของบิดามารดา ผูเสนอขอพิพาทยังศึกษาไมจบและไมไดประกอบอาชีพ คาเสียหายท่ี
เปนคาขาดรายไดจากการทํามาหาไดจึงไมมี  

คาเสียหายอ่ืนอันมิใชตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ เรียกรอง 



๔๘ 
 

มาเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทไดรับอันตรายบาดเจ็บสาหัสแขนขวาหัก ตองผาตัดดามเหล็ก
กระดูกท่ีหัก ตองทนทุกขทรมาน สมควรกําหนดคาเสียหายสวนนี้เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

รวมคาสินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานตองรับผิดใหแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๑๘,๙๙๙ บาท 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาท  
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๑๘,๙๙๙ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ   
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๕๑/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖     
อนุญาโตตุลาการ :  นายมงคล สระฎัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

๑๘. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๕/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. จํานวนวินาศภัยอันแทจริงท่ีผูคัดคานตองชดใชมีเพียงใด หรือไม 
   ๒. ผูคัดคานจะตองเสียดอกเบ้ียแกผูเสนอขอพิพาทรอยละเทาใด 
 
 ขอเท็จจริงฟงไดเปนท่ียุติตามท่ีคูพิพาทนําสืบไมโตแยงกันวา ในระหวางเกิดเหตุมีฝนตก
ถนนลื่น มีนาย ร. ขับรถยนตกระบะท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว แลนไปถึงบริเวณทางโคงดวยความเร็วสูง เปน
เหตุใหรถยนตกระบะเสียหลักหมุนล้ําเขาไปอยางกะทันหันในชองเดินรถยนตของผูเสนอขอพิพาทซ่ึงมีนาย ธ. ขับ
สวนทางมา เปนเหตุใหแถบหนารถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายมาก เม่ือเกิดเหตุแลวพนักงาน
ของผูคัดคานไดออกไปตรวจสอบความเสียหายของรถยนตของผูเสนอขอพิพาทและไดใหใบติดตอใหแกนาย ธ. 
ไวเปนหลักฐาน เพ่ือติดตอกับผูคัดคานในเรื่องคาเสียหาย โดยระบุวารถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความ
เสียหายหนักดานหนารถ และใหผูเสนอขอพิพาทเสนอราคาคาซอมรถไปยังผูคัดคานกอนทําการซอมรถ  
 ตอมาไดมีการนํารถยนตของผูเสนอขอพิพาทไปใหอูของบริษัท โตโยตาชุมพร ประเมินราคา
คาเสียหายโดยอยูภายใตการควบคุมของผูคัดคาน ซ่ึงประเมินราคาคาซอมเปนเงิน ๕๗๗,๘๗๙.๙๑ บาท บาท 
แตผูคัดคานควบคุมราคาไวเปนเงินรวม ๔๙๒,๐๓๐.๖๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทกับผูคัดคานตกลงกันในเรื่อง
ยอดเงินคาซอมแซมท่ีแทจริงวาเปนเงินเทาใดแนไมได ผูเสนอขอพิพาทจึงไมยอมสงมอบรถยนตของตนใหอู
บริษัท โตโยตาชุมพรทําการซอมแซม และไดวาจางรถยกลากมายกรถของตนมาใหอูบริษัทโตโยตาบอดี้ฯ ท่ี
กรุงเทพมหานคร เปนผูประเมินราคาคาซอมใหม ปรากฏวาอูดังกลาวประเมินราคาคาซอมแซมในราคาท่ี      
ผูคัดคานยังไมไดควบคุมราคาคิดเปนเงินรวม ๘๑๔,๑๖๖.๙๔ บาท แตภายหลังผูคัดคานก็ยังคงควบคุมราคา
ซอมแซมไวเปนเงิน ๔๘๒,๕๘๗.๓๖ บาท  ผูเสนอขอพิพาทไมยอมตกลงตามท่ีผูคัดคานควบคุมราคาเชนนั้นอีก
ครั้งหนึ่ง  
 ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดนํารถยนตของตนไปใหอู ท. ซ่ึงตั้งอยูเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ประเมินราคาคาซอม อู ท. ประเมินราคาคาซอมเปนเงิน ๘๑๔,๑๖๖.๙๔ บาท ซ่ึงเปนการซอมโดยเปลี่ยน
อะไหลของแทเปนสวนใหญ เปนการประเมินราคาโดยยังไมไดจัดซอมจริงๆ เม่ือซอมเสร็จแลวยังมีสวนลด
คาแรงและคาอะไหลใหอีก คงเหลือคาซอมแซมรถเปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท บาท   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
 ประเด็นขอพิพาทขอท่ี ๑ ท่ีวา จํานวนวินาศภัยอันแทจริงท่ีผูคัดคานตองชดใชมีเพียงใด นั้น 
เห็นวา ในเรื่องคาซอมรถยนตของผูเสนอขอพิพาท นั้น แมรถยนตของผูเสนอขอพิพาทจะไดรับความเสียหาย
มากตามภาพถาย แตความเสียหายสวนใหญปรากฏท่ีดานหนารถและเครื่องยนตเทานั้น ทางดานทายรถและ
ภายในรถไมไดรับความเสียหาย ความเสียหายของรถยนตสามารถซอมแซมเฉพาะสวนท่ีเสียหายใหกลับคืนดีได 
แตปรากฏตามรายการซอมรถยนตวา เปลี่ยนหลังคาเกง ประตูหลังดานขวา บังโคลนหลังขวา แผงซุมลอหลัง
ตัวนอกดานขวา ซุมลอหลังดานขวา แผงขางบังโคลนหลังขวาตัวใน เปนอาทิ ในลักษณะท่ีทํานอกเหนือจาก
ความเสียหายท่ีแทจริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ เพ่ือประโยชนของผูเสนอขอพิพาทเอง และท่ีสําคัญก็คือเม่ือมี
การประเมินราคาคาเสียหายครั้งแรกโดยบริษัทโตโยตาชุมพร ซ่ึงถือไดวาเปนอูท่ีซอมรถยนตโตโยตาได
มาตรฐาน เพราะเหตุท่ีมีความชํานาญในการซอมรถยนตโตโยตา และมีเครื่องมือเครื่องใชทุกอยางในการซอม
รถยนต ตลอดจนชางท่ีมีความถนัดในการตรวจดูและซอมแซมสวนตางๆ ของรถยนตยี่หอโตโยตาท่ีไดรับความ



๕๐ 
 

เสียหาย และไดทําการประเมินราคาคาซอมแซมรถคันพิพาทไวเปนเงินรวมท้ังสิ้น ๕๗๗,๘๗๙.๙๐ บาท สวนใน
การประเมินราคาคาเสียหายครั้งท่ี ๒ ซ่ึงกระทําโดยอูบริษัท โตโยตาบอดี้ฯ ไดประเมินราคาคาซอมไวรวมเปน
เงิน ๘๑๔,๑๖๖.๙๔ บาท ซ่ึงนาจะมากเกินไป เหตุท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทโตโยตาชุมพรฯ เปน
ผูตรวจสภาพความเสียหายของรถยนตของผูเสนอขอพิพาทในเวลาหลังจากเกิดเหตุแลวไมนาน ยอมมีโอกาส
ตรวจสอบสภาพความเสียหายท่ีแทจริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ไดอยางถูกตองมากกวาผูท่ีตรวจสภาพความ
เสียหายในภายหลัง เพราะผูท่ีตรวจสอบในภายหลังอาจพบความเสียหายหรือความสูญหายไปของสิ้นสวนหรือ
อะไหลในระหวางท่ีมีการยกรถยนตจากจังหวัดชุมพรมายังกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนระยะทางท่ีไกลประมาณ 
๕๐๐ กิโลเมตร 
 เห็นวา เม่ือพิจารณาตามพยานเอกสารตางๆ ตามรูปเรื่อง เหตุผลและพยานอ่ืนประกอบกัน
ดังกลาวมาขางตนแลว  กรณีนาเชื่อวา การประเมินราคาคาซอมแซมตามท่ีอูบริษัทโตโยตาชุมพรฯ ประเมิน
เปนเงิน ๕๗๗,๘๗๙.๙๐ บาท นาจะถูกตองมากกวาเพราะเหตุท่ีกระทําในระยะเวลากระชั้นชิดกับเวลาท่ีเกิด
เหตุข้ึน สวนการควบคุมราคาโดยพนักงานของฝายผูคัดคานนั้นมีน้ําหนักนอยกวา ยังไมอาจรับฟงเปนความจริง
ได เพราะมิใชผูเชี่ยวชาญท่ีแทจริงในการตรวจสภาพความเสียหายของรถยนตประเภทโตโยตาดังเชนรถยนต
ของผูเสนอขอพิพาท 
 คายกลากรถจากจังหวัดชุมพรมายังกรุงเทพมหานคร ท่ีผูเสนอขอพิพาทเสียใหแกหางหุนสวน
จํากัด ส.รถยก เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และคาประเมินราคาคาเสียหายของรถยนตของผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน ๘,๐๐๐ บาทนั้น เปนคาเสียหายท่ีไกลกวาเหตุท่ีผูคัดคานจะตองรับผิด เพราะถาผูเสนอขอพิพาทยอมซอม
รถยนตท่ีอูบริษัท โตโยตาชุมพรฯ ตั้งแตตนแลวผูเสนอขอพิพาทยอมจะไมตองเสียคายกลากรถ และคาประเมิน
ราคาคาเสียหายเลย 
 คาขาดประโยชนจากการใชรถยนตของผูเสนอขอพิพาทนั้น ไมปรากฏตามคําใหการของ
พยานของผูเสนอขอพิพาทวา ถาผูเสนอขอพิพาทนํารถยนตซอมท่ีอูบริษัทโตโยตาชุมพรฯ ตั้งแตแรกแลว 
จะตองใชเวลาซอมนานเทาใดและเสียคาขาดประโยชนเทาใด จึงกําหนดใหตามท่ีเห็นวาเหมาะสม เปนเงิน 
๒๒,๐๐๐ บาท  
 รวมเปนคาเสียหายเปนเงิน ๕๙๙,๘๗๙.๙๐ บาท 
 ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ ท่ีวา ผูคัดคานจะตองเสียดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาทเพียงใดนั้น เห็น
วา กรมธรรมประกันภัยรถยนตของผูเสนอขอพิพาทกําหนดใหผูคัดคานตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ 
ตอปนับแตวันผิดนัด คือวันท่ีผูคัดคานปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน 
 วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๕๙๙,๘๗๙.๙๐ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปนับแตวันผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท  
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี ๑๑๐/๒๕๕๔         
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ    

 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

๑๙. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๖/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยประมาทหรือไม 
  ๒. ผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูคัดคานหรือไม 
เพียงใด 
    
  ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเปนสามีภริยา
กันและเปนบิดามารดาของนางสาว อ. (ผูตาย) ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยรถยนตเกงไว ๒ ประเภท คือ 
ประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ ในวันเกิดเหตุ นาย จ. ไดขับข่ีรถยนตเกงคันท่ีเอาประกันภัย
ไวกับผูคัดคาน โดยมีนางสาว อ. โดยสารมากับรถ มุงหนาอําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด มาถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง นาย จ. ขับรถดวยความเร็วสูงในขณะท่ีแลนเขาทางโคง จนไม
สามารถบังคับรถใหอยูในเสนทางได ทําใหรถเสียหลักพลิกคว่ําลงขางทาง เปนเหตุใหนาย จ. และนางสาว อ. 
ผูโดยสาร เสียชีวิตท้ังสองคน พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรธวัชบุรี ไดออกไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ทํา
การสอบสวนและสรุปสํานวนการสอบสวนวา นาย จ. ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหมีผูถึงแกความตาย และ
ทรัพยสินเสียหาย อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฯ แตเนื่องจากนาย จ. ผูตองหาถึงแกความตาย 
สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับฯ 
 ผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง ไดติดตอผูคัดคานสาขาจังหวัดรอยเอ็ดเพ่ือใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
แตไมสามารถตกลงกันได เนื่องจากผูคัดคานเสนอคาชดใชนอยกวาความเปนจริง   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

 อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว 
 ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยประมาทหรือไม นั้น ผูเสนอ
ขอพิพาทท้ังสอง ไมมีพยานท่ีรูเห็นเหตุการณมานําสืบ คงอางสงแตสําเนารายงานประจําวันเก่ียวกับคดีเอกสาร 
และรายงานการสอบสวนมาแสดง ซ่ึงเอกสารดังกลาวไดจดแจงขอความท่ีระบุวา นาย จ. ขับข่ีรถท่ีเอา
ประกันภัยไปสงนางสาว อ. ท่ีอําเภอเสลภูมิ แตขับข่ีรถยนตโดยประมาทเสียหลักพลิกคว่ํา เปนเหตุใหท้ังสอง
คนถึงแกความตาย และรถยนตท่ีเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวนจึงทําสํานวนสอบสวน
กลาวหานาย จ. เปนผูตองหา ในฐานความผิดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืนถึงแกความตาย และ
ทรัพยสินไดรับความเสียหาย และเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานพอเพียง สวนผูคัดคานก็ยอมรับวา นาย จ.ขับข่ี
รถยนตท่ีเอาประกันภัยไปเกิดอุบัติเหตุและนางสาว อ. ถึงแกความตาย แตตอสูในทํานองเหตุเกิดเพราะเปน
เหตุสุดวิสัย เนื่องจากมีรถแลนตัดหนารถยนตท่ีนาย จ. ขับ ทําใหไมสามารถบังคับรถใหอยูในชองทางไดอยาง
ปลอดภัย แตเม่ือผูคัดคานไมนําพยานมาสืบ จึงรับฟงไมได อีกประการหนึ่ง นับตั้งแตเกิดเหตุจนถึงวันเสนอ   
ขอพิพาท ก็ไมปรากฏวาผูคัดคานไดยกเอาเหตุดังกลาวข้ึนตอสู กลับยอมเสนอชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก   
ผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง เหตุท่ีตกลงกันไมไดเพราะมีความเห็นตางกันในเรื่องจํานวนเงินคาสินไหมทดแทน โดย
เหตุดังกลาวมานี้ ขอเท็จจริงนาเชื่อวาผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยประมาท 
 ประเด็นขอพิพาทขอ ๒ ผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก       
ผูคัดคานหรือไม นั้น ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเรียกรองคาเสียหายดังนี้ 
 ก. คาใชจายในการจัดงานศพ เรียกรองมาเปนเงิน ๒๘๔,๐๐๐ บาท ผูคัดคานคัดคานวา      



๕๒ 
 

ไมนาจะเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตองพิจารณาถึงการทําศพตามประเพณีนิยมของแตละทองท่ีประกอบ 
และมิใชรายจายท่ีฟุมเฟอยเกินไป ท้ังผูเสนอขอพิพาทท้ังสองก็ไมมีเอกสารหลักฐานมาแสดงวาไดจายเงินไป
ตามนั้นจริง 
 พิจารณาคาปลงศพแตละขอไป ดังนี้ 
 ๑. คาตกแตงศพ คาดูแลศพกอนเผา เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒. คาโลงศพ เครื่องตกแตงโลง
ศพ เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท รวม ๓๓,๐๐๐ บาท นั้น เห็นสมควรกําหนดใหเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สวนคาดูแล
ศพกอนเผา ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองไมนําสืบใหเห็นวาเปนคาใชจายอันจําเปนในการปลงศพอยางไร จึงไม
กําหนดให 
 ๒. คาศาสนพิธี คาเครื่องใชอุปกรณประกอบศาสนพิธี และคาบําเพ็ญกุศลตลอดงาน (๓ คือ 
๔ วัน) เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น พิจารณาจากภาพถายประกอบแลว คืนหนึ่งก็ตกราว ๑๐,๐๐๐ บาท คา
เครื่องใชอุปกรณประกอบศาสนพิธี คือ หมายถึงธูปเทียน เห็นวา คาใชจายตามขอนี้เห็นสมควรกําหนดใหเปน
เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. คาเลี้ยงอาหารรับรองญาติมิตรรวมฟงสวดอภิธรรมตลอดจนญาติมิตรท่ีมาชวยงานตลอด
งาน (๓ คืน ๔ วัน) เปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นวา ครอบครัวของผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง จัดวาเปนตระกูลท่ี
คอนขางจะมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักของคนแถวนั้นโดยท่ัวๆ ไป จึงมีคนมารวมในงานศพเปนจํานวนมาก เห็นวา 
สมควรกําหนดคาเสียหายตามขอนี้ใหเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. คาเครื่องไฟ คาดนตรีพิณพาทย และพลุตะไล ตลอดงาน เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
เห็นสมควรกําหนดใหเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
 ๕. คาบรรจุอัฐิ เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท เห็นควรกําหนดใหเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๖. คาของชํารวย และคาดอกไมจันสําหรับใชในงานศพ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
เห็นสมควรกําหนดใหเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
 ๗. คาใชจายสําหรับใชสถานท่ีฌาปนกิจศพ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เห็นสมควรกําหนดใหเปน
เงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๘. คาใชจายและอุปกรณในการทําพิธีเชิญวิญญาณผูตายจากท่ีเกิดเหตุสูสุคติตามประเพณี 
เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เห็นสมควรกําหนดเปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 ๙. คาจางรถบรรทุกรับ-สงญาติจากตางอําเภอตางจังหวัดมารวมงานในวันฌาปนกิจศพ เปน
เงิน ๕,๐๐๐ บาท เห็นวา เปนคาใชจายท่ีหางไกลหรือนอกเหนือกรอบอันพอท่ีจะถือไดวาเปนคาใชจายอัน
จําเปนในการปลงศพ จึงไมกําหนดให 
 ๑๐. คาใชจายในการทําพิธีเก็บกระดูกตามประเพณีหลังการเผา เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
เห็นสมควรกําหนดใหเปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. คาใชจายในการทําบุญครบรอบการตาย ๗ วัน เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และคาใชจายใน
การทําบุญครบครอบหลังการฌาปนกิจ ๑๐๐ วัน เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นสมควรกําหนดใหเปนเงิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. คาใชจายในการนํากระดูกผูตายไปลอยอังคารตามประเพณี เห็นสมควรกําหนดใหเปน
เงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 รวมคาปลงศพ เปนเงินจํานวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท 
 ข. คาขาดไรอุปการะสําหรับผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ใหการวา อายุ ๕๒ ป สุขภาพแข็งแรง มี
อายุตอไปไดถึงกวา ๗๐ ป ขอเรียกรอง ๑๘ ป ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท 



๕๓ 
 

 ค. คาขาดไรอุปการะสําหรับผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ ใหการวา อายุ ๕๓ ป สุขภาพแข็งแรง มี
อายุตอไปไดถึงกวา ๗๐ ป ขอเรียกรอง ๑๗ ป ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท 
 ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ใหการตอบผูแทนฯ ผูคัดคานถามคานวา ตนมีเงินเดือน ๑๕,๒๐๐ บาท 
บุตรสาวคนโตไมไดสงเสียผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเพราะออกเรือนไปแลว และใหการตอบอนุญาโตตุลาการถาม
วา เงินท่ีผูตายสงใหผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง เดือนละประมาณ ๕,๔๐๐-๗,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีสงใหคอนขางมากนี้ 
เนื่องจากผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไปกูเงินมาสรางบานใหม โดยผูตายรับปากวาจะสงเงินมาชวย เขาจึงสงใหเปน
ประจําทุกเดือน 
 เห็นวา ผูเสนอฯ ท้ังสองเรียกรองใหผูคัดคานรับผิดโดยกําหนดใหผูตายสงคาเลี้ยงดูใหผูเสนอ 
ขอพิพาทท้ังสอง เปนเงินปละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตกเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผูตายมีรายไดเดือนละ ๑๔,๙๓๐ บาท 
ซ่ึงการท่ีสงเงินใหผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ก็ยอมรับวาเปนเงิน
คอนขางมาก ซ่ึงนาจะถือไดวาเปนการสงชั่วคราวหรือสงเฉพาะกิจ คือ สงในระหวางท่ีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไป
กูยืมเงินมาเพ่ือปลูกสรางบานใหม และผูตายก็รับปากวาจะสงเงินมาชวย แมผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จะใหการวา 
ผูตายมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาท่ี การงานสูงข้ึนตามลําดับ ซ่ึงประสงคจะใหเขาใจวาผูตายคงมีรายไดสูงข้ึน
เรื่อยๆ นาจะมีความสามารถสงเสียผูเสนอขอพิพาทท้ังสองไดตามท่ีเรียกรอง แตก็ตองคํานึงวาปจจุบันผูตายมี
สถานะโสด ไมมีภาระทางครอบครัว ครั้นตอไปภายภาคหนาผูตายมีครอบครัว ยอมมีความจําเปนเก่ียวกับ
ภาระท่ีจะตองนําเงินรายไดมาใชจายในครอบครัว อีกประการหนึ่ง คาขาดไรอุปการะนี้ผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง 
ก็จะไดรับเปนเงินกอนไปเลยในคราวเดียว พิเคราะหแลว เห็นสมควรกําหนดคาขาดไรอุปการะของผูเสนอ    
ขอพิพาทท้ังสอง เปนเงินปละ ๒๔,๐๐๐ บาท/คน และกําหนดใหผูเสนอฯ ท้ังสองไดรับคาอุปการะคนละ ๑๕ 
ป เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ × ๑๕ × ๒ = ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
 รวมคาสินไหมทดแทนของผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเปนเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท  
 สําหรับดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเรียกรองใหผูคัดคานชําระใหแกผูเสนอขอพิพาทท้ังสองนับตั้งแตวัน
เกิดเหตุ นั้น เห็นวา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุน มีความผูกพันท่ีจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพ่ือความวินาศภัยท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม ไมใชผูทําละเมิดหรือตองรวมรับผิดกับผูทําละเมิด   
ผูคัดคานจึงไมผิดนัดในเรื่องดอกเบี้ยนับแตวันทําละเมิด  
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทท้ังสอง เปนเงิน ๘๖๕,๐๐๐ 
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ   
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๙๘/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘ วรรค

หนึ่ง    
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม  
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๒๐. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี    ๒๗/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูเสนอฯ ไมมีสวนประมาทหรือไม เพียงใด  
   ๒. ผูคัดคานจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอฯ หรือไม เปนเงินจํานวน 
                 เทาใด 

 
   ตามท่ีคูพิพาทนําสืบขอเท็จจริงฟงไดวา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยรถยนตเกง ตาม
กรมธรรมประกันภัยระบุความรับผิดตอบุคคลภายนอกกรณีความเสียหายตอรางกายหรืออนามัยเฉพาะสวนเกิน
วงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน ในวันเกิดเหตุนาย ส. ขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัยไปตามถนนเพชรเกษมมุงหนาไปทางนครปฐม ไดเฉ่ียวชนกับรถยนตตูท่ี   ผูเสนอฯ ขับข่ีมาตามถนน
ถนนบริเวณสามแยกท่ีถนนมาบรรจบกับถนนเพชรเกษม โดยผูเสนอขอพิพาทจะเลี้ยวขวาเขาถนนเพชรเกษม 
รถยนตท้ังสองคันไดเฉ่ียวชนกันอยางแรง เปนผลใหผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บ  พนักงานสอบสวนไดรับแจง
แลวไดออกไปท่ีเกิดเหตุ จากการสอบสวนเบื้องตนนาย ส. ยอมรับวาขับข่ีรถยนตประมาท โดยขับข่ีฝาสัญญาณ
ไฟแดงเฉ่ียวชนรถยนตตูของผูเสนอผูเสนอขอพิพาท เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและทรัพยสินผูอ่ืนเสียหาย 
นอกจากรถยนตท่ีนาย ส.ขับข่ีเฉ่ียวชนรถยนตตูท่ีผูเสนอขอพิพาทขับข่ีแลว ยังแฉลบไปชนรถยนตหมายเลข
ทะเบียน นค ท่ีนาย ช. เปนผูขับข่ีซ่ึงจอดติดไฟแดงของถนนอีกฝงหนึ่งไดรับความเสียหายดวย 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวาผูเสนอขอพิพาทไมมีสวนประมาท หรือไม นั้น   
  จากอุบัติเหตุตามขอพิพาทนี้ รอยตํารวจเอก ช. พนักงานสอบสวนใหการวา จากการสอบถาม
พยานท่ีเกิดเหตุวามีรถยนตเกงซ่ึงมีนาย ส. เปนผูขับข่ี ไดขับรถตามถนนเพรชเกษมมุงหนาไปทางจังหวัด
นครปฐม เม่ือถึงสามแยกไฟแดงก็ไดฝาไฟแดง เฉ่ียวชนกับรถตูของผูเสนอขอพิพาทซ่ึงไดสัญญาณไฟเขียวขับ
ออกจากซอย จากการสอบสวนเบื้องตนนาย ส. ประมาทขับรถเฉ่ียวชน มีผูไดรับบาดเจ็บและทรัพยสินผูอ่ืน
เสียหาย นาย ส. ยอมรับวาไดขับรถฝาไฟแดงจริง และในวันท่ีมาทําบันทึกตกลงคาเสียหายท่ีสถานีตํารวจรวม 
๗ ครั้ง โดยมีตัวแทนผูคัดคานมาทําบันทึกขอตกลงคาสินไหมทดแทนกับผูเสนอขอพิพาทโดยตลอด ตัวแทน    
ผูคัดคานมิไดปฏิเสธความรับผิดหรือกลาวหาผูเสนอผูเสนอขอพิพาทมีสวนประมาทแตอยางใด และข้ันตอนท่ี   
ผูเสนอผูเสนอขอพิพาทมารองเรียนขอความเปนธรรมตอสํานักงาน คปภ. ผูคัดคานก็มิไดยกเหตุวาผูเสนอ     
ขอพิพาท มีสวนประมาท เพ่ือจะไดถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดหรือรับผิดตามสัดสวนของความประมาทมาก
นอยข้ึนมากลาวอางแตประการใด และแมในชั้นพิจารณาผูคัดคานก็ไมสืบพยาน พยานหลักฐานของผูเสนอ   
ขอพิพาท จึงมีน้ําหนักมากกวา นาเชื่อวาอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัยแตเพียงฝายเดียว 
  ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒ ผูคัดคานจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอฯ หรือไม เปนเงิน
จํานวนเทาใด นั้น วินิจฉัยไดดังนี้ 
  ๑. คารักษาพยาบาลเบื้องตนและคารักษาตอเนื่องจนถึงวันยื่นเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกรองมาเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทใหการวา ตนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายดังกลาว 
เนื่องจากผูเสนอขอพิพาทตองผาตัดเอาเหล็กออก และใหการตอบผูแทนฯ ผูคัดคานถามคานวา คาผาตัดเอา
เหล็กดาม หัวเขาออก ผูเสนอขอพิพาทไมมีใบรับรองแพทยมาแสดง และแพทยก็ไมไดบอกวาจะตองเสีย
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คาใชจายเทาใด ผูเสนอขอพิพาทใหการใหมวา ไปถามท่ีเคานเตอรท่ีโรงพยาบาลท่ีรักษาวาคาผาตัดเอาเหล็ก
ออกจะเสียเงินเทาใด พนักงานท่ีเคานเตอรบอกวาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
  ผูแทนฯ ผูคัดคาน ใหการวา ผูคัดคานไดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคารักษาพยาบาลของ    
ผูเสนอขอพิพาทไปแลวเปนเงินจํานวน ๔๓,๐๐๐ บาท และไดชดใชคาสินไหมทดแทนคืนใหแกบริษัท ท.
ประกันภัย จํากัด ซ่ึงรับประกันภัยรถยนตคันท่ีผูเสนอขอพิพาท ขับข่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ ซ่ึงไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูเสนอขอพิพาทไปแลวจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผูคัดคาน
ยังจายคารักษาพยาบาลบางสวนคืนใหผูเสนอขอพิพาทท่ีไดสํารองจายไปแลวจํานวน ๘,๐๐๔ บาท รวมคา
สินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานไดชดใชใหแกผูเสนอขอพิพาท ไปแลวเปนเงินจํานวน ๖๖,๐๐๔ บาท ฉะนั้น หาก    
ผูคัดคานตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทตามขอพิพาทนี้ ผูคัดคานก็รับผิดอีกไมเกินจํานวน ๙๓๓,๙๙๖ บาท 
  เห็นวา คารักษาพยาบาลผูเสนอขอพิพาทท่ีโรงพยาบาลนั้น เม่ือพิเคราะหบาดแผลตาม
รายการท่ีแพทยไดตรวจ และคารักษาในโรงพยาบาลจํานวน ๘ วัน และเห็นวารักษาประมาณ ๔ เดือนถาไมมี
ภาวะแทรกซอนตามใบชันสูตรบาดแผล รวมท้ังภาพถายผูเสนอขอพิพาทแลว เห็นควร กําหนดคารักษาพยาบาล
เบื้องตนและตอเนื่องถึงวันเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท สวนคาผาตัดเอาเหล็กท่ีดามหัวเขา
ออกตามท่ีผูเสนอขอพิพาทใหการถึงนั้น เปนคารักษาพยาบาลในอนาคต จึงเปนการนําสืบนอกเหนือคําเสนอ
ขอพิพาท แตผูคัดคานไมคัดคาน เพียงแตโตแยงวาคาผาตัดเอาเหล็กท่ีใสไวออกสูงเกินความเปนจริงเทานั้น จึง
เห็นสมควรกําหนดคาผาตัดเอาเหล็กท่ีดามหัวเขาหรือกระดูกให และกําหนดใหเปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  

รวมคารักษาพยาบาล ๘๐,๐๐๐ บาท  
  ๒. คาขาดประโยชนและรายได ผูเสนอขอพิพาทใหการวา ตนมีอาชีพขับรถตูรับจางรับสง
นักเรียนและนําเท่ียว มีรายไดเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ปจจุบันอายุ ๕๓ ป สามารถทํางานไดจนถึงอายุ ๖๕ ป 
เหลือ ๑๒ ป รางกายแข็งแรงและไมมีโรคประจําตัว และมีบุตรตองเลี้ยงดู ๓ คน ขอเรียกรองคาเสียหายในสวน
นี้ ๑๒ ป เปนเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท แตใหการตอบผูแทนฯ ผูคัดคานถามคานวา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทตอ
เดือน จะหักภาษี ณ ท่ีจายหรือไมไมรู ตนจะขับรถสงนักเรียนเฉพาะชวงเชาและชวงเย็น นอกจากนี้ยังรับจาง
โรงเรียนเสิรฟอาหารใหเด็กในชวงเท่ียง ไดคาจางวันละ ๑๐๐ บาท  
  ผูแทนฯ ผูคัดคานใหการวา ผูเสนอขอพิพาทหากจะขาดรายไดไปจริงก็ไมเกินเวลา ๖ เดือน 
ตามท่ีไดรับบาดเจ็บ เพราะตามใบรับรองแพทยไดระบุเวลาในการรักษาตัวของผูเสนอขอพิพาทไวจํานวน ๔ 
เดือน เทานั้น ผูเสนอขอพิพาทมีอาชีพในการรับจางขับรถ ซ่ึงไมตองใชความรูอยางอ่ืนเปน ผูเสนอขอพิพาท
ไดรับเงินเดือนไมเกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทเทานั้น ขาดรายไดไมเกินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
  เห็นวา ประการแรกเก่ียวกับบาดแผลของผูเสนอฯ นั้น ไดยกมากลาวแลวในขอเท็จจริงท่ีฟง
ได คือ ปรากฏตามใบชันสูตรบาดแผลมีความเห็นรักษาประมาณสี่เดือนถาไมมีภาวะแทรกซอน และครั้งท่ี ๒ 
แพทยไดออกใบรับรองแพทยวา วากระดูกตนคอและกระดูกลูกสะบาเขาซายหัก ผาตัดใสเหล็กดามกระดูกแลว 
ควรหยุดพักรักษาตัว ๙๐ วัน ประกอบกับผูเสนอขอพิพาทใหการวา ภายหลังเกิดเหตุเวลาเดินขาซายไมมีแรง 
อาการชาทางดานแถบซายตั้งแตแขนซายถึงปลายเทาซาย และการพูดลิ้นแข็ง การสื่อสารชาลง สมองสั่งการ
ชาลง ทําใหถูกเลิกจางจากอาชีพขับรถตูรับสงนักเรียนและนําเท่ียว จนเปนเวลากวา ๑ ป เศษ ขับรถไมไดเลย 
แมจนบัดนี้ยังเสียวขาท่ีแปลบๆ อยู แตเดินไดโดยไมตองใชไมเทา และตามท่ีปรากฏตอหนาอนุญาโตตุลาการ  
วาพูดจาไดตามปกติ แมจะมีอาการลิ้นจุกปากเปนบางครั้ง แตก็ฟงรูเรื่องดี เขาใจคําถามไดดี เวลาเดินสังเกตยัง
เดินกะเผลกอยูนิดหนอย พยานวาท่ีพูดจาไดไมปกติเพราะเก่ียวกับอาการบาดเจ็บท่ีตนคอ และวารูสึกขัดใจท่ี 
พูดไมไดเปนปกติเหมือนคนอ่ืน   
  ปญหาวาจะตองใชระยะเวลานานเทาใดท่ีผูเสนอฯ จะหายเปนปกติท้ังรางกายและจิตใจ 
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พอท่ีจะมีผูวาจางใหผูเสนอฯ ขับรถยนตตูไดอีกนั้น ข้ึนอยูกับการบําบัดรักษาและธรรมชาติท่ีจะปรับสภาพของ
รางกาย เม่ือพิเคราะหถึงอาการบาดเจ็บของผูเสนอฯ แลว เห็นวา หากไดมีการผาตัดเอาเหล็กท่ีดามออก 
อาการคงจะคอยๆ ทุเลาเบาบางลง สวนการพูดลิ้นแข็งและสมองสั่งการชา นาจะเปนอาการทางเสนประสาท
และ คงมีทางบําบัดรักษาได พรอมกับท่ีธรรมชาติของรางกายปรับสภาพ แตอาชีพการขับรถยนตตูรับจางรับสง
ผูโดยสาร เปนอาชีพท่ีนายจางคงพิถีพิถันในการท่ีจะเลือกจางเฉพาะผูท่ีมีสมรรถภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ
แข็งแรงเปนสําคัญ เห็นสมควรกําหนดคาขาดรายไดใหเปนระยะเวลา ๕ ป 
  ประการท่ี ๒ เรื่องการขาดรายไดของผูเสนอขอพิพาทท่ีนําสืบวา มีรายไดหรือเงินเดือน 
๑๕,๐๐๐ บาท หรือประมาณนั้น ฝายผูคัดคานโตแยงวาไมเกิน ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท ไมรวมเบี้ยเลี้ยง 
  เห็นวา ตามทางนําสืบของผูเสนอฯ นาจะฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาททํางานรับจางขับรถตูของ
ผูอ่ืนรับสงนักเรียน ซ่ึงในชวงท่ีโรงเรียนเปดทําการสอน ผูเสนอฯ ก็รับจางโรงเรียนเสิรฟอาหารใหเด็กในชวง
เท่ียงดวย และในชวงท่ีโรงเรียนไมมีการเรียนการสอนเจาของรถยนตตูก็รับจางนําเท่ียว ซ่ึงอาจจะไดรับคาเบี้ย
เลี้ยงหรือรางวัลจากนักทัศนาจร เม่ือถัวเฉลี่ยแลวเห็นสมควรกําหนดใหมีรายไดเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเปนคาขาดรายได ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. คาจางเหมารถยนตเพ่ือไปพบแพทย ผูเสนอขอพิพาทไปพบแพทยเพ่ือทําการรักษาและ
ติดตามคดีเดือนละ ๒ ครั้ง ขอคิดคาเสียหายในสวนนี้เปนเงิน ๕,๐๐๐ เห็นวา จากอาการบาดเจ็บของผูเสนอ
ขอพิพาทดังกลาวแลว มีเหตุใหนาเชื่อวาแมจะออกจากโรงพยาบาลแลว ก็นาจะตองไปพบแพทยเพ่ือรับการ
บําบัดรักษาอีกตามใบรับรองแพทย จึงกําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๔. คาท่ีอาจตกเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ ไมมีโอกาสสุขสดชื่นเชนคนปกติ ไมสามารถชวย
ตัวเองไดตามปกติ สุขภาพจิตเสื่อมโทรมลงทุกวัน ไมมีความสุขเชนดังแตกอน เรียกรองมาเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ผูคัดคานโตแยงวา ผูเสนอขอพิพาทไมเปนบุคคลท่ีพิการหรือทุพพลภาพอยางถาวรแตอยางใด เพราะไมมี
ใบรับรองแพทยท่ีรับรองวาเปนคนพิการมาแสดง และคาเสียหายสวนนี้ก็ควรไดรับแตไมควรเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
  เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บมาก ดังท่ีกลาวมาขางตน และเม่ือไดใครครวญถึง
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง 
แลว เห็นวาท่ีผูเสนอฯ เรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง ตามขอเท็จจริงในขอพิพาทนี้เปนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท นั้น เปนการสมควรแลว รวมคาเสียหายของผูเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน ๘๘๕,๐๐๐ บาท 
  สําหรับอัตราดอกเบี้ยท่ีผูเสนอขอพิพาทขอมาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นั้น  ผูเสนอฯ ไมได
กลาวอางหรือนําสืบวาเพราะเหตุใดผูเสนอฯ จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราดังกลาวได ผูเสนอฯ คงมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอยละเจ็ดก่ึงตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔ 
วรรคหนึ่ง เทานั้น และใหคิดตั้งแตวันท่ีผูเสนอขอพิพาททวงถามใหผูคัดคานชําระคาสินไหมทดแทนเปนตนไป  
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท เปนเงินจํานวน ๘๘๕,๐๐๐ 
บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันท่ีทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๔/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๘ วรรค

หนึ่ง, ๔๔๖ วรรคหนึ่ง และ ๒๒๔    
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม  



๕๗ 
 

๒๑. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๑,๓๒/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท:  ๑. เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ก. หรือไม 

  ๒. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองหรือไม เพียงใด 
 
ขอเท็จจริงท่ีคูพิพาทนําสืบรับฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ และท่ี ๒ เปนบิดามารดาชอบ

ดวยกฎหมายของนาย ธ. ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๓ เปนคูสมรสของนาย ธ. (ผูตาย) ผูคัดคานท่ี ๑ เปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตบรรทุกเลขทะเบียน ๗๘ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สวน
ผูคัดคานท่ี ๒ เปนผูรับประกันภัยภาคสมัครใจรถยนตคันดังกลาวแบบประเภท ๓ ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ เปน   
ผูถือกรรมสิทธิ์รถยนตยี่หอมิตซูบิชิ  

วันเกิดเหตุนาย ธ. ขับรถยนตของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕  โดยมีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ และนาย 
ก. โดยสารมาดวย นาย ธ. ขับรถมาจากดานถนนพระราม ๒ มุงหนาไปดานถนนเพชรเกษม เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ
บริเวณ มีนาย ก. ขับรถยนตบรรทุกเลขทะเบียน ๗๘ ซ่ึงผูคัดคานท้ังสองรับประกันภัยไว แลนมุงหนาไปดาน
ถนนเพชรเกษมเชนเดียวกัน โดยรถท่ีนาย ก. ขับอยูหนารถท่ีนาย ธ. ขับ แลวรถท้ังสองคันเกิดชนกันเปนเหตุให
นาย ธ. และนาย ก. เสียชีวิต สวนผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ รับอันตรายแกกายสาหัส กะโหลกศีรษะราว แขนขวา
หัก ซ่ีโครงหัก รถของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ เสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ทํา
บันทึกและทําแผนท่ีเกิดเหตุไวและมีความเห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ก. ตอมาพนักงานอัยการ
เปนโจทกฟองนาย ก. ตอศาลอาญาธนบุรี ฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย รับอันตราย
สาหัสและทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหาย นาย ก. ใหการปฏิเสธ ศาลพิพากษาวานาย ก. ขับรถโดยประมาทเปน
เหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย และเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายแกกายสาหัส ลงโทษจําคุก ๕ ป ๒ เดือน  

เนื่องจากวงเงินความรับผิดสูงสุดของผู คัดคานท่ี ๑ ตามกรมธรรมประกันภัยเปนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนผูคัดคานท่ี ๒ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ จึงขอเรียกรองเอา
กับผูคัดคานท่ี ๑ เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเรียกรองเอากับผูคัดคานท่ี ๒ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวน   
ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ขอเรียกรองเอากับผูคัดคานท่ี ๑ ตามความรับผิดสูงสุด เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ
เรียกรองเอากับผูคัดคานท่ี ๒ ตามความรับผิดสูงสุด เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สวนผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ ขอ
เรียกรองเอากับผูคัดคานท่ี ๒ ตามความรับผิดสูงสุด เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตผูคัดคานท้ังสองเพิกเฉยไม
ยอมชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอ  ขอพิพาทท้ังหา  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  
ประเด็นขอพิพาทท่ี ๑ เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ก. หรือไม นั้น ฝายผูเสนอ      

ขอพิพาทมีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ซ่ึงโดยสารรถนาย ธ. มาใหถอยคําไดความวา คืนเกิดเหตุ กอนเกิดเหตุนาย ธ. 
ขับรถกระบะมาจากทางดานถนนพระราม ๒ มุงหนาไปทางถนนเพชรเกษมโดยขับอยูในชองเดินรถท่ี ๒ นับ
จากซายมือ โดยชองเดินรถคูขนานมี ๓ ชอง ชวงเวลานั้นเปนเวลาใกลจะหนึ่งนาฬิกาแลว มีรถแลนไมมากนัก 
สังเกตเห็นรถยนตบรรทุกตูคอนเทนเนอรหนึ่งคันแลนอยูชองเดินรถท่ี ๒ ชองเดียวกันกับรถนาย ธ. แต
รถบรรทุกอยูดานหนารถนาย ธ. ขณะนั้นรถบรรทุกอยูหางรถนาย ธ.ประมาณ ๑๐ เมตร นาย ธ.กะพริบไฟ
หนารถเพ่ือจะขอแซงรถบรรทุก หลังจากนั้นนาย ธ. ขับรถเปลี่ยนจากชองเดินรถท่ี ๒ ไปชองเดินรถท่ี ๓ เพ่ือ
แซงรถบรรทุก ในขณะเดียวกันรถบรรทุกขับเบี่ยงออกมาทางขวาในชองเดินรถท่ี ๓ โดยกะทันหันและไมไดให



๕๘ 
 

สัญญาณจึงเปนเหตุใหรถนาย ธ. ชนรถบรรทุก หลังจากนั้นพยานสลบไป รูสึกตัวอีกครั้งเม่ืออยูท่ีโรงพยาบาล
แลว นอกจากนี้ฝายผูเสนอขอพิพาทอางสงคําใหการชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงใหการไวหลังเกิด
เหตุเพียง ๓ วัน ไดความวา คืนเกิดเหตุพันตํารวจ ท. ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนเวรคดีอาญาจราจร 
เม่ือไดรับแจงเหตุตามขอพิพาทนี้จึงไปท่ีเกิดเหตุพบรถยนตกระบะจอดขวางอยูบนสะพานขามคลองฯ หนารถ
หันไปทางทิศตะวันตก ทายรถหันไปทางทิศตะวันออกโดยทายรถจอดขวางอยูในชองเดินรถท่ี ๓ สภาพรถ
หลังคาบุบยุบบริเวณหนารถบุบยุบและพบเศษกระจกรถแตกกระจายอยูในชองเดินรถท่ี ๓ จึงสันนิษฐานวา
เปนจุดเฉ่ียวชน ไมพบรองรอยการเบรกของรถในท่ีเกิดเหตุ หางจากรถกระบะประมาณ ๘๐ เมตร พบรถยนต
บรรทุกสิบลอจอดอยูริมถนนในชองเดินรถท่ี ๑ ดานซายมือสุด สภาพทายรถดานขวามีรอยบุบยุบเสียหาย ไม
พบคนขับรถบรรทุกไมทราบวาเปนใครอยูท่ีใด จึงทําแผนท่ีเกิดเหตุไว เชื่อวาเกิดจากความประมาทของคนขับ
รถบรรทุกท่ีขับรถเปลี่ยนชองทางเดินรถจากชองท่ี ๒ มาชองท่ี ๓ โดยกะทันหันตัดหนารถกระบะเปนเหตุใหรถ
กระบะหลบไมพนจึงพุงชนทายดานขวาของรถบรรทุก เห็นวา แมฝายผูเสนอขอพิพาทมิไดนําพันตํารวจโท ท.
มาเปนพยานเพ่ือเปดโอกาสใหฝายผูคัดคานถามคานก็ตาม แตไมปรากฏวาพันตํารวจโท ท. มีสาเหตุโกรธเคือง
กับนาย ก. จึงเชื่อวาคําใหการชั้นสอบสวนใหการตามความจริง เม่ือฟงประกอบกับถอยคําของผูเสนอขอพิพาท
ท่ี ๔ เชื่อวารถกระบะชนรถบรรทุกในชองเดินรถท่ี ๓ มิใชชองเดินรถท่ี ๒ จึงรับฟงไดวา เหตุเกิดจากความ
ประมาทของนาย ก. ผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานท้ังสองรับประกันภัยไว 

ประเด็นขอพิพาทท่ี ๒  ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองหรือไม เพียงใด นั้น เม่ือปรากฏวาผู
ขับข่ีรถยนตคันท่ีผูคัดคานท้ังสองรับประกันภัยไวเปนฝายประมาท ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิเรียกรองใหผู
คัดคานท้ังสองชดใชคาสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยได   

เม่ือผูคัดคานท่ี ๑ รับประกันภัยรถยนตท่ีนาย ก. เปนผูขับตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ กรณีผูประสบภัยเสียชีวิตจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และกรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
อยางถาวร ผูคัดคานท่ี ๑ จะจายคารักษาพยาบาลและคาเสียหายอยางอ่ืนท่ีผูประสบภัยสามารถเรียกรองได
ตามมูลละเมิดตามความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอหนึ่งคน  

สวนผูคัดคานท่ี ๒ รับประกันภัยรถยนตท่ีนาย ก. เปนผูขับแบบประเภทท่ี ๓ ซ่ึงรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกในนามผูเอาประกันภัย สําหรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
ตามความเสียหายท่ีแทจริงท่ีสามารถคํานวณเปนเงินได เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรับผิดสําหรับความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

ดังนั้น ผูคัดคานท่ี ๑ จึงตองชดใชกรณีท่ีนาย ธ. เสียชีวิตใหแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ 
เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ รับวาไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัท อ. ประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับประกันภัยรถยนตท่ีนาย ธ. ขับเปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท หากศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวานาย ก. ขับรถโดยประมาท ผูคัดคานท่ี ๑ จะตองคืนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ใหแกบริษัท อ.ประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) ดังนั้น จึงตองนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักออกเสียกอนเม่ือนําเงินจํานวนดังกลาวหักออกแลว 
ผูคัดคานท่ี ๑ จะตองชดใชเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึง ๓ เปนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท  

สวนผูคัดคานท่ี ๒ ยื่นคําคัดคานวาคาปลงศพนาย ธ. ไมนาจะเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงรับฟง
ไดวา ผูคัดคานท่ี ๒ รับวาคาปลงศพนาย ธ. มีจํานวนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เต็มวงเงินท่ีผูคัดคานท่ี ๒ ตองรับผิด
ตามสัญญาประกันภัย เห็นวา แมผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ นําสืบวาคาจัดการศพนาย ธ. เปนเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แตผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ ยอมรับวาวงเงินสูงสุดท่ีจะเรียกรองจากผูคัดคานท่ี ๒ 



๕๙ 
 

ไดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเทานั้น จึงใหผูคัดคานท่ี ๒ รับผิดชดใชเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

สวนผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ท่ีเรียกรองใหผูคัดคานท่ี ๑ รับผิดเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ     
ผูคัดคานท่ี ๒ รับผิดเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แมผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ไมมีใบเสร็จรับเงินหรือพยานหลักฐาน
มาแสดงวาคาเสียหายตามคําเสนอขอพิพาทเปนความจริงก็ตาม แตเม่ือพิเคราะหจากใบแสดงความเห็นของ
แพทย ๒ ฉบับแลวไดความวาผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ไดรับบาดเจ็บกระดูกแขนขวาทอนบนหัก กระดูกไหปลารา
หัก กะโหลกศีรษะราวและตองพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลนับตั้งแตวันเกิดเหตุจนลวงเวลาไปถึง ๑ เดือนเศษ   
นาเชื่อวา คาเสียหายท่ีเปนคารักษาพยาบาลรวมกันแลวไมนอยกวา ๑๕๐,๐๐๐ บาท แมผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ 
จะรักษาพยาบาลโดยใชสิทธิประกันสุขภาพท่ีรัฐเปนผูออกคาใชจายก็ตาม ผูคัดคานท้ังสองยังตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยท่ีทํากันไว แตไดความวาผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัท อ.
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) แลว ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผูคัดคานท่ี ๑ คงตองรับผิดชดใชเงินแกผูเสนอขอ
พิพาทท่ี ๔ เพียง ๓๕,๐๐๐ บาท และผูคัดคานท่ี ๒ ตองรับผิดชดใชเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ ตามวงเงินท่ีทํา
สัญญากันไวเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

สวนท่ีผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ เรียกรองคาเสียหายของรถยนตจากผูคัดคานท่ี ๒ เต็มวงเงินท่ี   
ผูคัดคานท่ี ๒ ทําไว เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้น เม่ือพิเคราะหภาพถายรถของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ แลว สวน
หนาของรถบุบยุบเสียหายอยางมาก เชื่อวากระทบกระเทือนถึงสวนเครื่องยนตโครงหลังคารถและประตูดาน
คนขับเสียหายบุบยุบอยางมาก เชื่อวาจะตองเสียคาซอมไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเต็มวงเงินท่ีผูคัดคาน
ท่ี ๒ จะตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงไมวินิจฉัยคาเสียหายสวนอ่ืนวามีหรือไม จึงใหผูคัดคานท่ี ๒ รับผิด
ชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

นอกจากนี้ ผูคัดคานท้ังสองยังตองชดใชดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับตั้งแตวันผิดนัด 
แตผูเสนอขอพิพาทขอดอกเบี้ยนับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทไปจนกวาจะชําระเสร็จ จึงใหผูเสนอขอพิพาท
ไดรับดอกเบี้ยตามท่ีขอ 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานท่ี ๑ ชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ เปนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ 
บาท ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ใหผูคัดคานท่ี ๒ ชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ 
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๔ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอ
ปนับถัดจากวันยื่นคําเสนอขอพิพาท และชําระเงินแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๕ เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอปนับถัดจากวันยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอ
พิพาทท้ังหา   
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๗๐, ๙๗/๒๕๕๔       
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต  

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๒๒. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๔/๒๕๕๔   
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูคัดคานตองชดใชคาเสียหายแกผูเสนอพิพาทเพียงใด    

๒. ผูเสนอขอพิพาทเรียกดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป หรือ ๗.๕ ตอป 
 
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา ผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของรถยนตรับจางสาธารณะ และไดทํา

ประกันภัยไวกับบริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในวันเกิดเหตุนาย ป. ไดขับข่ีรถยนตคันดังกลาวมาจาก
มีนบุรีแลนไปตามถนนรามอินทรา โดยไดแลนตามหลังรถยนตทะเบียน ภธ และมีรถยนตทะเบียน ฌก ซ่ึง      
ผูคัดคานรับประกันภัยไวแลนตามหลังมา เม่ือแลนไปถึงบริเวณท่ีมีสัญญาณไฟจราจร มีสัญญาณไฟสีแดง    
นาย ป. ไดหยุดรถยนต และถูกรถยนตทะเบียน ฌก ชนทาย แลวรถยนตแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทไดเคลื่อน
ไปชนรถยนตทะเบียน ภธ พนักงานของผูคัดคานไปตรวจท่ีเกิดเหตุและยอมรับวาเหตุเกิดจากความประมาท
ของผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว   

ประเด็นขอพิพาทขอแรกท่ีวา ผูคัดคานตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทเพียงใด
นั้น เห็นวา สําหรับคาซอมรถยนตตามรายงานการตรวจความเสียหายรถยนตของผูเสนอขอพิพาท แมนาย อ. 
ซ่ึงเปนผูแทนของผูคัดคานเปนผูทําข้ึน แตก็มีนาย ป. ผูขับข่ีรถยนตของผูเสนอขอพิพาทในขณะเกิดเหตุลงชื่อ
ไว ในฐานะผูรับหลักฐานดวย และฝายผูเสนอขอพิพาทเปนฝายอางสงเอกสารฉบับนี้ จึงตองถือวาเปนการ
ยอมรับวาเอกสารฉบับนี้ถูกตอง และนาย ก. พนักงานผูเสนอขอพิพาทตอบผูแทนผูคัดคานถามคานวา รอย
ครูดเหนือลอหลังขวาเปนรอยท่ีมีมากอน ไมไดเกิดจากการชนในครั้งนี้ ตามใบเสนอราคา มีขอความเขียนไว
ดานบนขางขวาวา ไมไดนํารถมา รถซอมเสร็จแลว จึงนาเชื่อวาเอกสารฉบับนี้ทําข้ึนโดยไมไดดูสภาพรถยนตท่ี
ไดรับความเสียหายจริง แตเขียนข้ึนลอยๆ ตามท่ีคิดข้ึนมาเอง จึงเห็นวา เชื่อถือไมได แตฝายผูคัดคานก็ยอมรับ
วา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายจริง เม่ือนํารายการท่ีไดรับความเสียหาย มาพิจารณาตาม
รายการในใบเสนอราคา สวนรายการอ่ืนๆ นาจะเปนรายการท่ีคิดข้ึนมาเอง เพราะดังท่ีกลาวไวขางตนแลววา 
เปนการเขียนข้ึนโดยไมไดดูสภาพความเสียหายของรถยนต เพราะไมไดนํารถยนตไปและรถยนตซอมเสร็จแลว 
จึงไมกําหนดคาเสียหายใหรวมคาเสียหายจากการซอมรถยนตเปนเงิน ๑๒,๖๖๐  บาท 

คาขาดประโยชนจากการใหเชารถยนต เม่ือพิจารณาวาการทําการซอมรถยนตตามความ
เสียหายท่ีระบุไว นาจะใชเวลาซอมไมเกิน ๘ วัน คิดเปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

คาท่ีรถยนตเสื่อมราคาเพราะถูกชนนั้น เห็นวา รถยนตของผูเสนอขอพิพาทถูกชนและตองทํา
การซอมจริง แมไดรับความเสียหายนอยกวาท่ีผูเสนอขอพิพาทอาง แตรถยนตท่ีถูกชนซอมและทําสีใหมใหดีแค
ไหนก็ตาม ราคาก็ยอมจะลดลงกวารถยนตท่ีไมเคยถูกชนมากอน เม่ือพิจารณาสภาพการถูกชนประกอบกับ
หนังสือขอความเปนธรรมตอสํานักงาน คปภ. จึงเห็นควรกําหนดคาเสื่อมราคาใหเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวม
เปนคาเสียหายท้ังหมดจํานวน ๓๘,๖๖๐ บาท 

ประเด็นขอพิพาทสุดทายท่ีวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกดอกเบี้ยไดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป 
หรือรอยละ ๗.๕ ตอปนั้น เห็นวา ตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนต  ขอ  ๔. ความรับผิดชอบของบริษัท
เม่ือมีการปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน ระบุไวตอนหนึ่งวา “พรอมดอกเบี้ยฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตรารอยละ 
๑๕ ตอป นับแตวันผิดนัด” เชนนี้ ผูเสนอขอพิพาทจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวัน 



๖๑ 
 

ผิดนัดได  
วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๓๘,๖๖๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละ๑๕ ตอป นับแตวันผูคัดคานปฏิเสธการชดใชเปนตนไปจนถึงวันชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท 
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๖๕/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๒๓. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๕/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท:    ๑. รถยนตทะเบียน กย ไดเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต ทะเบียน บบข หรือไม และถา 
                             เกิดการเฉี่ยวชนกันข้ึน เหตุเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูขับข่ีรถยนต  
                             ทะเบียน กย หรือไม 

      ๒. ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด 
 
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผูเสนอขอพิพาทขับข่ี

รถจักรยานยนต โดยมีนาง ว. นั่งซอนทายมาดวย ไดถูกรถยนตคันหนึ่งเฉ่ียวชนรถจักรยานยนตท่ีผูเสนอขอ
พิพาทขับข่ีมา เปนเหตุใหผูเสนอขอพิพาทและนาง ว.ไดรับบาดเจ็บ สวนรถยนตคันดังกลาวไดแลนหลบหนีไป 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นแรกท่ีวา รถยนตทะเบียน กย ไดเฉ่ียวชนรถจักรยานยนตหรือไม นั้น ฝายผูเสนอ   
ขอพิพาทอางวา ขณะเกิดเหตุมีนาง พ. เห็นเหตุการณ และยืนยันวารถยนตท่ีเฉ่ียวชนรถจักรยานยนตของ      
ผูเสนอขอพิพาท คือ รถยนตทะเบียน กย และมีนางสาว อ. มาใหการตอพนักงานสอบสวนวาในวันเกิดเหตุเปน
คนนําตัวนาง ว. สงโรงพยาบาล แตผูเสนอขอพิพาทไมไดนําบุคคลดังกลาวมาใหถอยคําตออนุญาโตตุลาการ 
คําใหการตอพนักงานสอบสวนของบุคคลเหลานี้จึงเปนเพียงคําพยานบอกเลา เพราะไมอาจทราบไดวา ไดให
การตอพนักงานสอบสวนจริงอยางท่ีพนักงานสอบสวนบันทึกไวหรือไม หรือหากใหการเชนนั้นจริง ก็ไมอาจ
ทราบไดวาไดรูเห็นเหตุการณดังท่ีใหการไวหรือไม เพราะฝายผูคัดคานไมมีโอกาสไดถามคาน แมแตผูเสนอขอ
พิพาทเอง ก็ไมยอมมาใหถอยคํา ผูคัดคานจึงไมไดถามคานเชนเดียวกัน วันนั้นจึงไมทราบวารถยนตคันท่ีเฉ่ียว
ชนรถจักรยานยนตของผูเสนอขอพิพาทเปนรถยนตยี่หอใด และทะเบียนอะไร ตอมานาง พ. ไดไปใหการตอ
พนักงานสอบสวนวา รถยนตหมายเลขทะเบียน กย เฉ่ียวชนรถจักรยานยนตของผูเสนอขอพิพาท แตก็มีเหตุนา
สงสัย เพราะปรากฏวานาง พ. มีภูมิลําเนาอยูท่ีอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาเห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ในทองท่ีจังหวัดนนทบุรีไดอยางไร และมีเหตุผลอะไรจึงเดินทางไปสถานีตํารวจเพ่ือแจงเรื่องนี้ตอพนักงาน
สอบสวน เปนเรื่องไมคอยปกตินัก นางสาว อ. ท่ีไปใหการตอพนักงานสอบสวนในครั้งหลังก็อางวาในวันเกิด
เหตุเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ไดยินเสียงไซเรน ปรากฏวามีรถยนตชนกัน หนวยกูภัยไดนําตัวนาง ว. สง
โรงพยาบาล นางสาว อ.ไปดวย ระหวางอยูท่ีโรงพยาบาลเจาหนาท่ีหนวยกูภัยไดนําเศษกระดาษมาจดทะเบียน
รถยนตท่ีเฉ่ียวชนรถจักรยานยนต คือทะเบียน กย มอบใหนางสาว อ. ซ่ึงก็มีเหตุใหนาสงสัยเพราะตามปกติ
หนวยกูภัยจะไปถึงท่ีเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุแลวระยะหนึ่ง ไมนาเชื่อวาจะเห็นและรูวารถยนตทะเบียนอะไร
เฉ่ียวชนจักรยานยนตของผูเสนอขอพิพาท แตถารูเห็นจริงก็นาจะแจงใหเจาพนักงานตํารวจทราบ ไมนาจะมี
เหตุผลอะไรท่ีจะบอกนางสาว อ. ซ่ึงไมไดเปนญาติหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับนาง ว. นอกจากนี้ตามคําเสนอ
ขอพิพาทระบุวาเหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา และตามสําเนารายงานประจําวันก็ระบุวาไดรับแจง
เหตุท่ีเกิดข้ึนเวลา ๒๓.๑๐ นาฬิกา ซ่ึงก็สอดคลองกัน แตนางสาว อ. ใหการวาเหตุเกิดเวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา 
จึงไมนาเชื่อวานางสาว อ. ไดประสบเหตุการณดังท่ีใหการตอพนักงานสอบสวน สวนนาง ว. ก็เพ่ิงไปใหการตอ
พนักงานสอบสวนในวันหลังเกิดเหตุ ๒ เดือนเศษ คําใหการใชสอบสวนของบุคคลเหลานี้เปนเพียงพยาน    
บอกเลา  

ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวย 



๖๓ 
 

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๓ การใชระเบียบอนุญาโตตุลาการ ขอ ๗ วรรคสอง ระบุวาการใดท่ีมิได
กําหนดไวในระเบียบอนุญาโตตุลาการใหดําเนินการนั้น ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.
๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔ วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ มาตรา 
๒๕ ระบุไวตอนหนึ่งวา ในการรับฟงพยานหลักฐาน และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง อาจนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชบังคับโดยอนุโลม ในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐาน
นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๙๕/๑ บัญญัติเปนใจความวา ขอความท่ีบันทึกไวใน
เอกสาร ซ่ึงไดอางเปนพยานเพ่ือพิสูจนความจริงแหงขอความนั้น ใหถือเปนพยานบอกเลาและหามมิใหรับฟง
พยานบอกเลา  

ดังนั้น ท่ีนาง พ. แจงตอพนักงานสอบสวน คําใหการชั้นสอบสวนของนาง ว. และคําใหการชั้น
สอบสวนของนางสาว อ. ซ่ึงเปนพยานบอกเลาจึงไมอาจรับฟงได สวนฝายผูคัดคานนําสืบวา เม่ือวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ รถยนตทะเบียน กย ไดเกิดอุบัติเหตุท่ีถนนสายเอเชีย ตําบลโพกรวม อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี โดยขณะแลนมาดวยความเร็ว มีรถยนตคันอ่ืนแลนปาดหนา ผูขับข่ีรถยนตทะเบียน กย ไดหัก
หลบทําใหเสียหลักตกลงไปขางถนนและฟาดกับตนไม ไดรับความเสียหายพังยับเยินอยางหนัก และผูเอา
ประกันภัยนํารถยนตเขาซอมท่ีบริษัท พี. จํากัด เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ก็เห็นไดวา รถยนตทะเบียน กย 
ไดรับความเสียหายมากจริง นาจะตองทําการซอมเกือบทุกสวนของรถยนตท้ังคัน นาง พ.พนักงานบริษัท พี. 
จํากัด มาใหถอยคําตออนุญาโตตุลาการวา รถยนตทะเบียน กย ไดนําเขาซอมท่ีบริษัท พี.จํากัด เม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ถาพิจารณาถึงเหตุผลท่ีวาในวันท่ี ๘,๙,๑๑,๑๔,๑๖ และ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริษัท พี.
รุงเรืองบริการ จํากัด เพ่ิงไดรับอะไหล แสดงวายังไมไดมีการเปลี่ยนอะไหลท่ีไดรับความเสียหาย ดังนั้น ในวันท่ี 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไมอาจนํารถยนตทะเบียน กย ออกไปแลนบนถนนได เห็นวา การนําสืบและพยานหลักฐาน
ของผูคัดคานมีน้ําหนักนาเชื่อถือกวาฝายผูเสนอขอพิพาท จึงยังฟงไมไดวาในวันเกิดเหตุรถยนตทะเบียน กย ได
เฉ่ียวชนรถจักรยานยนตของผูเสนอขอพิพาท เม่ือฟงไดเชนนี้ ผูคัดคานก็ไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสนอขอพิพาท และไมจําเปนตองวินิจฉัยประเด็นขอพิพาทอ่ืนๆ อีกตอไป 

วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท 
 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๕/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

๒๔. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๖/๒๕๕๔   
 
ประเด็นขอพิพาท:   ผูเสนอขอพิพาทเสียหายเพียงใด 

 
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันเกิดเหตุขณะท่ีรถยนตตูของผูเสนอขอพิพาทจอดรอ

สัญญาณไฟเขียวไดถูกรถยนตเลขทะเบียน ผธ ท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว ท่ีแลนตามมาโดยประมาทชน  
รถยนตตูเคลื่อนท่ีไปตกรองกลางถนนไดรับความเสียหาย  

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว   

เรื่องคาเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมา ๒ รายการ ดังนี้   
๑. คาขาดรายได รถยนตตูพิพาทใชรับจางรับสงคนทํางานบริษัทรวมกับหางหุนสวนจํากัด อ. 

โดยมีหนังสือรับรองของหางฯ จึงรับฟงได และท่ีนําสืบอีกวาการวิ่งรับจางมีท้ังเท่ียวปกติและพิเศษ ก็นาเชื่อ
เพราะมีหนังสือเท่ียววิ่ง แตท่ีอางวาเท่ียวปกติและเท่ียวพิเศษรวมประมาณเดือนละประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท นั้น  
มีเพียงผูเสนอขอพิพาทใหถอยคําเปนพยานตนเองเทานั้น หลักฐานประกอบท่ีแสดงไมได คือ หนังสือรับรองของ
หางหุนสวนจํากัด อ. กลาววาการวิ่งงานรวมของผูเสนอขอพิพาทมีรายไดรวมประมาณเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
มิใช ๗๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงเอกสารดังกลาวหาไดชี้วาในแตละเดือนรถของผูเสนอขอพิพาทจะมีเท่ียววิ่งประเภทใด
เปนจํานวนเทาใด เปนเงินเทาใด ผูเสนอขอพิพาทยังรับวารายไดท่ีตนอางนั้น ตองหักคาน้ํามันอีกประมาณเดือนละ 
๑๒,๐๐๐ บาท ท้ังชวงเวลาท่ีเรียกรองมาก็เปนชวงรถหยุดซอมไมมีการวิ่ง ดังนั้น การคํานวณคาเสียหายจะ
กําหนดตายตัวลงไปวาวิ่งก่ีเท่ียวๆ ละเทาใดยอมเปนไปไมได จึงกําหนดใหตามพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิดเปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒. คาเสื่อมราคา ผู เสนอขอพิพาทนําสืบวา หลังจากซอมเสร็จแลวไดใหรานซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนรถยนตประเมิน รานฯ ประเมินวาสภาพรถเปลี่ยนแปลงไป ซอมแลวควรมีราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถา
หากไมถูกชนควรมีราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น มิไดนําตัวผูประเมินมาใหถอยคํา ท้ังไมปรากฏวากอนถูกชน        
ผูประเมินดังกลาวฯ ไดเห็นสภาพรถยนตตูพิพาทมากอนหรือไม รายงานของพนักงานสอบสวนก็ไดความวา รถ
ท่ีชนเปนเพียงรถกระบะ และทางนําสืบของผูเสนอขอพิพาทก็ปรากฏวาเปนการชนรถท่ีจอด ซ่ึงถูกชนแลวได
เคลื่อนไปตกรองกลางถนนเทานั้น อีกท้ังรถยนตพิพาทก็เปนรถเกา ขออางการประเมินราคาดังกลาวจึงมี
น้ําหนักนอย อยางไรก็ตามรถยนตตูพิพาทเม่ือซ้ือมาแลวใชรับจางรับสงพนักงานบริษัทเทานั้น เปนเวลา ๓ ปเศษ 
วันหนึ่งๆ วิ่งประมาณ ๔ เท่ียว อาจเพ่ิมเท่ียวพิเศษอีกบางเทานั้น รถมีการดูแลอยางดี โดยอีกฝายไมนําสืบคัดคาน 
จึงรับฟงวาแมเปนรถเกาแตก็ใชงานมาไมหนักเกินควร สภาพไมเสื่อมโทรมเกินกวาปกติท่ีควรจะเปน จึง
กําหนดคาเสื่อมราคาให ๗๐,๐๐๐ บาท สวนดอกเบี้ยนั้น เนื่องจากเปนความรับผิดตามสัญญา จึงกําหนดใหใน
อัตราท่ีเรียกรองคือ รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันทวงถาม  

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอป นับแตวันทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๘/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายถวิล ตรีเพชร   



๖๕ 
 

๒๕. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๘/๒๕๕๔   
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ขอพิพาทนี้เปนฟองซํ้าหรือไม 
                  ๒. อุบัติเหตุตามขอพิพาทเกิดจากความประมาทของนาย ป. หรือของนาย น.  
        หรือของท้ังสองฝาย 

๓. คาสินไหมทดแทนของผูเสนอขอพิพาทท้ังสองมีหรือไม เพียงใด 
 

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันเกิดเหตุนาย ป. ขับข่ีรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน กจ 
ซ่ึงนาย ศ. บุตรชายไดเอาประกันภัยภาคสมัครใจไวกับผูคัดคาน และยินยอมใหนาย ป.ขับข่ีรถยนตในวันนั้นได 
นาย ป. ไดขับข่ีรถยนตคันดังกลาวเฉ่ียวชนกับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บล ท่ีนาย น.เปนผูขับข่ี เปน
เหตุใหรถยนตของนาย น. เสียหลักไปเฉ่ียวชนเด็กชาย ณ. ท่ีเดินอยูริมถนนถึงแกความตาย นาย ป. ถูกฟอง
เปนจําเลยในคดีอาญา โดยผูเสนอขอพิพาทท้ังสองซ่ึงเปนบิดามารดาของเด็กชาย ณ. ขอเขาเปนโจทกรวมกับ
พนักงานอัยการ และขอใหนาย ป.จําเลยใชคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพและคาขาดไรอุปการะ จําเลยรับ
สารภาพตามฟอง ศาลจังหวัดปากพนังพิพากษาลงโทษนาย ป.จําเลย และใหจําเลยชําระเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท 
ศาลอุทธรณภาค ๘ พิพากษาแกเปนวา ใหจําเลยชําระเงินใหโจทกรวมท้ังสองเปนเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท กอนยื่น
คําเสนอขอพิพาทนี้ ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองเคยยื่นคําเสนอขอพิพาทในมูลคดีเดียวกัน เปนขอพิพาทหมายเลข
ดําท่ี ๖๓/๒๕๕๓ ของสํานักงาน คปภ. แตอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวา ขอพิพาทนี้เปนฟองซํ้าหรือไม นั้น คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในขอพิพาทหมายเลขดําท่ี ๖๓/๒๕๕๓ ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๓๐/๒๕๕๓ ไดวินิจฉัยวาผูเสนอขอพิพาท
ท้ังสองไมไดบรรยายคําเสนอขอพิพาทหรือนําสืบวา นาย ป.ขับรถยนตคันท่ีเอาประกันภัยในฐานะอะไร มีนิติ
สัมพันธกับนาย ศ. เชนใดท่ีนาย ศ.จะตองรวมรับผิดกับการกระทําละเมิดของนาย ป. เม่ือนาย ศ.ไมตองรับผิด 
ผูคัดคานในฐานะผูรับประกันภัย จึงไมตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาท ขอวินิจฉัยดังกลาวนี้เปนการระบุวา       
ผูเสนอขอพิพาทบรรยายฟองไมถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เนื่องจากไม
แจงชัดในสภาพขออางและขอหาในเหตุละเมิด และความรับผิดของผูรับประกันภัย ถือวาเปนฟองเคลือบคลุม 
การยกคําเสนอขอพิพาทจึงเปนการวินิจฉัยรูปแบบของคําเสนอขอพิพาทวาไมชอบ และไมเขาหลักเกณฑของ
การเสนอขอพิพาทในเบื้องแรก มิไดเปนการวินิจฉัยเนื้อหาขอพิพาทท่ีโตแยงกันโดยตรง ไมใชฟองซํ้า 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๒ ท่ีวา อุบัติเหตุตามขอพิพาทเกิดจากความประมาทของนาย ป. หรือ
ของนาย น. หรือของท้ังสองฝาย นั้น พิจารณาจากการนําสืบและพยานเอกสารแลวเห็นวา เหตุท่ีเด็กชาย ณ.
ถูกชนเสียชีวิต เกิดจากความประมาทของนาย ป.เพียงฝายเดียว ในชั้นดําเนินคดีอาญา พนักงานอัยการ
บรรยายคําฟองคดีอาญา ตามสําเนาคําพิพากษา วาฝายนาย ป.เปนฝายประมาท ไมไดฟองนาย น. เปนจําเลย 
และไมไดบรรยายในคําฟองวา นาย น. มีสวนรวมประมาท โดยนาย ป. รับสารภาพตามฟอง ขอเท็จจริงจึงตอง
รับฟงวา อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจนเด็กชาย ณ.เสียชีวิต นาย ป.เปนฝายประมาทแตเพียงฝายเดียว 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๓ ท่ีวา คาสินไหมทดแทนของผูเสนอขอพิพาทท้ังสองมีหรือไม เพียงใด 
นั้น ในกรณีนี้ปรากฏวา ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองไดขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง 
และเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพและคาขาดไรอุปการะ ดังนั้น มูลความเสียหายในทางแพงของ   



๖๖ 
 

ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองในขอพิพาทนี้ จึงเปนมูลความเสียหายท่ีเปนคาสินไหมทดแทนเชนเดียวกับความ
เสียหายในการกระทําละเมิดของนาย ป. จําเลยในคดีอาญา เม่ือคดีของศาลจังหวัดปากพนังถึงท่ีสุดในชั้น
อุทธรณ และผูเสนอขอพิพาทท้ังสองไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจํานวน ๕๙๑,๗๑๔ บาท ไปแลว จึงตองถือ
เปนขอเท็จจริงในขอพิพาทนี้ดวยวา คาเสียหายของผูเสนอขอพิพาทท้ังสองท่ีเรียกรองมาตามคําเสนอขอพิพาท 
มีความเสียหายท่ีแทจริงเปนคาใชจายในการจัดการศพจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และคาขาดไรอุปการะของ    
ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองรวมกันเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น ดังท่ีศาลอุทธรณ ๘ วินิจฉัยไว เม่ือผูเสนอขอ
พิพาทท้ังสองรับเงิน ท้ังสองจํานวนไปแลวพรอมดอกเบี้ย จึงไมมีคาสินไหมทดแทนท่ีผูคัดคานจะตองรับผิดตอ  
ผูเสนอขอพิพาทท้ังสองอีก มิฉะนั้น ก็จะกลายเปนวาผูเสนอขอพิพาทสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจาก      
ผูคัดคานในฐานะผูรับประกันภัยซํ้าซอนไดอีก สวนความรับผิดในกรมธรรมประกันภัยระหวางผูคัดคานและ    
ผูเอาประกันภัยเปนเชนใด เปนเรื่องท่ีคูสัญญาตามกรมธรรมประกันภัยจะไปวากลาวกันอีกสวนหนึ่ง 

วินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท 

 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๖๗/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

๒๖. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๔/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ผูคัดคานจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทหรือไม เพียงใด 
 

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันเกิดเหตุนาย ส. ขับรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไวดวย
ความประมาท เฉ่ียวชนรถยนตของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เปนเหตุใหรถยนตผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไดรับความ
เสียหายและผูเสนอขอพิพาทท้ังสองไดรับบาดเจ็บ  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว   

กอนจะวินิจฉัยประเด็นขอพิพาท จะไดวินิจฉัยอํานาจผูเสนอขอพิพาทกอน เพราะในคําเสนอ
ขอพิพาทกลาววาในการเสนอขอพิพาทนี้ นางสาว ฐ. ท่ี ๑ นางสาว พ. โดยนางสาว ฐ. มารดาโดยชอบดวย
กฎหมาย เปนผูแทนโดยชอบธรรม ท่ี ๒ จึงเห็นไดวาผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ เปนผูเยาว ซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรม
ตองดําเนินการแทน เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เปนมารดาเปนผูดําเนินการ ซ่ึงมีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กําหนดวาบุตรซ่ึงยังไมไดบรรลุนิติภาวะตองอยูภายใตอํานาจปกครองของบิดามารดา ในคําเสนอขอ
พิพาทผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เปนมารดา และเปนผูใชอํานาจปกครอง กรณีเปนเชนนี้กฎหมายยังกําหนดตอไปวา 
นิติกรรมใดเก่ียวกับทรัพยสินของผูเยาว ผูใชอํานาจปกครองจะกระทํามิไดเวนแตศาลจะอนุญาต คือมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย เม่ือยังไมไดรับอนุญาตจากศาล ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จึงไมมีอํานาจท่ีจะ
เสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ ใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย แมวาผูคัดคานมิไดโตแยง แตเปนอํานาจ
ในการเสนอขอพิพาทท่ีมีกฎหมายหามไว กฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองผูเยาว จึงเปนกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จึงไมมีอํานาจทําแทนผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ เพราะ
ไมไดรับอนุญาตจากศาล อนุญาโตตุลาการ จึงไมมีอํานาจวินิจฉัยเก่ียวกับคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอ
พิพาทท่ี ๒จําตองยกคําเสนอขอพิพาทเฉพาะของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ 

ประเด็นพิพาทท่ีวา ผูคัดคานจะตองรับผิดชอบใชคาเสียหายแกผูเสนอขอพิพาทเพียงใด 
หรือไม นั้น มีคาเสียหายดังนี้  

คารักษาพยาบาล ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาเปนเงิน ๗,๒๗๖ บาท ชั้นพิจารณาผูเสนอขอ
พิพาทท่ี ๑ เสนอหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของกับคารักษาพยาบาลและความเห็นของแพทย นอกจากนี้ยังมีคา
รักษาพยาบาลท่ีผูเสนอขอพิพาทชําระใหโรงพยาบาลแลวไปเบิกจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด จํานวน ๒ 
ครั้ง เปนเงิน ๓,๓๕๗ บาท ฝายผูคัดคานก็มิไดปฏิเสธยอดคารักษาพยาบาล เพียงแตอางวาไดรับเงินจากบริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ไปแลว จึงไมมีสิทธิไดรับอีก จึงรับฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดรับไปจากบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด เปนเงิน ๓,๓๕๗ บาท เงินสวนนี้ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จะมีสิทธิไดรับอีกหรือไม เห็นวาในเรื่องการ
ประกันชีวิต การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง เปนการกําหนดจํานวนเงิน
ไวโดยไมมีขอจํากัด เพราะชีวิตไมสามารถตีราคาเปนเงินได แมจะประกันชีวิตไวหลายแหง ก็ยอมมีสิทธิจะ
ไดรับทุกแหง แตเฉพาะเรื่องนี้ไมมีรายละเอียดวาประกันไวในลักษณะใด แตปรากฏวาเปนคารักษาพยาบาล 
เปนเรื่องคาเสียหายท่ีพึงประมาณเปนเงินได จึงเปนขอตกลงของคูกรณีท่ีกําหนดในลักษณะประกันวินาศภัย 
แมจะกําหนดไวในการประกันชีวิต แตสวนคารักษาพยาบาลเปนการประกันวินาศภัย เม่ือผูเสียหายไดรับไปแลว 
สวนท่ีไดรับไปไมมีสิทธิจะเรียกจากผูคัดคานไดอีก การประกันภัยในลักษณะเชนนี้ คนท่ัวไปก็สามารถทําได มิใช
เปนลักษณะเฉพาะตัว หรือเฉพาะกลุม ท่ีมีสิทธิพิเศษตางหากโดยเฉพาะ ไมเหมือนการประกันหรือสวัสดิการ



๖๘ 
 

บางอยาง ของคนบางกลุมท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหมีสิทธิพิเศษ เม่ือไดรับสิทธิพิเศษนั้นแลว อาจไดรับ
จากการประกันอีก ฉะนั้น ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จึงไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจํานวน ๓,๓๕๗ บาท อีก 
คงมีสิทธิไดรับเฉพาะสวนท่ีไมไดรับเปนเงิน ๓,๙๑๙ บาท 

คาบาดเจ็บทุกขเวทนา แพทยลงความเห็นวา ศีรษะกระแทกตัวรถ ศีรษะกระทบกระเทือน บวม
ช้ําหนังศีรษะ ตาพรา และไปหาหมอ ๒ ครั้ง ท่ีขอมา ๕,๐๐๐ บาท นับเปนจํานวนคาเสียหายพอสมควร จึงกําหนดให
ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไดรับสวนนี้ ๕,๐๐๐ บาท 

คารถแท็กซ่ีเดินทางระหวางรักษาพยาบาล คาเสียหายสวนนี้ของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๒ รวม
ดวย แตจะวินิจฉัยเฉพาะผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เรื่องคาโดยสารรถแท็กซ่ีคิดเปนเท่ียว มิไดคิดเฉพาะคน ฉะนั้น 
แมจะโดยสารคนเดียวหรือสองคน คิดราคาเทากัน เฉพาะผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไปหาหมอท่ีสถานพยาบาล
เพียง ๒ วัน เทานั้น สวนระยะทางพยานท้ังสองฝายมิไดใหรายละเอียดวาเปนระยะทางเทาใด ท่ีขอมาวันละ 
๖๐๐ บาท นับวาพอสมควร จึงกําหนดใหวันละ ๖๐๐ บาท เวลา ๒ วัน เปนเงิน ๑,๒๐๐ บาท 

คาแท็กซ่ีระหวางซอมรถยนต นาย ส.ผูแทนผูเสนอขอพิพาทยืนยันวา ยกรถเขาอูวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และรับรถคืนจากอู วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ จึงถือเปนวันท่ีทําการ
ซอมท้ังหมด ฝายผูคัดคานมีนาย ส. ยืนยันวาสามารถซอมเสร็จไมเกิน ๑๕ วัน พยานปากนี้มิใชเปนผูทําการซอม 
หรือรูเห็นในเรื่องการซอม ท้ังไมมีความรูความชํานาญในการซอม พยานเพียงแตดูภาพถายรถยนต แลว
ประมาณระยะเวลาท่ีจะทําการซอม ท้ังในบันทึกคําพยานวาซอมประมาณ ๑๕ วัน แตเม่ือมาใหการตอ
อนุญาโตตุลาการท่ีผูแทนผูคัดคานขออนุญาตถามพยานวา นาจะใชเวลา ๒๐ วัน จึงไมแนนอนวาใชเวลาซอม
จริงเปนก่ีวัน เม่ือเปนเชนนี้จะกําหนดเวลาใหตามความเหมาะสมและเปนธรรม และเรื่องระยะเวลานั้นมิใชจะคิด
เฉพาะเวลาในการซอมรถ ตองพิจารณาถึงเรื่องเวลาไปทํางานของผูเสนอขอพิพาทประกอบดวย เพราะผูเสนอ
ขอพิพาทท่ี ๑ จะไดไปทุกวันหรือไม การทํางานมีวันหยุดหรือไม ท้ังบางครั้งผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ไป
รักษาพยาบาล ในวันนั้นจะไปทํางานหรือไม ไมมีรายละเอียดใดเลย เม่ือเปนเชนนี้ก็จะกําหนดใหผูเสนอขอ
พิพาทท่ี ๑ ไปทํางานชวงเวลาในการซอมรถ เปนเวลา ๔๐ วัน ระยะทาง ไปกลับ นาย ส.วา ประมาณ ๓๕ 
กิโลเมตร คาแท็กซ่ีวันละ ๘๐๐ บาท นั้น สูงเกินไป จึงกําหนดใหวันละ ๖๐๐ บาท เวลา ๔๐ วัน เปนเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท 

คาซอมรถยนต เห็นไดวาทางผูคัดคานเพียงแตประเมินราคาไว การซอมจริงอาจจะมากกวาท่ี
ประเมินไวก็ได จึงไมแนนอนวาซอมจริงจะเปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท พยานผูเสนอขอพิพาทมีเอกสารราคาซอม
ประกอบ  จึงนาเชื่อถือมากกวาของผูคัดคาน ขอเท็จจริงรับฟงไดวาไดซอมจริงในครั้งแรกกอนจะรับรถไปใน
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนเงิน ๔๒,๓๘๓.๔๒ บาท สวนคาซอมในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น จะเปน
คาเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือไม ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ มีนาย ส.วา รถถูกชนหนัก สภาพไมสมบูรณ
จึงจัดการซอมใหม นาย ส.มิไดมีความรูเรื่องรถยนต เพียงแตเปนผูแทนผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เบิกความไปตาม
ความคิดของพยานจึงไมมีอะไรท่ีจะชี้วาเกิดจากการชนในครั้งนี้ ท้ังตอนรับรถระบุวาทําการซอมอยูในสภาพ
เรียบรอย เม่ือรับรถไปแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดนํารถไปใชจนถึงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ แลวรถเกิดมี
สภาพไมสมบูรณ อาจจะเกิดจากการใชก็ได ขอสําคัญไมมีอะไรเชื่อมโยงวาเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ การซอมใน
ครั้งหลังของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ นําสืบฟงไมไดวาเกิดจากอุบัติเหตุท่ีผูคัดคานจะตองรับผิด ผูเสนอขอพิพาทท่ี 
๑ จึงมีสิทธิเรียกรองคาซอมไดเปนเงิน ๔๒,๓๘๓.๔๒ บาท 

คายกรถเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ มีเอกสารมาแสดง ฝายผูคัดคานก็มิได
สืบคัดคานแตอยางใด จึงรับฟงไดวาคายกรถเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 



๖๙ 
 

คาเสื่อมราคารถยนต พยานท้ังสองฝายท่ีนําสืบมิใชเปนผูท่ีมีความรูเรื่องเครื่องยนต อัน
พอท่ีจะใหรับฟงเก่ียวกับคาเสื่อมราคาได พยานเบิกความไปตามความคิดเห็นของพยานเอง จึงไมอาจรับฟงได
วาเสื่อมราคา ๓๐,๐๐๐ บาท หรือไมเสื่อมราคา เม่ือเปนเชนนี้จะไดพิจารณาตามท่ีควรจะเปนตามสภาพท่ัวไป
รถยนตท่ีใชอยูถึงไมเกิดเหตุก็ยอมเสื่อมสภาพไปตามการใช เม่ือเกิดอุบัติเหตุชนกัน ถึงจะไดมีการซอม สภาพ
ท่ัวไปยอมเสื่อมราคามากกวารถท่ีไมชน ในการชนครั้งนี้รถยนตไดรับความเสียหายทางดานหนาขวา ประกอบ
กับขอ นําสืบของผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ วาทางวิ่งรถอยูระหวางการกอสราง ความเร็วของรถยนตท่ีวิ่งในทาง
เชนนี้ ยอมไมเร็วเหมือนวิ่งในทางธรรมดา การชนอาจจะแรง แตไมแรงมากเหมือนการชนในถนนท่ีรถวิ่งได
ตามปกติ ประกอบกับรายการจดทะเบียนรถผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ ใชรถมาจนถึงวันเกิดเหตุเกือบ ๕ ป ลักษณะ
เชนนี้ จึงกําหนดคาเสื่อมราคาใหผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

เก่ียวกับดอกเบี้ย ผูเสนอขอพิพาทอางวาระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ถือวาไดกําหนดไวโดยนิติ
กรรม แมจะมิไดแสดงกรมธรรมประกันภัยมาในสํานวน เม่ือผูคัดคานมิไดปฏิเสธ จึงฟงไดวามีการระบุอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป ไวในกรมธรรมประกันภัย สวนท่ีขอคิดแตวันเกิดเหตุคือวันละเมิดนั้น แมผูคัดคานจะมิได
โตแยง แตการกําหนดใหคิดดอกเบี้ยแตเม่ือใด เปนเรื่องกฎหมายกําหนดไว เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทมิไดอางวาผู
คัดคานเปนผูละเมิด เปนเรื่องเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงเปนเรื่องสัญญา จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยแตวัน
ผิดนัด วันผิดนัดผูเสนอขอพิพาทมิไดนําสืบมาใหชัดเจน แตปรากฏวามีการเจรจาท่ีสํานักงาน คปภ. ในวันท่ี ๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ ไมสามารถตกลงกันได ถือไดวามีการปฏิเสธไมชําระหนี้ จึงเปนการผิดนัดนับแตวันดังกลาว จึงให
ผูคัดคานรับผิดดอกเบี้ยแตวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทท่ี ๑ เปนเงิน 
๙๒,๕๐๒.๔๒ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ีผูคัดคานปฏิเสธการชดใชจนกวาจะ
ชําระเสร็จ 

 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๖/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายกาน อันนานนท   
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๒๗. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๔/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองขอพิพาทนี้หรือไม 

๒. เหตุรถยนตเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตท่ีผูคัดคานรับ 
    ประกันภัยฝายเดียว หรือผูขับรถของผูเสนอขอพิพาทประมาท 
๓. คาเสียหายท่ีผูคัดคานตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยมีเพียงใด 
 

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา เม่ือวันเกิดเหตุ นาย ท. ไดขับข่ีรถยนตแลนมาตามถนนพระราม 
๒ ขาเขากรุงเทพมหานคร แลนอยูในชองเดินรถดานในหรือชองทางดวนดานซายมือสุดชิดกําแพงคอนกรีต 
ปรากฏวาไดมีนาย ส.ขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานรับประกันภัยคํ้าจุนไว แลนมาตามถนนพระราม ๒ เขามาจากทาง
คูขนานเปลี่ยนเขาไปในชองทางดวนทันที โดยไมยอมให รถในชองทางดวนแลนผานไปกอน โดยประมาททําให
รถยนตเฉ่ียวชนท่ีบริเวณกระบะดานซายของรถยนตของผูเสนอขอพิพาทอยางแรง ทําใหรถยนตของผูเสนอขอ
พิพาทเสียหลักหมุนไปทางดานซายชนกําแพงคอนกรีต หลังจากนั้นรถยนตของนาย ส. ไดเสียหลักมาชน
รถยนตของผูเสนอขอพิพาทอีกที เปนเหตุใหรถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย  
 
 คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นท่ี ๑ ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองขอพิพาทนี้หรือไม เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทเปน
เจาของผูครอบครองรถยนต วันเกิดเหตุถูกรถยนตกระบะท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว เฉ่ียวชนจนไดรับความ
เสียหาย ผูเสนอขอพิพาทจึงเปนบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายตามกรมธรรม
ประกันภัยท่ีทําไว ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองขอพิพาทนี้ได 

ประเด็นท่ี ๒ เหตุรถยนตเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของผูขับรถยนตท่ีผูคัดคานรับ
ประกันภัยฝายเดียว หรือผูขับรถของผูเสนอขอพิพาทประมาท เม่ือพนักงานสอบสวนมาตรวจท่ีเกิดเหตุแลว
เห็นวา นายสุริยันเปนฝายประมาทท่ีไมไดหยุดหรือชะลอใหรถในทางดวนวิ่งไปกอน และนายสุริยันถูกศาล
พิพากษาลงโทษปรับเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ฐานมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แลว 
สวนผูคัดคานไมมีพยานมาสืบใหเห็นเปนอยางอ่ืน ขอเท็จจริงฟงไดความท่ีผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เหตุ
รถยนตเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ส. ผูขับข่ีรถยนตท่ีผูคัดคานไดรับประกันภัยรถยนตไวฝาย
เดียว ผูคัดคานจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาท 

ประเด็นท่ี ๓ คาเสียหายท่ีผูคัดคานตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยมีเพียงใด เห็นวา 
รถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายท่ีกระบะหลังดานซายและดานหนาขางซายรวม ๒ แหง        
ผูคัดคานนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทไมไดเสนอราคาและใหคุมราคาซอม เนื่องจากรถยนตถูกใชมาแลว ๕ ป โดย
คุมราคาแลวจะเปนคาอะไหลเกา ตามกฎหมาย ผูคัดคานตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีแทจริง       
จึงเห็นสมควรกําหนดคาซอมรถท่ีผูคัดคานตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาทเปนเงินจํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับคาขาดประโยชนจากการขาดการใชรถ เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของอูและซอม
รถเอง จึงสมควรใชเวลาซอมเพียง ๑ เดือน และกําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหเปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คาเสื่อมคา 
เสื่อมราคารถยนต นั้น เห็นวารถยนตใชมานานเกือบ ๕ ป สมควรกําหนดคาเสื่อมคาเสื่อมราคา ๓๐,๐๐๐ บาท 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันยื่นเสนอขอพิพาท จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 



๗๑ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๙๙/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายมงคล สระฎัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 
 

๒๘. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๐/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: รถยนตแท็กซ่ีของผูเสนอขอพิพาทเสียหายเพียงใด 
 

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา ผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของรถยนตแท็กซ่ีพิพาท ผูคัดคานเปน
บริษัทประกันภัยรับประกันภัยคํ้าจุนภาคสมัครใจรถยนตกระบะโตโยตาไวจากนาย ว. เม่ือวันเกิดเหตุนาย ว. 
ไดขับรถกระบะคันดังกลาวไปจอดท่ีขางทางโดยประมาทแลวลงไปเก็บของ รถกระบะไดไหลออกไปกีดขวางทาง
จราจรเปนเหตุใหรถยนตของผูเสนอขอพิพาทแลนมาเฉ่ียวชนไดรับความเสียหาย  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว 
  ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาเสียหาย ดังนี้    

๑. คาซอมแซมรถยนต ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถยนตพิพาทเสียหาย ตองจัดซอมตาม
รายการความเสียหาย ซ่ึงเปนคาแรงและคาอะไหลรวมเปนเงิน ๓๔๔,๕๕๐ บาท รายการความเสียหายท่ีวานี้ไดมา
จากการประเมินของนาย ช. ซ่ึงเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางรถยนตเคยประเมินคาเสียหายรถยนต ประเมินคา
ซอมและกํากับการจัดซอม ของบริษัทประกันภัยและประกอบอาชีพซ้ือขายรถยนตมือสองกับรับจางตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายของรถยนตดวย 

ผูคัดคานไมคัดคานเรื่องความรูเชี่ยวชาญ คงคัดคานแตเพียงวา การประเมินของนาย ช.สูง
เกินไป  

เห็นวา นาย ช. ใหถอยคําวา ตนมิใชผูจัดซอม และไมมีสวนเขาไปรวมดําเนินการซอม ประเมิน
จากภาพถายท่ีทนายความสงเรื่องมาให ทนายความสงเรื่องอะไรมาใหบางไมปรากฏชัด จึงรับฟงวาคาซอมท่ี    
นาย ช. ประเมินเปนเพียงประมาณการ สวนฝายผูคัดคานอางเจาหนาท่ีประเมินราคาคาซอมรถยนตท่ีไดรับความ
เสียหายจากอุบัติเหตุของผูคัดคานวาเปนการเอารายการความเสียหายท่ีฝายผูเสนอขอพิพาทสงไปใหเปรียบเทียบ
กับราคาอะไหลเทาท่ีไดมาจากรถใชแลวตรวจในระบบอีเอ็มซีเอส ซ่ึงเปนราคามาตรฐานของอูกลางนับวาเปน
เพียงประมาณการเชนกัน ประมาณการฟงเปนยุติไมได แตนํามาประกอบการวินิจฉัยได ซ่ึงเม่ือนําประมาณ
การของท้ังสองฝายมาพิจารณากับภาพถายแลว กําหนดคาซอมให ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. คายกลาก เห็นวา สวนหนาของรถยนตพิพาทเสียหายหนัก เสียหายถึงเครื่องยนตและลอ
ดวย นาจะเคลื่อนยายโดยตัวรถเองไมได เชื่อวา มีการยกลากไปอูซอมจริง และเปนความเสียหายโดยตรงจึง
กําหนดคายกลากให ๑,๕๐๐ บาท 

๓. คาขาดประโยชนจากการใชรถ เห็นวา รถยนตพิพาทเปนรถแท็กซ่ี เม่ือตองหยุดซอมยอม
ขาดรายได เม่ือพิเคราะหความเสียหายจากภาพถายแลว กําหนดเวลาซอมให ๓๐ วัน สวนรายไดตอวัน ผูเสนอ    
ขอพิพาทอางวา รถยนตพิพาทอาจใหเชาไดวันละ ๒ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ บาท และผลัดกลางคืนๆ ละ ๕๐๐ บาท    
ผูคัดคานคัดคานวารถยนตพิพาทเปนรถเกา ราคาเชาท่ีผูเสนออางสูงเกินความเปนจริง เห็นวา รถยนตพิพาทใช
งานมาเกิน ๑๐ ป และในชวงเวลา ๓๐ วันดังกลาวไมนาจะใชงานไดทุกวัน ทุกคืน จึงกําหนดคาเสียหายสวนนี้
ให ๒๐,๐๐๐ บาท 

๔. คาเสื่อมราคา เห็นวา รถยนตเม่ือถูกชนหนัก แมมีการซอมก็ตองมีการเสื่อมคา เสื่อมราคาไป
จากปกติ สําหรับรถคันพิพาทใชงานมาแลวกวา ๑๐ ป เห็นควรกําหนดคาเสื่อมราคาให ๒๐,๐๐๐ บาท 

๕. เรื่องดอกเบี้ย ผูคัดคานตองเสียในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตามความในกรมธรรม 



๗๓ 
 

ประกันภัย และเนื่องจากกรณีเปนความรับผิดตามสัญญา ผูคัดคานมิใชผูทําละเมิดจึงกําหนดตั้งแตวันทวงถาม 
ขอพิพาทนี้ฝายผูเสนอขอพิพาทมีหนังสือทวงถาม จะสงถึงผูคัดคานเม่ือใดไมปรากฏ แตไดความวาท้ังสองฝาย
ไปพบเจรจากันท่ีสํานักงาน คปภ. จึงกําหนดวันทวงถามเปนวันดังกลาว 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท ๒๔๑,๕๐๐ บาท พรอมท้ังดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับจากวันท่ีทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

 
แหลงท่ีมา 

ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๖๖/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายถวิล บุญเพ่ิม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 
 

๒๙. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๒/๒๕๕๕ 
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. คําเสนอขอพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.   

             ๒๕๓๕ เคลือบคลุมหรือไม 
๒. อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ส. ฝายเดียว หรือเกิด 
    จากความประมาทของผูเสนอขอพิพาทดวยระหวางนาย ส. กับผูเสนอขอ 
    พิพาท ใครประมาทมากกวากัน 
๓. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบ้ียจากผูคัดคาน 

      หรือไม เพียงใด 
 

ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูขับข่ีและควบคุมรถจักรยานยนต ผูคัดคาน
เปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุก สวนหัวและสวนพวง เม่ือวันเกิดเหตุ รถจักรยานยนตซ่ึงขับข่ีและควบคุม
โดยผูเสนอขอพิพาท ไดเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถยนตบรรทุกสวนหัวและสวนพวง ซ่ึงขับข่ีโดยนาย ส. สวน   
ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บและรถจักรยานยนตเสียหาย 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว   

ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวา คําเสนอขอพิพาทเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เคลือบคลุมหรือไม นั้น  

 พิเคราะหแลวเห็นวา แมคําเสนอขอพิพาทจะบรรยายในตอนตนๆ วา ผูคัดคานเปนผูรับ
ประกันภัยคํ้าจุนรถยนตบรรทุกสวนหัวและสวนพวง และในตอนทาย ๆของคําเสนอขอพิพาทจะไดระบุ
หมายเลขกรมธรรมท่ีผูคัดคานตองรับผิดรวม ๒ ฉบับ แตก็ไมไดแนบสําเนากรมธรรมมาดวย และในบันทึก
รองเรียนขอความเปนธรรมกลับระบุวาผูคัดคานรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติภาคบังคับ ซ่ึงหมายถึง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แสดงวาในขณะรองเรียนก็ดี ในขณะท่ียื่นคําเสนอขอ
พิพาทก็ดี ผู เสนอขอพิพาทเองก็ยังไมทราบแนชัดวา ผู คัดคานตองรับผิดในฐานะผูรับประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือในฐานะผูรับประกันภัยคํ้าจุน จนระหวางการ
พิจารณา เม่ือผูเสนอขอพิพาทขอใหสํานักงาน คปภ. ขอกรมธรรมรถยนตบรรทุกสวนหัวและสวนพวงมาจากผู
คัดคาน จึงปรากฏวารถยนตบรรทุกสวนหัวและสวนพวงไดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวตามกรมธรรมหมายเลขท่ีผูเสนอขอพิพาทระบุในคําเสนอขอพิพาท ซ่ึงใน
เรื่องท่ีผูเสนอขอพิพาทระบุในคําเสนอขอพิพาทวา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุนดังกลาวมาแลวนั้น ผู
คัดคานก็ไมไดโตแยงเปนอยางอ่ืน กลับตอสูวาผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเปนคําเสนอขอพิพาทท่ีเคลือบคลุม ถือวาผูคัดคานไมหลงตอสู 
ขอเท็จจริงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทเรียกรองใหผูคัดคานรับผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และอนุญาโตตุลาการจะไดวินิจฉัยชี้ขาดตอไปวา คําเสนอขอพิพาทเคลือบคลุมหรือไม โดยผู
คัดคานตอสูวาคําเสนอขอพิพาทเคลือบคลุม เพราะไมบรรยายวาผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายตอ
รางกาย อนามัย หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอยางถาวรอยางไร พิเคราะหแลวเห็นวาเรื่องตาง ๆ ตามขอ
ตอสูของผูคัดคานนั้น เปนเรื่องท่ีผูเสนอขอพิพาทสามารถนําสืบไดในชั้นพิจารณา ขอตอสูของผูคัดคานฟงไมข้ึน
คําเสนอขอพิพาทไมเคลือบคลุม 



๗๕ 
 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๒ หลังจากเกิดอุบัติเหตุแลว พนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยาไดฟองนาย ส. ตอศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ในขอหาขับรถโดยประมาทอันอาจเกิด
อันตรายแกบุคคลและทรัพยสิน เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส และทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหาย ซ่ึงนาย ส.
ใหการรับสารภาพ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาไดพิพากษาลงโทษนาย ส. สวนผูเสนอขอพิพาทนั้นไมถูกฟอง
แตอยางใด ตามขอเท็จจริงท่ีกลาวมาถือไดวาอุบัติเหตุรถเฉ่ียวชนกันเกิดจาก ความประมาทของนาย ส. แต
ฝายเดียว ดังนั้น เม่ืออุบัติเหตุรถเฉ่ียวชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ส. แตฝายเดียวแลว จึงไมมีกรณีท่ี
จะตองวินิจฉัยวาระหวางนาย ส. กับผูเสนอขอพิพาทใครประมาทกวากัน 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๓ คาเสียหายนอกเหนือจากคาเสียหายเบื้องตนท่ีใหจายโดยไมตองรอ
การพิสูจนนั้น พิเคราะหแลวเห็นวา สําหรับกรณีท่ีคูพิพาทตกลงกันใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท
เชนกรณีขอพิพาทนี้แลว อนุญาโตตุลาการยอมมีอํานาจชี้ขาดวาฝายใดมีสวนประมาทยิ่งหยอนกวากัน รวมถึง
วินิจฉัยถึงพฤติการณและความรายแรงแหงการละเมิด เพ่ือกําหนดคาสินไหมทดแทนไปไดเลย โดยผูเสนอขอ
พิพาทไมตองไปยื่นฟองตอศาลเสียกอนตามท่ีผูคัดคานตอสู ขอตอสูของผูคัดคานฟงไมข้ึน 

ปญหาตอไปคืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายมากนอยเทาใด และผู
คัดคานจะตองรับผิดหรือไมเพียงใด พิเคราะหแลวเห็นวา ตามใบรับรองแพทย ผูเสนอขอพิพาทมีอาการ
บาดเจ็บเลือดออกในสมอง บาดเจ็บท่ีศีรษะ ซ่ีโครงหัก หัวไหลหลุด อวัยวะอ่ืนไมสูญเสียอะไร แพทยไมไดออก
เอกสารรับรองวาผูเสนอขอพิพาททุพลภาพถาวร ปจจุบันชวยตัวเองไดบาง แตทํามาหากินไมได ไปไหนตองมี
คนดูแล ไดผาตัดสมองใสกะโหลกเทียม เห็นวายังไมถือวา ผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ หรือทุพลภาพอยางถาวร โดยคําวาทุพลภาพอยางถาวรนั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมายถึง การหยอนกําลังความสามารถท่ีจะประกอบการงานตามปกติอยางยั่งยืน ซ่ึงโดยปกติจะตองมีแพทย
มาเบิกความหรือ มีหนังสือรับรองเชนนั้น อนุญาโตตุลาการเห็นวา ผูเสนอขอพิพาทเพียงไดรับบาดเจ็บตอ
รางกาย หรืออนามัย ตามท่ีระบุในตารางกรมธรรมประกันภัยรายการท่ี ๔ (๑) ซ่ึงผูคัดคานตองรับผิดจายคา
สินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทกรมธรรมละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ กรมธรรมเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท สําหรับความเสียหายของผูเสนอขอพิพาทนั้น ปรากฏจากใบสรุปคารักษาพยาบาลผูเสนอขอพิพาทของ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร และโรงพยาบาลรัตนาธิเบศร รวมแลวเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีผูคัดคานจะตองรับผิด
ตามตารางกรมธรรมประกันภัย โดยยังไมรวมถึงคาเสียหายอ่ืนท่ีผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมา เชน คาขาด
รายได คาใชจายระหวางรักษาตัว คาเสียหายอันมิใชตัวเงิน คาเดินทางตามความจําเปน คาจางคนงานทํางาน 
เชนนี้ ผูคัดคานจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ปญหาตอไปนี้คือผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยของคาสินไหมทดแทนดังกลาวในอัตรา
เทาใด พิเคราะหแลวผูเสนอขอพิพาทเรียกรองดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕  ตอป ตามท่ีระบุในเง่ือนไข
กรมธรรมนับแตวันถัดจากวันยื่นคําเสนอขอพิพาท ผูคัดคานไมคัดคานเปนอยางอ่ืนฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทมี
สิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตั้งแตถัดจากเสนอขอพิพาทซ่ึงถือไดวาเปนวันทวงถามแลวผู
คัดคานไมชําระถือวาเปนการผิดนัด โดยผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตั้งแตวันท่ีทวงถาม 

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ีทวงถามเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๐๕/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายชวลิต พรายภู   



๗๖ 
 

๓๐. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๖/๒๕๕๔   
 
ประเด็นขอพิพาท: ๑. เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนายสมยศ หรือของนายพิชัย หรือของ   
      ท้ังสองคนนี้ หรือไม เพียงใด 

 ๒. คาเสียหายท่ีแทจริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ มีเพียงใด และฝายใดจะตอง 
             รับผิดหรือไม เพียงใด 
 
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา ขณะเกิดเหตุเปนเวลา ๓ นาฬิกาเศษ เปนคืนเดือนมืดและไมมี

ไฟฟาริมถนนเปดไวเลย ถนนท่ีเกิดเหตุคือ ถนนเพชรเกษม ซ่ึงแบงทางเดินรถออกเปนชองเดินรถรวม ๔ ชอง 
โดยเปนชองเดินรถขาข้ึน ๒ ชอง กับขาลอง ๒ ชอง มีเกาะกลางถนน โดยขับชิดขอบถนนในชองเดินรถดาน
ซายมือของนาย ส. จนไปถึงท่ีเกิดเหตุซ่ึงเปนทางโคงไปทางขวา นาย ส.จึงเห็นรถยนตบรรทุกลากจูงของผูเสนอ
ขอพิพาทท่ีจอดอยูทางดานขวาของทางเดินรถของนาย ส. แตหันหัวรถสวนทางกับรถของผูเสนอขอพิพาทท่ี
นาย ส.เปนผูขับอยูในขณะนั้น รถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดเฉ่ียวชนกับรถยนตบรรทุกลากจูงท่ีบริเวณท่ีเกิด
เหตุดังกลาว 
 
 คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแลว  

ประเด็นขอพิพาทขอ ๑ ท่ีวาเหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ส. หรือของนาย พ. 
หรือของท้ังสองคนนี้ หรือไมเพียงใด  

สําหรับนาย พ. นั้น อนุญาโตตุลาการเห็นวา ตามวันเวลาเกิดเหตุนาย พ.ไดนํารถยนตบรรทุก
ลากจูงคันท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไว ไปจอดท่ีริมถนนบริเวณท่ีเกิดเหตุทางดานขวาของทางเดินรถของนาย พ. 
โดยไมจอดรถทางดานซายของทางเดินรถของตน อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.๒๕๒๒ 
มาตรา ๕๔ วรรคสอง การท่ีพนักงานสอบสวนปรับบทลงโทษนายพิชัยฐานจอดรถดานขวาของทางเดินรถของ
นายพิชัย ไมจอดรถใหดานซายของรถขนานชิดกับขอบทางในระยะหางไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร จึงเปนความผิด
ตามกฎหมายดังกลาวโดยชัดแจง และปรับบทลงโทษได โดยไมจําเปนตองคํานึง วาการจอดรถดังกลาวเปนการ
กีดขวางการจราจรหรือไม และเกิดอันตรายแกผูใชทางเดินรถหรือไม จึงถือวาเหตุท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะความ
ประมาทเลินเลอของนายพิชัยดวย 

สวนประเด็นท่ีวา ผูเสนอขอพิพาทมีสวนประมาทกอใหเกิดและความเสียหายข้ึนดวยหรือไม
นั้น เห็นวา จุดท่ีรถยนตท้ังสองคันนี้ชนกันอยูในชองทางเดินรถซ่ึงเปนทางโคง ดังปรากฎตามภาพถาย ภายใน
เสนรอบวงกลมสีน้ําเงิน ท่ีแสดงใหเห็นลักษณะของรถยนตบรรทุกสิบลอของผูเสนอขอพิพาทไดชัดเจนวา มิได
คอย ๆ เลี้ยวขวาดังท่ีนาย ส. ใหการ หากแตพุงชนเบียดรถยนตบรรทุกลากจูงท่ีจอดอยูจนขยับเขยื้อนเคลื่อนท่ี
ไป ฝายผูคัดคานไมสืบโตแยงวาภาพถายดังกลาวไมถูกตองอยางไร จึงเชื่อวาภาพถายดังกลาวถูกตองตามความ
เปนจริงในวันเกิดเหตุ พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทเจือสมกับพยานหลักฐานของผูคัดคาน ฟงไดวานาย
สมยศ ขับรถยนตบรรทุกสิบลอของผูเสนอขอพิพาทดวยความเร็วสูงและเลี้ยวขวาไปตามทางโคงและลาดลง
เนินเล็กนอยในทันทีทันใด โดยมิไดดูวาริมถนนท่ีตนขับรถแลนอยูนั้น เปนเหตุใหดานหนาแถบซายของรถยนต
บรรทุกสิบลอของผูเสนอขอพิพาทเฉ่ียวชนกับดานหนาแถบซายของรถยนตบรรทุกลากจูงท่ีจอดอยู จึงถือไดวา
เหตุท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะความประมาทเลินเลอของนาย ส. 

เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนโดยความประมาทเลินเลอของนาย ส.ลูกจางของผูเสนอขอพิพาท 



๗๗ 
 

และของนาย พ. ผูขับรถยนตบรรทุกลากจูงท่ีผูคัดคานรับประกันภัยไวดวยกัน ท้ังสองฝายเชนนี้ มาตรา ๔๔๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหศาลหรืออนุญาโตตุลาการกําหนดคาสินไหมทดแทนสูงต่ําตาม
สวนแหงความเสียหายของผูมีสวนกอใหเกิดความเสียหาย 

อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว เห็นสมควรใหฝายผูคัดคานรับผิดชดใชคาเสียหายใหฝาย     
ผูเสนอขอพิพาทเพียง ๑ ใน ๒ สวนของความเสียหายท่ีแทจริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ 

ประเด็นขอพิพาทขอ ๒ ท่ีวา คาเสียหายท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้มีเพียงใดนั้น คาซอมแซม
รถยนต แมรถยนตของผูเสนอขอพิพาทจะไดรับความเสียหายมากตามภาพถาย รวม ๔๓ ภาพ แตความ
เสียหายสวนใหญปรากฏท่ีดานหนารถและเครื่องยนตเทานั้น ดานทายรถและภายในตัวรถมิไดรับความเสียหาย 
สภาพความเสียหายของรถยนตผูเสนอขอพิพาทสามารถซอมเฉพาะสวนท่ีเสียหายใหกลับคืนดีได แตในสวนท่ี
ทํานอกเหนือจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประโยชนของผูเสนอขอพิพาท จึงสมควรหักเงินคาซอมแซม
รถยนตของผูเสนอขอพิพาทออกไปบางสวน และกําหนดคาซอมแซมรถยนตของผูเสนอขอพิพาทใหผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงินรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

คายกลากรถไปซอม ผูเสนอขอพิพาทไดจายคายกลากรถจากบริเวณท่ีเกิดเหตุไปยังอู ร.ท่ี
จังหวัดนครปฐมเพ่ือซอมรถโดยเสียคาจางยกลากเปนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ฝายผูคัดคานไมมีพยานหลักฐานมา
สืบหักลาง จึงรับฟงเปนความจริงไดวาผูเสนอขอพิพาทเสียคายกลากรถไปซอมเปนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  

คาขาดประโยชนจากการใชรถ อนุญาโตตุลาการเห็นวา เม่ือผูรับมอบอํานาจผูเสนอขอพิพาท
ไดซักถามผูเสนอขอพิพาทซ่ึงอางตนเปนพยานในตอนแรก ผูเสนอขอพิพาทใหการวาผูเสนอขอพิพาทมีรายได 
จากการใชรถยนตไปรับจางสงสินคาไปสงยังจังหวัดภาคใต ทําใหมีรายไดสุทธิจากการใชรถยนตคันท่ีเกิดเหตุ
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท แตตอนตอบการซักคานของผูรับมอบอํานาจของผูคัดคาน ปรากฏวาผูเสนอขอพิพาท
ไมมีหลักฐานใดมาแสดงวา ผูเสนอขอพิพาทขาดรายได (ขาดประโยชน) จากการใชรถเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
นอกจากนี้ผู เสนอขอพิพาทไดตอบคําถามติงวา คาขนสง ชําระคาขนสงใหแกผู เสนอขอพิพาทไมไดขอ
ใบเสร็จรับเงินจากผูเสนอขอพิพาท และผูเสนอขอพิพาทไมมีหลักฐานการรับชําระคาขนสงมาแสดง ดังนั้นการท่ี   
ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาขาดประโยชนจากการใชรถมาเปนเงินถึง ๑๒๕,๐๐๐ บาท จึงนาจะเปนจํานวนเงินสูง
เกินไป ประกอบกับปรากฏวารถยนตของผูเสนอขอพิพาท นับถึงวันท่ีเกิดเหตุแลวเปนเวลาเกือบ ๒๒ ป นาเชื่อวา
รถยนตของผูเสนอ ขอพิพาทคันท่ีเกิดเหตุตองหยุดรับจางขนสงสินคา เปนครั้งคราวเพ่ือรับการซอมแซมและ
บํารุงรักษา กําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหเปนจํานวนท่ีเห็นวาพอสมควรเปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

คารถเสื่อมราคา เห็นวารถยนตบรรทุกสิบลอเปนรถยนตท่ีเกามากแลว แตเม่ือเกิดเหตุเฉ่ียว
ชนกันเชนนี้ ยอมเสื่อมราคาลงอีก ถึงแมจะซอมใหใชการไดเชนเดิมก็ตาม จึงกําหนดคาเสื่อมราคาใหตามท่ีเห็น
วาเหมาะสมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  

เม่ือรวมคาเสียหายตางๆ เปนเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท แตโดยเหตุท่ีผูคัดคานตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสนอขอพิพาทเพียง ๑ ใน ๒ สวนของความเสียหายท่ีแทจริง ดังท่ีวินิจฉัยมาแลวขางตน     
ผูคัดคานจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

สวนดอกเบี้ย ปรากฏวากรมธรรมมีระยะเวลาเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เปนตน
ไป กรณีจึงตองดวยคําสั่งของนายทะเบียนท่ี ๒๘/๒๕๕๒ ซ่ึงกําหนดใหผูคัดคานตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ ๑๕ ตอป นับตั้งแตวันท่ีผูคัดคานผิดนัด ซ่ึงคือวันเกิดเหตุ   

วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท พรอมดวย 
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับตั้งแตวันเกิดเหตุเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแก      

ผูเสนอขอพิพาท 



๗๘ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๒/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐสังฆการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 
 

๓๑. ขอพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๗/๒๕๕๔   
 

ประเด็นขอพิพาท: ๑. ผูเสนอขอพิพาทมีสวนไดเสียในขอพิพาทนี้หรือไม 
 ๒. ผูตายมีสวนกระทําประมาทดวยหรือไม 
 ๓. ผูคัดคานตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือไม เพียงใด 
 
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวา ผูคัดคานเปนผูรับประกันภัย รถยนตหมายเลขทะเบียน ฎฐ  ของ

นางสาว อ. เม่ือเกิดเหตุนาย ท.ผูขับข่ีรถยนตหมายเลขทะเบียน ฎฐ ไปตามถนนสายอาจสามารถ - บานชีโหลน 
โฉมหนาไปทางอําเภออาจสามารถ เกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถจักรยานยนต ซ่ึงนาย ก. เปนผูขับข่ีสวนทางมา 
เปนเหตุใหนาย ก.ถึงแกความตาย และฝายนาย ท. ไดชดใชเงินเพ่ือมนุษยธรรม จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ใหแก
ผูเสนอขอพิพาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

ปญหาท่ีจะตองพิจารณาเปนประการแรกวา ผูเสนอขอพิพาทมีสวนไดเสียในขอพิพาทนี้
หรือไม  ผูคัดคานตอสูวาผูเสนอขอพิพาทไมใชบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย ฝายผูเสนอขอพิพาท มีหลักฐานตาม
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน วาผูเสนอขอพิพาทเปนบิดาตามความเปนจริงของผูตายและนางทองศรี 
มารดาผูตายไดจดทะเบียนสมรสกัน ผูคัดคานมิไดนําสืบโตแยงหรือหักลางเปนอยางอ่ืน ผูเสนอขอพิพาทจึงมี
สถานะเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย นับแตวันท่ีผูตายเกิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ จึงเปนผูมีสวนไดเสียในขอพิพาทนี้ และมีอํานาจเสนอขอพิพาทได 

ประเด็นตอไปมีวา ผูตายมีสวนกระทําประมาทดวยหรือไม ปรากฏขอเท็จจริงตามบันทึก
คําใหการของนาย ท. ตอพนักงานสอบสวนในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา และแบบแจงอุบัติเหตุรถยนตท่ี
นาย ท.ในฐานะผูขับข่ีรถยนตใหถอยคําตอพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูคัดคาน สรุปวา กอนเกิดอุบัติเหตุ 
ผูตายขับรถจักรยานยนตสายไปมาคลายคนเมาสุรา และเสียหลักเขามาในชองทางจราจรของรถยนต เปนการ
โตแยงวา จุดท่ีรถยนตชนรถจักรยานยนตอยูในเสนทางเดินรถของนาย ท.มิใชของผูตาย เม่ือพิจารณาประกอบ
กับขอเท็จจริงอ่ืน เชน แผนท่ีเกิดเหตุท่ีระบุวาทําข้ึนในวันเกิดเหตุ แสดงจุดชนกันอยูในเสนทางเดินรถของนาย 
แตเม่ือพิจารณาภาพถายแสดงรอยครูดของหามลอในชองทางเดินรถยนตของนายทรงธรรม ประกอบกับคําฟอง
ของพนักงานอัยการ โดยศาลจังหวัดรอยเอ็ดฟงขอเท็จจริงวา ผูตายขับรถจักรยานยนตในลักษณะสายไปมาและ
ล้ําเขามาในชองทางเดินรถของนาย ท. เปนการบงชี้ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนวา รถยนตของนาย ท.ชนกับ
รถจักรยานยนตของผูตายในชองทางเดินรถของนาย ท. หาใชเกิดอุบัติเหตุชนกันในชองทางเดินรถของผูตายไม 
ผูตายจึงมีสวนประมาทดวย ดังท่ีศาลจังหวัดรอยเอ็ดวินิจฉัยไว 

ประเด็นสุดทาย เรื่องความรับผิดของผูคัดคานตามสัญญาประกันภัยนั้น เม่ือฟงวาผูตายมี
สวนกระทําประมาทดวย จึงตองพิจารณาวา ฝายใดมีสวนประมาทยิ่งหยอนกวากัน ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ในสวนท่ีเปนความประมาทของนาย ท. เปนการขับข่ีรถยนตใชความเร็วสูงและไมระมัดระวัง ซ่ึงหากจะเปน
ความประมาทลักษณะนี้ ก็เปนการขับข่ีอยูในเสนทางเดินรถของตน ท่ีเกิดอุบัติเหตุก็เพราะผูตายขับรถสายไปมา
และขับข่ีล้ํามาในเสนทางของรถยนต หรือนอกเสนทางของผูตาย ถาผูตายไมขับข่ีล้ําเขามาในเสนทางเดินรถท่ี
สวนมาอุบัติเหตุก็จะไมเกิดข้ึน ดังนั้น ผูตายจึงมีสวนในการกระทําประมาทมากกวานาย ท. ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนเปนเชนใด และมีจํานวนความเสียหายเพียงใด ยอมเปนพับแกฝายผูตาย ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนตามคําเสนอขอพิพาทจากผูคัดคาน 

จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท 



๘๐ 
 

แหลงท่ีมา 
ขอพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๑๗/๒๕๕๔      
หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

คณะผูจัดทําหนังสือ 
ประมวลคัดยอคําช้ีขาดอนุญาโตตลุาการ สํานักงาน คปภ. 

 
 

๑. นายชนะพล มหาวงษ    ประธานคณะทํางาน 
    ผูอํานวยการฝายอาวุโส  
    ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
       
๒. นายจิรศักดิ์ มุฑิตามงคล     คณะทํางาน 
    ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  
    ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
       
๓. นางสาวธริษตรี จันทรเพ็ง    คณะทํางาน/เลขานุการคณะทํางาน 
    ผูอํานวยการสวนอนุญาโตตุลาการ  
    ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 
๔. นางสาวศิริกานดา กําลังประสิทธ์ิ   คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
    ผูอํานวยการสวนแผนและพัฒนาระบบงาน  
    ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
 
๕. นายณัฐวิทย ศรีเจริญ    คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
    ผูอํานวยการสวนระงับขอพิพาท  
    ฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

      
 


