
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประมวลบทคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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คํานํา 
 

บทคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 เล่มที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ 
 
 

 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การดําเนินงาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็น
กระบวนการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ท่ีเกิดจากหรือเก่ียวเน่ืองจากสัญญาประกันภัย
ระหว่างประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีส่วน ได้เสียในสัญญาประกันภัย กับบริษัทประกันภัย 
อันเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหน่ึง ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และเป็น
ธรรมแก่คู่พิพาท ภายใต้ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีฝ่ายระงับ  
ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิน
กระบวนการดังกล่าว 
  เน่ืองจากนิติสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างประชาชนผู้เอาประกันภัยกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัย ต้องมีหลักฐานท่ีสําคัญ คือ สัญญาประกันภัยในการกําหนดสิทธิและหน้าท่ีของ
คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย ดังน้ัน เม่ือมีกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา
ประกันภัย จึงมีประเด็นท่ีเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นได้ ท้ังไม่ว่าจะด้วยปัญหาข้อเท็จจริงของการเกิด
เหตุหรือข้อกฎหมายก็ตาม ซึ่งในกรณีท่ีข้อพิพาทได้ยุติลงโดยคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
น้ัน ในคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในแต่ละข้อพิพาทจะมีท้ังการฟังข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติและ
การตีความข้อกฎหมายในประเด็นท่ีพิพาทกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่พิพาท จึงถือเป็น
บรรทัดฐานและแนวทางท่ีสําคัญย่ิงต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัย ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ต่อประชาชนผู้เอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัย ฝ่ายระงับข้อพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. จึงได้ดําเนินการคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน 
คปภ. ขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ีมีความสนใจได้ทําการศึกษา ค้นคว้า และเป็น
แนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยต่อไป 
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สารบัญ 
 

คํานํา          ๑   
 

คําช้ีขาดสัญญาประกันชีวิต 
๑. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๕/๒๕๕๔ 
๒. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๐/๒๕๕๔  

 
คําช้ีขาดสัญญาประกันวินาศภัย          

๓. การประกันภัยความซ่ือสัตย์ (Fidelity Insurance)        
คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๙/๒๕๕๔  

๔.  การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability Insurance) 
     คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๑/๒๕๕๔  
๕.  การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)            
     คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๓/๒๕๕๔  
 
 การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) 

     ๖.  คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓/๒๕๕๔        
๗. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๘/๒๕๕๔       
๘. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๘/๒๕๕๔  
๙. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๒/๒๕๕๔  
        
 การประกันภัยค้ําจุน (Third Party Liability Insurance)         
๑๐. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔/๒๕๕๔        
๑๑. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗/๒๕๕๔        
๑๒. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๘/๒๕๕๔          
๑๓. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๙/๒๕๕๔         
๑๔. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๐/๒๕๕๔          
๑๕. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๓/๒๕๕๔          
๑๖. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๖-๑๗/๒๕๕๔          
๑๗. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๗/๒๕๕๔  
๑๘. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๙/๒๕๕๔  
๑๙. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๔         
๒๐. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๒/๒๕๕๔         
๒๑. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๙/๒๕๕๔         
๒๒. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๐/๒๕๕๔       
๒๓. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๔/๒๕๕๔  
๒๔. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๕/๒๕๕๔  



 ๔

๒๕. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๖/๒๕๕๔        
๒๖. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๙/๒๕๕๔         
๒๗. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๓/๒๕๕๔  
๒๘. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๔/๒๕๕๔        
๒๙. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๖/๒๕๕๔          
๓๐. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๗/๒๕๕๔       
๓๑. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๘/๒๕๕๔         
๓๒. คําชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๙/๒๕๕๔          
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ประมวลบทคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. 
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๑. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๕/๒๕๕๔ 
 
ประเด็นข้อพิพาท: ผู้คัดค้านจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

หรือไม่ เพียงใด    
 
  ข้อเท็จจริงท่ีคู่พิพาทนําสืบไม่โต้แย้งรับฟังได้ว่า นาย อ. (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นคําขอเอา
ประกันชีวิตกับผู้คัดค้าน ซ่ึงระบุชื่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา โดยต้องกรอกเท็จจริง
ตามแบบคําขอเอาประกันชีวิต ในแบบคําขอดังกล่าวมีข้อสอบถามว่า นาย อ. ผู้เอาประกันชีวิต ด่ืมหรือ
เคยด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือไม่ กับเคยรักษาอาการหรือโรคท่ีเกิดจากพิษสุราหรือไม่ 
ในขณะนั้นนาย อ. กรอกข้อคําตอบในช่อง “ไม่ด่ืม” กับ “ไม่เคย” ตามลําดับ หลังจากนั้นผู้คัดค้านก็ได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ต่อมาเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒     
นาย อ. ถึงแก่กรรม ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว เรียกร้องให้   
ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม แต่ผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นาย อ. มีประวัติเป็น
โรคพิษสุราเรื้อรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต โดยไม่ได้แถลงไว้ในใบคําขอเอาประกัน สัญญาประกันชีวิต
เป็นโมฆียะ ผู้คัดค้านจึงบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย และปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม  
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว  
  ในประเด็นท่ีผู้คัดค้านอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ เพราะนาย อ. มีประวัติเป็น
โรคพิษสุราเรื้อรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต โดยอ้างรายงานแพทย์และประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาล   
ท่าวุ้ง ซ่ึงมีนาง ส. ผู้พิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมของผู้คัดค้านเบิกความว่า ก่อนทําประกันชีวิต นาย อ. 
เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ซ่ึงหากผู้คัดค้านทราบก็จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็น
โรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง 
จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม 
  ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า รายงานแพทย์ฉบับท่ีผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับ
พยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าวเป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยท่ีได้จาก    
คําให้ถ้อยคําของญาติผู้นําส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาไม่ได้กระทําโดยแพทย์ และนาย อ. 
มารับบริการเป็นเวลาเพียง ๑๕ นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษาโดยการให้ยาฉีด 
มีการนัดหมายและนับรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ท่ีมีชื่อในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแพทย์เวร 
ซ่ึงไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง  
  พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ท่ีคู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทําการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่าน
การรายงานของพยาบาล จึงยังไม่แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อม
ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง การท่ีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็
เพราะอาการติดสุรา แพทย์ทําการตรวจรักษาและฉีดยาให้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง ๑๕ นาที และหลังจาก
นั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การท่ีนาย อ. กรอกข้อเท็จจริงในคําขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็น
การตอบข้อมูลตามท่ี นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงแล้ว กรณีจึง     
ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
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๘๖๕ สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ  
  สําหรับความรับผิดท่ีผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาท
เรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต ๑๕๐,๐๐๐ บาท ความคุ้มครองกรณียกเว้นเบ้ียประกันภัย 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ความคุ้มครองสัญญาเพ่ิมเติมแบบกําหนดเวลา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมโรคร้าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท กรณีนี้ผู้คัดค้านรับผิดว่าเม่ือนาย อ. 
เสียชีวิตและไม่ผิดเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ้มครอง
ประกันชีวิต สัญญาเพ่ิมเติมแบบกําหนดเวลาและสัญญาเพ่ิมเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้นเบ้ียประกันภัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ตามกรมธรรม์
ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ 
ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ และรับผิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๒   
ต่อปี ตามเง่ือนไขสัญญาประกันภัย  
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทจํานวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี นับแต่วันท่ีผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามท่ีผู้เสนอข้อพิพาท
ขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ    
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๔๘/๒๕๕๓       
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๘๖๕  
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร   
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๒. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๐/๒๕๕๔ 
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. สัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ 

    พิพาท เป็นโมฆะหรือไม่ 
 ๒. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

    ต่อผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองหรือไม่    
 
  ข้อเท็จจริงท่ีคู่พิพาทนําสืบไม่โต้แย้งรับฟังได้ว่า นาย ม. เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ และเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ นาย ม. ยังเป็น
ตัวแทนขายประกันชีวิตของผู้คัดค้านท่ีสาขาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ยื่นคําขอเอาประกันชีวิต
และอุบัติตุกับผู้คัดค้านท่ีสาขาดังกล่าว ซ่ึงระบุให้ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา    
ผู้คัดค้านตกลงรับประกันชีวิตนาย ม. และได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ ต่อมาในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ ได้พบโครงกระดูกของนาย ม. ในรถยนต์เก๋งท่ีจมอยู่ในคลองชลประทาน จังหวัดกาญจนบุรี  
  
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว ดังนี้ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ สัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ 
พิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ผู้คัดค้านได้ตกลงรับประกันภัยนาย ม. ตามสัญญา
ประกันภัยระบุวันเริ่มทําสัญญาวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ครบกําหนดสัญญา ๑๐ เมษายน ๒๖๐๕ 
พนักงานสอบสวนแจ้งผลการชันสูตรโครงกระดูกของนาย ม. ให้ผู้เสนอข้อพิพาททราบ และระบุว่านาย ม. 
เสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ นั้น ก็ได้ระบุไปตามท่ีสอบปากคําผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองท่ีให้
ถ้อยคําว่า นาย ม. หายตัวไปต้ังแต่วันดังกล่าวนั้น เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน แท้จริงนาย ม. เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สัญญาประกันชีวิตต้องคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรณีนี้ด้วย 
  ผู้คัดค้านนําสืบว่า นาย ม. ยื่นคําขอเอาประกันชีวิตท่ีสาขาท่ามะกาฯ สาขาดังกล่าวรับ  
คําขอเอาประกันชีวิตแล้วส่งไปท่ีสาขาจังหวัดกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรีส่งให้สํานักใหญ่ของผู้คัดค้านท่ี
กรุงเทพมหานครพิจารณาตามระเบียบ เนื่องจากนาย ม. ขอทําประกันชีวิตเป็นกรมธรรม์ท่ี ๒ ผู้มีอํานาจ
ของผู้คัดค้านได้ลงนามรับประกันชีวิตในกรมธรรม์ให้เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ โดยผู้คัดค้านสําคัญผิด
ว่าขณะตกลงรับทําประกันชีวิตนาย ม. ยังมีชีวิตอยู่ หากทราบว่าเสียชีวิตไปแล้ว ผู้คัดค้านก็ไม่สามารถ
รับประกันชีวิตให้ และจากเอกสารมรณบัตร, หนังแจ้งผลการชันสูตรพลิกศพโครงกระดูกนาย ม. ปรากฏ
ว่านาย ม. เสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆะ 
  อนุญาโตตุลาการพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติถึง
สัญญาต่างๆ ซ่ึงรวมท้ังสัญญาประกันชีวิตว่า นิติกรรมสองฝ่ายจะเกิดข้ึนต่อเม่ือฝ่ายหนึ่งทําคําเสนอและอีก
ฝ่ายหนึ่งทําคําสนองรับถูกต้องตรงกันกับคําเสนอ เม่ือพิจารณาถึงสัญญาประกันชีวิตท่ีพิพาทนี้ คําขอเอา
ประกันชีวิตของนาย ม. ถือเป็นคําเสนอ เม่ือผู้คัดค้านตกลงรับประกันภัย ถือว่าเป็นคําสนอง สัญญา
ประกันชีวิตก็จะเกิดข้ึน จากนั้นผู้คัดค้านก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีรายละเอียดตรงกับสัญญา
ประกันชีวิตท่ีท้ังสองฝ่ายได้ทําข้ึน  

ผู้คัดค้านนําสืบว่า ผู้คัดค้านสาขาจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งคําขอเอาประกันชีวิตของ  
นาย ม. ไปให้สํานักงานใหญ่พิจารณาแล้ว โดยมีพยานซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของผู้คัดค้านต่างเบิกความยืนยัน 
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สอดคล้องตรงกันว่า เม่ือนาย ม. ยื่นคําขอเอาประกันชีวิตท่ีสาขาท่ามะกาฯ สาขาดังกล่าวรับคําขอเอา
ประกันชีวิตแล้วส่งไปท่ีสาขาจังหวัดกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรีส่งให้สํานักใหญ่ของผู้ คัดค้านท่ี
กรุงเทพมหานครพิจารณาตามระเบียบ โดยทางสํานักงานสาขาจังหวัดกาญจนบุรีมีอํานาจออกกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีสํานักงานใหญ่อนุมัติมาแล้ว ตามข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตระบุวันทําสัญญา
คือ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเชื่อได้ว่าสํานักงานใหญ่ของผู้คัดค้านได้ตกลงสนองรับคําเสนอเอา
ประกันชีวิตของนาย ม. แล้วสาขาจังหวัดกาญจนบุรีก็ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ สัญญาประกันชีวิตของ
นาย ม. จึงเกิดข้ึนในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีระบุวันเริ่มทําสัญญาวันท่ี ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๐ นั้น เป็นการตกลงของคู่สัญญาว่าจะให้สัญญาเริ่มมีผลบังคับต้ังแต่เม่ือใด ซ่ึงข้อตกลง
ดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเม่ือได้เกิดมีสัญญาประกันชีวิตข้ึนเช่นเดียวกับท่ีผู้คัดค้านรับเบ้ียประกันภัยงวด
แรก ดังนั้น สัญญามิใช่เกิดข้ึนในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้คัดค้านยังคัดค้านอีกว่า นาย ม. เสียชีวิตไป
ก่อนท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย ผู้คัดค้านตกลงรับประกันภัยโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญแห่งนิติกรรม 
สัญญาประกันชีวิตท่ีพิพาทนี้จึงตกเป็นโมฆะ  
  อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายว่า หากข้อเท็จจริงเป็นดังท่ีผู้คัดค้าน  
กล่าวอ้าง เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตนั้น การมีชีวิตของผู้เสนอข้อพิพาทเป็นสาระสําคัญของสัญญา หากผู้เสนอ
ขอทําสัญญาคือผู้เสนอข้อพิพาทถึงแก่กรรมก่อนท่ีผู้สนองรับคําเสนอคือผู้คัดค้านจะสนองรับคําเสนอ       
ผู้คัดค้านสนองรับคําเสนอโดยไม่ทราบว่านาย ม. ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ถือได้ว่าเจตนาของผู้คัดค้านสนอง
รับคําเสนอของนาย ม. นั้น เป็นการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งท่ีเป็นสาระสําคัญของนิติกรรม สัญญา
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่างนาย ม. กับผู้คัดค้านจึงตกเป็นโมฆะ 
  ประเด็นพิจารณาต่อมาว่า นาย ม. ถึงแก่ความตายก่อนวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ซ่ึง   
ผู้คัดค้านสนองรับคําเสนอเอาประกันชีวิตของนาย ม. โดยไม่ทราบเช่นนั้น ประเด็นนี้คู่พิพาทท้ังสองฝ่าย
ต่างไม่มีพยานหลักฐานท่ีแจ้งชัดว่านาย ม. ถึงแก่กรรมเม่ือใด มีแต่ความเห็นของพนักงานสอบสวนท่ีว่า
นาย ม. ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเกิดจากการสันนิษฐานเท่านั้น เม่ือพิเคราะห์ตาม   
คําเบิกความพยานผู้คัดค้านแล้วสรุปได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองทราบว่า นาย ม. หายไปจากบ้านเม่ือ
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ โดยนาย ม. เคยออกจากบ้านไปพักผ่อนท่ีอ่ืน ๕-๑๐ วัน และเคยไปเก็บเบ้ีย
ประกันภัยท่ีอําเภอสังขละบุรีประมาณ ๗-๑๐ วัน ซ่ึงก็ถือว่าเป็นปกติ ซ่ึงถ้านับต้ังวันท่ีนาย ม. หายตัวไป
หากเป็นการไปพักผ่อนหรือเก็บเบ้ียประกันภัยดังกล่าว ก็น่าจะหลับมาบ้านก่อนวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
และโดยปกติสัยของคนท่ัวไปหากนาย ม. มีชีวิตอยู่ ก็น่าจะติดต่อพบปะผู้คน หรือกระทํากิจกรรมใดไม่ว่า
โดยลําพังหรือกับผู้อ่ืน แต่ในทางนําสืบพยานของผู้เสนอข้อพิพาทก็ไม่ปรากฏเช่นนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึง
เชื่อว่านาย ม. ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ การท่ีผู้คัดค้านตกลงสนองรับคําขอเอา
ประกันชีวิตนั้น ผู้คัดค้านไม่ทราบเช่นนั้น สัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุจึงตกเป็นโมฆะ สัญญาประกันชีวิต
ดังกล่าวไม่มีผลใดๆ ตามกฎหมายผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันชีวิต 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทท้ังสอง    
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๔/๒๕๕๓       
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๑๕๖ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายชวลิต พรายภู่   

 
 



 ๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ประมวลบทคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน คปภ. 

 

การประกันวินาศภัย 



 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิพาท 
การประกันภัยความซ่ือสัตย์  

(Fidelity Insurance) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

๓. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๙/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ 
 ๒. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท 

    ตามกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้างหรือไม่ เพียงใด 
  

  ข้อเท็จจริงตามคําเสนอข้อพิพาทและคําคัดค้านในเบ้ืองต้นรับฟังได้ว่า ผู้เสนอข้อ
พิพาทประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ มีสาขาท่ัวประเทศและศูนย์เงินสดในภูมิภาค ๒๓ ศูนย์ ซ่ึงศูนย์เงิน
แต่ละแห่งจะให้บริการด้านเงินสดแก่ธนาคารสาขาและตู้ เอ.ที.เอ็ม ในเขตของศูนย์ ผู้เสนอข้อพิพาททํา
สัญญาประกันภัย ประเภทประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้างไว้กับผู้คัดค้าน มีความคุ้มครองความเสียหายท่ี
เกิดจากการทุจริตของพนักงานของศูนย์เงินสดท้ัง ๒๓ แห่ง รวมท้ังศูนย์จังหวัดขอนแก่นท่ีเกิดเหตุด้วย  
  ต่อมาผู้ตรวจสอบของผู้เสนอข้อพิพาทได้ตรวจพบการทุจริตของนาย ส. พนักงานฝ่าย
บริการศูนย์เงินสดจังหวัดขอนแก่นเม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยนาย ส. ได้ลักเอาเงินสดของศูนย์
เงินสดฯ ไปรวมเป็นเงิน ๘๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทมีวงเงินคุ้มครองกรณี
ดังกล่าวเป็นเงินเพียง ๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทร้องทุกข์ต่อตํารวจและแจ้งเหตุให้ผู้คัดค้าน
ทราบ ต่อมานาย ส. ถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักททรัพย์ท่ีเป็นของนายจ้าง ศาลพิพากษาลงโทษ
จําคุก ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงิน 
๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันท่ีผู้คัดค้านผิดนัดจนถึงวันยื่น   
คําเสนอข้อพิพาทเป็นเงิน ๖๒๘,๕๓๖.๙๖ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๘.๙๘ บาท และขอให้ผู้คัดค้านชดใช้
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน  ๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ผู้เสนอข้อพิพาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากมิได้
ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีควรจะเป็น ผู้เสนอข้อพิพาทปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตมาต้ังแต่ต้น ความ
เสียหายดังกล่าวอยู่นอกความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ ผู้คัดค้านต่อสู้ว่าคําเสนอ   
ข้อพิพาทและเอกสารท้ายคําเสนอข้อพิพาทระบุรายละเอียดไม่ตรงกัน เช่น วันท่ีกระทําผิด จํานวนครั้งท่ี
กระทําผิด จํานวนเงินท่ีทุจริต เป็นต้น เป็นเหตุให้ผู้คัดค้านไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ        
ไม่สะดวกในการต่อสู้คดี ท้ังไม่อาจทราบคําขอบังคับของผู้เสนอข้อพิพาท พิจารณาแล้วเห็นว่า คําเสนอ  
ข้อพิพาทได้บรรยายถึงข้อหาและข้ออ้างสรุปได้ใจความว่า ผู้เสนอข้อพิพาทได้ทําประกันภัยความซ่ือสัตย์
กับผู้คัดค้าน ต่อมาลูกจ้างของผู้เสนอข้อพิพาทลักทรัพย์ไปตามวันเวลาท่ีกระทําผิด และจํานวนเงินท่ี
หายไปจํานวน ๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีคําขอบังคับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวนดังกล่าวพร้อม
ดอกเบ้ีย จึงเป็นคําเสนอข้อพิพาทท่ีแจ้งชัดและเข้าใจได้ แม้จะมีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างกันไปบ้าง    
ก็ไม่ทําให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบในการต่อสู้คดี คําเสนอข้อพิพาทจึงไม่เคลือบคลุม  
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อ 



 ๑๓

พิพาทตามกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้างหรือไม่ ประเด็นข้อนี้ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า เป็นการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีไม่ได้ตรวจสอบการทุจริตของลูกจ้างเป็นปกติตาม
ระยะเวลาท่ีควรจะเป็น ทําให้ลูกจ้างรายนาย ส. กระทําผิดตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้เงินไป
จํานวนมากถึง ๘๓ ล้านบาทเศษ ท้ังท่ีวงเงินคงคลังของศูนย์เงินสดท่ีเกิดเหตุมีจํานวน ๑๙๐ ล้านบาท   
การท่ีเงินหายไปจํานวนถึง ๘๓ ล้านบาทเศษนั้น ถือว่าเป็นความประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เสนอ
ข้อพิพาท ประกอบกับวิธีการของนาย ส. ท่ีเป็นผู้บันทึกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แทนพนักงานอ่ืน โดยใช้
รหัสผ่าน (Password) ของพนักงานคนอ่ืน และบางครั้งก็นํารหัสผ่านของหัวหน้าศูนย์ฯ ไปลงระบบบัญชี
เอง โดยท่ีหัวหน้าศูนย์ดังกล่าวรับรู้ด้วย นอกจากนี้ห้องนิรภัยท่ีใช้เก็บเงินก็ไม่มีการล็อคประตู ซ่ึงเป็นเหตุ
ให้นาย ส. ลักเอาเงินไปได้พร้อมกับบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ตรงกับจํานวนเงินท่ีลักไป พฤติการณ์ในการ
ทํางานของผู้เสนอข้อพิพาทจึงผิดวิสัยของการทําธุรกิจธนาคาร  
  ผู้เสนอข้อพิพาทโต้แย้งโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินว่า การปฏิบัติงานของศูนย์เงินสด
ดังกล่าว มีระเบียบและข้ันตอนการทํางานกําหนดไว้อย่างรัดกุม เช่น มีการทําบันทึกรายการตรวจนับ   
เงินสด การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการส่งมอบเงินสดแก่ผู้ขนส่งเงิน การบันทึกรายการคอมพิวเตอร์ท่ีตู้
เอ.ที.เอ็ม. การปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น ส่วนการปิด-เปิดหรือเข้า
ไปในห้องนิรภัยท่ีเก็บเงินนั้น จํากัดเฉพาะหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 
และมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนท่ีของห้องท้ังหมด ท้ังนี้พยานให้การว่า หากพนักงานได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยพนักงานไม่ทุจริตแล้ว ก็จะไม่มีความเสียหายต่อเงินสดคงคลัง  
  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทได้วางกฎระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงาน
เข้มงวดรัดกุม และเชื่อว่ารอบคอบแล้ว ถือได้ว่าเป็นการระมัดระวังท่ีสมควรได้ เหตุท่ีเกิดการกระทําผิด  
ลักทรัพย์ตามข้อพิพาทนี้ เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว โดยนาย ส. หาโอกาสและช่องว่าง
กระทําการทุจริตในขณะท่ีพนักงานอ่ืนไม่ได้เฉลียวใจ เหตุท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ใช่ความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เสนอข้อพิพาท ผู้คัดค้านยกเว้นไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ 
  ปัญหาต่อมามีว่า ผู้คัดค้านต้องรับผิดในเหตุวินาศภัยตามข้อพิพาทนี้หรือไม่ นั้น ใน
ประเด็นข้อนี้ต้องตีความความหมายของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาท ซ่ึงผู้เสนอข้อพิพาทตีความว่า    
“ผู้คัดค้านตกลงให้ความคุ้มครองต่อธนบัตร เงินตราต่างประเทศ...ฯลฯ เนื่องมาจากการฉ้อฉลหรือทุจริต
ของพนักงานธนาคารท่ีพบทันทีภายใน ๕ วันเปิดทําการ (นับวันทําการธนาคาร) นับแต่วันท่ีเกิดเหตุ”     
มีความหมายว่า เม่ือผู้เสนอข้อพิพาททราบเรื่องการฉ้อฉลของพนักงานดังกล่าวเม่ือใด ผู้เสนอข้อพิพาท
ต้องบอกกล่าวให้ผู้คัดค้านทราบทันที หรือมิฉะนั้นต้องบอกกล่าวภายในเวลาท่ีสมควร คือ ภายใน ๕ วันท่ี
เปิดทําการ ส่วนผู้คัดค้านโต้แย้งว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจํากัดความรับผิดของผู้คัดค้านไว้เพียง     
๕ วันท่ีเปิดทําการนับแต่วันเกิดเหตุ ผู้เสนอข้อพิพาทไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้มากกว่านั้น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุข้อความไว้ไม่ชัดเจน ในเรื่องการบอกกล่าวภายใน  
๕ วันท่ีเปิดทําการนั้น มีวัตถุประสงค์ท่ีจะคุ้มครองฝ่ายผู้คัดค้าน เพราะหากเป็นการบอกกล่าวล่าช้า ย่อมทํา 
ให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบ คือหมดโอกาสท่ีจะเข้าจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีถูกวินาศภัยได้ทันท่วงที อย่างไรก็
ตามท้ังสองฝ่ายมิได้นําสืบในหลักการตีความดังกล่าวอย่างชัดเจนดังท่ีแต่ละฝ่ายกล่าวอ้าง จึงเป็นเรื่อง
ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยไม่ชัดเจน การตีความต้องตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต ดังนั้น   
ผู้คัดค้านจึงยังรับผิดตามเนื้อความในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นต่อผู้เสนอข้อพิพาท  
  ผู้คัดค้านต่อสู้มาอีกประการหนึ่งว่า การลักทรัพย์ของนาย ส. เป็นการปลอมแปลง
เอกสารทางบัญชี โดยใช้รหัสผ่านและรหัสประจําตัวของพนักงานคนอ่ืน จึงไม่อยู่ในความคุ้มครอง เห็นว่า 



 ๑๔

การทุจริตท่ีเป็นสาระสําคัญในข้อพิพาทนี้ ได้แก่ การลักเอาเงินสดไปจากห้องนิรภัย เนื่องจากทุกวันมีการ
แสดงยอดเงินคงเหลือเม่ือสิ้นวันทําการ ดังนั้น เพ่ือมิให้พบการลักเงินสดของตนเม่ือสิ้นวันทําการในแต่ละ
วัน นาย ส. จึงต้องปลอมแปลงเอกสารทางบัญชี ก็เพ่ือมิให้พบการกระทําความผิด ซ่ึงเป็นการกระทํา
ความผิดท่ีสําเร็จไปแล้ว มิใช่เป็นการทุจริตในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารทางบัญชี ข้อต่อสู้นี้จึงไม่เป็น
ข้อยกเว้นให้ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดแต่เพียงเรื่องเดียว 
  ปัญหาต่อไปมีว่า จํานวนความเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงินจํานวนเท่าใด ผู้เสนอ
ข้อพิพาทยืนยันจํานวนความเสียหายท่ีได้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบเป็นเงิน 
๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้คัดค้านนําสืบว่าบริษัท เค เอฟ ซี จํากัด ผู้สํารวจภัย แจ้งว่าไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้เสนอข้อพิพาท เอกสารไม่เพียงพอต่อการตรวจ ระบบการทํางานของผู้เสนอข้อพิพาท
ซับซ้อน และอ้างว่าเป็นความลับ จึงไม่ทราบความเสียหายท่ีแท้จริงเป็นจํานวนเท่าใด พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เม่ือตรวจพบเหตุทุจริตแล้ว ฝ่ายตรวจสอบของผู้เสนอข้อพิพาทก็เข้าตรวจสอบทันที การตรวจสอบเสร็จ
สิ้นภายในคืนวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงเชื่อได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทได้ตรวจสอบตามหน้าท่ีจากการ
รวบรวมพยานหลักฐานท้ังเอกสารทางบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบตู้เอ.ที.เอ็ม จริง จึงไม่มีข้อผิดปกติ
หรือสงสัยเป็นอย่างอ่ืน แม้ผู้สํารวจภัยจะไม่ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า  
ผู้เสนอข้อพิพาทตรวจสอบไม่ถูกต้อง จึงต้องฟังว่าความเสียหายนี้เกิดข้ึนระหว่างวันท่ี ๓ มกราคม ถึง ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีจํานวน ๑๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  แต่จากพฤติการณ์ท่ีได้ความว่า ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําผิดของนาย ส. ท่ี
ปรากฏผลภายในระยะเวลาตามสัญญาประกันภัยและก่อนวันทําประกันภัย ย้อนไปถึงวันเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ ได้ลักทรัพย์ไปท้ังสิ้นในระยะเวลา ๒ ปีเศษ เป็นเงิน ๘๖ ล้านบาทเศษ และต่อเนื่องมาจนถึงวันท่ี 
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้น แม้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทจะได้วางกฎระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
ไว้เป็นอย่างดี แต่การทํางานของศูนย์เงินสดท่ีเกิดเหตุก็หละหลวม พนักงานผู้มีหน้าท่ีทุกฝ่ายไม่เครงครัดใน
กฎระเบียบ เปิดช่องหรือโอกาสให้นาย ส. กระทําความผิด และหากทางศูนย์เงินสดดังกล่าวได้กระทําการ
ตรวจสอบเป็นประจํา ก็จะพบการกระทําผิดได้ทันที แต่ก็มิได้มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในเวลาอัน
สมควร  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทอาจตรวจสอบได้ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ 
ไม่เป็นภาระของผู้ตรวจสอบหากผู้เสนอข้อพิพาทได้ตรวจสอบทุกเดือน การทุจริตตามข้อพิพาทนี้ใน
ช่วงเวลาประมาณ ๑ เดือน ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทก็จะมีประมาณ ๑ ใน ๔ ของจํานวน
ค่าเสียหายท่ีตรวจสอบพบตามข้อพิพาทนี้เท่านั้น เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
อย่างมาก ความบกพร่องและการละเลยเป็นผลมาจากการกระทําของผู้เสนอข้อพิพาทดังกล่าว  
  สําหรับค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้คัดค้านจะเป็นเท่าใดนั้น คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายเคยมีการเจรจา
ประนีประนอมระหว่างกันเพ่ือยุติข้อพิพาท โดยผู้ คัดค้านเสนอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 
๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้เสนอข้อพิพาทไม่ตกลง พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานะของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีต้อง
ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในระดับผู้ประกอบกิจการสถาบันการเงินท่ีมีธรรมาภิบาล  
ท่ีดี เห็นว่าเม่ือหักกลบลบหนี้กันแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทสมควรได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 
๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีมีการเสนอประนีประนอมกันก่อนหน้านี้ 
  วินิจ ฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเ งิน 
๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จ  
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แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๑/๒๕๕๒      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

  ม.๓๖๘, ๘๗๙ วรรคแรก, ๘๘๑ วรรคสอง  
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

  ม.๑๗๒ 
- คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๐๒/๒๕๐๑,  
  ๘๐๔/๒๕๐๐ 

อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร 
    นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 
    รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์   
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ข้อพิพาท 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
(Carrier Liability Insurance) 
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๔. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๑/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าท่ีบรรทุกของ 

    ผู้เสนอข้อพิพาท เกิดจากความผิดของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีใช้พาหนะใน 
    การขนส่งไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุท่ีเอาประกันภัย อันจะทําให้ 
    ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดหรือไม่ 
๒. หากผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสนอข้อพิพาท 
    แล้ว จะเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด    

 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบ้ืองต้นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นบริษัทจํากัดประกอบธุรกิจการ
ขนส่งด้านการขนถ่ายสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท และได้เอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ในรถยนต์บรรทุกคันพิพาทท่ีใช้ในการขนส่งไว้กับผู้คัดค้าน วันเกิดเหตุนาย จ. ลูกจ้างผู้เสนอข้อพิพาทได้
ขับข่ีรถยนต์บรรทุกดังกล่าวพร้อมหางลากไปรับตู้คอนเทนเนอร์จากลาน ฮ. เพ่ือนําไปบรรจุสินค้าท่ีบริษัท 
ค. จํากัด ไปถึงท่ีบริษัทดังกล่าวก็บรรทุกถุงพลาสติกกล่องจํานวน ๙๒๐ กล่อง เพ่ือนําไปลงเรือท่ีท่าเรือ
แหลมฉบัง ระหว่างท่ีนําสินค้าไปส่งมีฝนตก เม่ือไปถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป็นทางโค้ง ได้มีรถไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนขับแล่นตัดหน้ารถยนต์บรรทุกของผู้เสนอข้อพิพาท ทําให้ต้องเบรกกะทันหันแล้ว
รถยนต์บรรทุกก็เสียหลัก ปัดไปกระแทกกับกําแพงซีเมนต์ท่ีก้ันก่ึงกลางถนนอย่างแรง ตู้คอนเทนเนอร์ตก
จากหางลากได้รับความเสียหายพร้อมสินค้าท่ีอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ หลังเกิดเหตุมีบริษัท ท.เซอร์เวย์ จํากัด 
ตัวแทนของผู้ คัดค้านมาตรวจสอบสาเหตุและความเสียหายแล้ว คิดค่าเสียหายของสินค้าเป็นเงิน 
๕๗๘,๙๖๗ บาท ส่วนตู้คอนเทนเนอร์คิดเป็นค่าซ่อม ๗๙,๐๐๐ บาท ค่าเช่ารถเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ 
๑๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๗๒,๗๔๕ บาท จํานวนค่าเสียหายดังกล่าวผู้เสนอข้อพิพาทได้ทดรองจ่าย
ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว จึงเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้จากผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัย พร้อมดอกเบ้ีย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันเสนอข้อพิพาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๘๙๔,๕๖๓ บาท 
และนับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาท เนื่องจาก
รถยนต์หัวลากและส่วนหางพ่วงท่ีผู้เสนอข้อพิพาทนําไปใช้ในการประกอบการขนส่งสินค้าในขณะเกิดเหตุ 
มีสภาพชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งสินค้า เพราะส่วนหาง
พ่วงดังกล่าวไม่มีตัวล็อก (Twist lock) หรือตัวล็อกชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ทําให้ไม่สามารถล็อก
ตู้คอนเทนเนอร์ไว้กับหางพ่วงท่ีใช้บรรทุกได้ จึงทําให้เกิดความเสียหายตามข้อพิพาทนี้ ดังนั้น ตาม
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดของผู้เสนอข้อพิพาท เข้าข้อยกเว้นท่ีผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาก็สูงเกินความจริง  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นพิพาทข้อ ๑ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าท่ีบรรทุกของ  
ผู้เสนอข้อพิพาท เกิดจากความผิดของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีใช้พาหนะในการขนส่งไม่สมประกอบในเนื้อแห่ง
วัตถุท่ีเอาประกันภัย อันจะทําให้ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดหรือไม่ นั้น  

ผู้คัดค้านนําสืบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความผิดของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีใช้พาหนะ 



 ๑๘

ในการขนส่ง เพราะรถยนต์ส่วนหัวลากและส่วนหางพ่วงท่ีใช้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ มีสภาพชํารุดเสียหาย 
ใช้งานไม่ได้ ไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกตู้สินค้า เนื่องจากไม่มีตัวล็อก (Twist lock) หรือตัวล็อกชํารุดใช้
การไม่ได้ โดยท่ีตัวล๊อกเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญและมีความจําเป็นต้องมีไว้เพ่ือยึดตู้ แต่การท่ีสินค้าตกหล่นจาก
ส่วนหางท่ีใช้ลากไปส่งสินค้านั้น เป็นความผิดของผู้เสนอข้อพิพาท เข้าข้อยกเว้นท่ีผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด
ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ในข้อยกเว้นข้อท่ีระบุว่า “การท่ียานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่
เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง หรือบรรทุกเกินขนาดน้ําหนักบรรทุก หรือลากจูงเกินขนาดท่ียานพาหนะขนส่ง
เหล่านั้นจะสามารถขนส่งอย่างปลอดภัย หรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หรือการลากจูงท่ีผิดหลักการ
ขนส่งท่ีปลอดภัย หรือไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของท่ีรับขนซ่ึงจําเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง” และ
นําสืบหัวหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทสํารวจภัย ว่าวันเกิดเหตุได้ออกไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ พบนาย จ. 
ผู้ขับข่ีรถยนต์บรรทุกคันพิพาทในท่ีเกิดเหตุ สอบถามได้ความว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตก และมีรถยนต์กระบะ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล่นตัดหน้า จึงห้ามล้อทําให้รถยนต์เสียการทรงตัว ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีบรรทุกมา
หลุดร่วงจากหางลาก เหตุท่ีตู้คอนเทนเนอร์ตกจากหางลากได้เพราะใช้ตัวล็อก (Twist Lock) ท่ีบริเวณหัว
ตู้ด้านขวาและด้านท้ายของตู้ซ้ายเท่านั้น ส่วนอีก ๒ ตัว ไม่ได้ล็อกเพราะชํารุดเสียหาย พยานจึงได้บันทึก
ปากคํานาย จ. ไว้ และเม่ือพยานตรวจสอบความเสียหายของสลักล็อกแล้วไม่พบร่องรอยการครูด บิด งอ 
หรือแตกหักปรากฏอยู่ นอกจากนี้เม่ือตรวจบริเวณท่ีเกิดเหตุ ไม่พบหัวสลักล็อกหักตกอยู่ในบริเวณท่ีเกิด
เหตุ แสดงว่าการขนส่งดังกล่าวไม่ได้มีการขนส่งอย่างปลอดภัย กับมีพนักงานสํารวจภัยของบริษัทอีกคน
หนึ่งเบิกความยืนยันว่า ได้ทําการตรวจสอบอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้ด้วย และเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็น
ตู้ขนาดเล็ก มีความยาว ๒๐ ฟุต มีเบ้าล๊อก ๔ เบ้า เม่ือวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วจะไม่เต็มหางลาก ส่วนท่ี
หางลากจะมีสลักล็อกท้ังหมด ๘ ตัว ซ่ึงสามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ เหตุท่ีตู้คอนเทนเนอร์
หลุดจากหางลากน่าจะเป็นเพราะไม่ได้ล๊อกกับสลักล็อกท่ีติดอยู่กับหางลาก เพราะถ้าหากล็อกเอาไว้       
ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีติดอยู่กับหางลากซ่ึงถูกแรงกระแทกหรือแรงเหวี่ยง ก็จะดึงหางลากตะแคงตามไปด้วย 
และเม่ือตู้คอนเทนเนอร์หลุดไปแล้ว ตัวสลักล๊อกยังคงติดอยู่ท่ีหางลาก แสดงว่าไม่ได้มีการล็อกสลักแกน 
ล็อกเข้ากับตัวเบ้าของตู้คอนเทนเนอร์ ท้ังลักษณะท่ีตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกจากหางลากไม่ได้ไปกระแทก
กับแผงซีเมนต์ก้ันถนน เพราะมีร่องรอยการกระแทกของหางลากไปชนกับท้ายรถของหัวลากตู้คอนเทน-
เนอร์จึงหลุดออกจากหางลาก ซ่ึงการหลุดของตู้คอนเทนเนอร์เป็นการหลุดออกไปเองจากการเบรกรถท่ี 
หัวลาก เพราะไม่ได้ล็อกไว้  
 ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบโต้แย้งว่า บริษัทผู้เสนอข้อพิพาทดําเนินการขนส่งมานานแล้ว  
มีกฎระเบียบการขนส่งตามมาตรฐานสากลนานาชาติ กล่าวคือ เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทนําตู้คอนเทนเนอร์เข้า
ไปรับสินค้าจากบริษัท ค. จํากัด นั้น ก่อนท่ีนาย จ.คนขับรถคันดังกล่าว จะนํารถบรรทุกออกจากบริษัท
พร้อมท้ังตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า จะต้องผ่านการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบของพนักงานบริษัท 
ท่ีต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นกับชุดล็อกและการล็อกทุกจุดให้สนิท โดยต้องทําหลักฐานลงลายมือชื่อของ
พนักงานผู้ตรวจเอาไว้ แสดงว่าเม่ือรถยนต์ออกจากบริษัทไปจะปลอดภัยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเม่ือ
รถยนต์จะผ่านการตรวจของพนักงาน รปภ. หน้าบริษัท จะต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวให้พนักงาน รปภ. 
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้เนื่องจากฝนตกและถนนท่ีเกิดเหตุเป็นทางโค้ง เม่ือมี
รถยนต์แล่นตัดหน้ารถท่ีนาย จ.ขับก็ได้เบรกกะทันหัน ทําให้รถหางลากท่ีบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลัก
ปัดไปกระแทกกับแผงซีเมนต์ก้ันถนนอย่างแรง เป็นเหตุทําให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าตกจากหางลาก
ตามแรงเหวี่ยงและแรงกระแทก 
 พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้คัดค้านประกอบบันทึกคําให้การในท่ีเกิดเหตุของนาย จ.  



 ๑๙

คนขับรถยนต์บรรทุกหัวลากของผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว ทําให้เชื่อได้ว่าในการนําตู้คอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุ 
สินค้าออกจากบริษัท ค. จํากัด ในวันเกิดเหตุนั้น ได้ใส่สลักหรือแกนล็อกท่ีเบ้าคอนเทนเนอร์ไว้เพียงจํานวน 
๒ ตัว ในจํานวน ๔ ตัว ในลักษณะทแยงมุมเท่านั้น เหตุท่ีไม่ได้ใส่สลักล็อกท้ัง ๔ ตัว เพราะสาเหตุตัวล็อก
หน้าด้านซ้ายไม่มี ส่วนด้านหลังขวาชํารุด ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบโต้แย้งว่า ได้ทําการตรวจสอบอุปกรณ์
ของหัวลากและหางลากกับจุดล็อก และการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ทุกจุดสนิทดีแล้ว นั้น ขัดกับหลักฐานตาม
ภาพถ่ายและคํารับของนาย จ. คนขับข่ีรถบรรทุกคันดังกล่าว พยานหลักฐานของผู้เสนอข้อพิพาท จึงรับ
ฟังไม่ได้ว่ารถยนต์บรรทุกของผู้เสนอข้อพิพาทอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้ 
 ส่วนในข้อท่ีผู้คัดค้านปฏิเสธความรับผิดอีกข้อหนึ่งว่า หากพนักงานของผู้เสนอข้อ
พิพาทล็อกแกนไว้กับเบ้าตู้คอนเทนเนอร์จริงตามคํารับของนาย จ. เม่ือคอนเทนเนอร์หลุดจากหางลากก็
จะต้องปรากฏเป็นรอยครูด บิด งอ ข้ึนท่ีแกนล็อกหรือท่ีแขนแกนล็อก เพราะถ้าคอนเทนเนอร์ถูกกระแทก
หรือแรงเหวี่ยงก็จะต้องดึงหางลากพลิกตะแคงติดไปกับคอนเทนเนอร์ แต่เพราะไม่มีการล็อกตู้คอนเทน
เนอร์ไว้ จึงไม่ทําให้หางลากตะแคงตามไปด้วย จึงเป็นความประมาทของพนักงานผู้เสนอข้อพิพาท         
ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาท นั้น เห็นว่า ตามคําเบิกความ พยานผู้คัดค้านว่า แกนล็อกมีขา
ยื่นออกไปล๊อคไว้กับเบ้าใต้ตู้คอนเทนเนอร์ข้างละประมาณครึ่งเซนติเมตร และถึงแม้ว่านาย ก. พยาน       
ผู้คัดค้านอีกปากหนึ่งจะว่าตัวล็อกมีขาติดอยู่กับเบ้าคอนเทนเนอร์ข้างละ ๒๕ มิลลิเมตร หรือ ๒.๒ 
เซนติเมตรก็ตาม แต่นาย อ. กรรมการของบริษัทผู้เสนอข้อพิพาท ซ่ึงเป็นพยานได้ให้ความเห็นว่า ตัวล็อก
ดังกล่าวหากถูกกระแทกในลักษณะแนวนอนอย่างแรงก็สามารถพลิกออกจากกันได้ ซ่ึงอนุญาโตตุลาการ
เห็นด้วยในข้อนี้ ส่วนท่ีไม่ปรากฏร่องรอยการบิดงอ รอยครูดให้เห็นท่ีหัวแกนล็อกหรือเบ้าแกนล็อกท่ีคอน
เทนเนอร์ตามภาพถ่ายต่างๆ ในเอกสาร เพราะแกนล็อกและเบ้าล็อกทําด้วยเหล็กกล้าหนาซ่ึงมีความ
แข็งแรง ไม่เกิดความเสียหายเป็นรอยครูด บิดงอ หากถูกแรงกระแทกหรือแรงเหวี่ยงในแนวนอนได้
โดยง่าย ทําให้ฟังไม่ได้ว่าพนักงานบริษัท ค. จํากัด หรือนาย จ.ไม่ได้ทําการล็อกแกนหรือยกสลักล็อกไว้กับ
เบ้าของคอนเทนเนอร์ท้ังหมดจํานวน ๔ ตัว อันจะทําให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้น มีความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงได้ ผู้คัดค้านไม่อาจจะยกเหตุนี้มาปฏิเสธความรับผิดได้ 
 ปัญหาท่ีจะต้องพิจารณาต่อไปมีว่า การท่ีนาย จ. ขับข่ีรถยนต์พ่วงหางลาก ซ่ึงมีตู้คอน
เทนเนอร์บรรจุสินค้าอยู่ภายในและใส่แกนล็อกตู้คอนเทนเนอร์ไว้เพียง ๒ ตัว แล่นไปตามถนนสาธารณะ
นั้น หากรถยนต์แล่นไปตามปกติธรรมดาก็อาจจะปลอดภัย เว้นแต่เม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น
เพราะเหตุใด ทําให้นาย จ. เบรกห้ามล้อเพ่ือหยุดรถอย่างกะทันหัน ตู้คอนเทนเนอร์ซ่ึงมีน้ําหนักและวางอยู่
บนหางลากจะมีแรงเคลื่อนท่ี (momentum) ไปในทิศทางท่ีถูกลากตามความแรงและความเร็วของ
รถยนต์ท่ีนาย จ. ขับข่ี แรงเคลื่อนท่ีดังกล่าวนี้จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน หากนาย จ. หรือ
พนักงานของผู้เสนอข้อพิพาทใส่สลักแกนล๊อคไว้ท้ัง ๔ ตัว ตามมาตรฐานและหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์
ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือป้องกันเหตุดังกล่าว เพราะสามารถท่ีจะยึดตู้คอนเทนเนอร์ให้ติดอยู่บนหาลากไว้อย่าง
เพียงพอ โดยไม่ลื่นไถลออกไปจากหางลากด้วยแรงเคลื่อนท่ีท่ีมีอยู่ในขณะท่ีนาย จ. หยุดรถ ความเสียหาย
ก็จะไม่เกิดข้ึน แต่เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์ถูกล็อกยึดไว้ด้วยแกนล็อกเพียง ๒ ตัว จึงไม่สามารถท่ีจะต้านทาน
แรงเคลื่อนท่ีของตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้ ตู้คอนเทนเนอร์จึงพุ่งไปไกลรั้งเอาหางลากไปกระแทกกับหัว
ลากอย่างแรง เป็นเหตุทําให้ตัวล็อกหลุดออกจากเบ้าล็อกด้วยแรงกระแทกดังกล่าว เลื่อนตกลงมาโดยไม่
ทําให้หางลากถูกดึงพลิกตะแคงไปด้วย จึงมีเหตุทําให้เชื่อได้ว่า ความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์และ
สินค้าภายในตู้ดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องในการใช้รถยนต์ขนส่งสินค้าบกพร่องและเสื่อมสภาพท่ีมีตัว  
ล็อกไม่สมบูรณ์ครบถ้วนจํานวน ๔ ตัว การกระทําของผู้เสนอข้อพิพาทผิดต่อเง่ือนไขอันเป็นสาระสําคัญใน

  



 ๒๐ 

การใช้รถยนต์บรรทุกสินค้าท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องรับผิดตามข้อยกเว้น
ดังกล่าว ซ่ึงมีความหมายถึงทรัพย์สินหรือวัตถุต่างๆ เช่น สินค้า หรือสัตว์ท่ีมีชีวิต ท่ีผู้รับขนรับขนส่งมาเท่านั้น
ท่ีผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสินค้าของบริษัท ค. จํากัด ซ่ึงตามคําเสนอข้อพิพาทว่ามี
จํานวนสุทธิเป็นเงิน ๕๗๘,๙๖๗ บาท  
 อย่างไรก็ตาม เม่ือข้อจํากัดความรับผิดของผู้คัดค้านตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น มี
เฉพาะในความเสียหายของสินค้าท่ีขนส่งเท่านั้น หาได้รวมไปถึงยานพาหนะขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ ซ่ึง
มิใช่ “สินค้า” แต่อย่างใดไม่ ท้ังตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ในหมวด ๑ ให้คําจํากัด
ความคําว่า “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึงยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ซ่ึงในข้อยกเว้นความรับผิดก็มีเฉพาะในเรื่องการไม่ระบุหมายเลข
ทะเบียนรถเท่านั้น นอกจากนี้ในเอกสารแนบท้าย ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยในหัวข้อ 
“จํานวนเงินจํากัดความรับผิด” ระบุว่า “จํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่อตู้คอนเทนเนอร์” และระบุอีกว่า 
“จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจําเป็นภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ (เช่น ค่ายกรถ-  
รถลาก-รถเครน, ค่าจ้างในการขนย้ายคัดแยก เหล่านี้เป็นต้น)” ข้อความท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นได้ถึงข้อตกลงของผู้เสนอข้อพิพาทและผู้คัดค้านว่า นอกจากความเสียหายของ
สินค้าแล้ว ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดในความเสียหายของตู้คอนเนอร์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีผู้คัดค้านจะเป็น
ผู้รับผิดชอบด้วย เว้นแต่ในการท่ีผู้เสนอข้อพิพาทใช้ยานพาหนะในการขนส่งท่ีเสื่อมสภาพไม่สมบูรณ์ 
หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง ผู้คัดค้านจะปฏิเสธไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าได้ ส่วน
การท่ีผู้คัดค้านจะไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยนั้น จะต้องเป็น
กรณีอ่ืน เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เสนอข้อพิพาทโดยตรง แต่
เนื่องจากการใช้ยานพาหนะขนส่งครั้งนี้เป็นความประมาทอย่างธรรมดาของพนักงานของผู้เสนอข้อพิพาท 
มิได้เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่อยู่ใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘๗๙ ท่ีผู้คัดค้านจะปฏิเสธความรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทได้ 
 ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้ คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสนอ        
ข้อพิพาทเป็นจํานวนมากน้อยเพียงไร นั้น เห็นว่าตามทางสืบของผู้เสนอข้อพิพาทได้ความว่าในเรื่องความ
เสียหายของสินค้าบริษัท ค. จํากัด ทางบริษัทดังกล่าวได้ตกลงเจรจากันแล้วเป็นจํานวนท้ังสิ้น ๕๗๘,๖๗๙ 
บาท แต่ทางผู้คัดค้านไม่ยอมชําระให้ ผู้เสนอข้อพิพาทจึงต้องชําระให้แก่บริษัท ค. จํากัด ไปเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนค่าเสียหายของคอนเทนเนอร์จํานวน ๗๙,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรถเครนยกตู้คอน- 
เทนเนอร์อีกจํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทก็ได้จ่ายไปแล้วเช่นกัน ดังนั้น ผู้คัดค้านจึงต้องชําระ
ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท โดยหักความเสียหายส่วนแรกตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้วจะเหลือ
เงิน ๘๓,๐๐๐ บาท 
 วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
๘๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จ  
 

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๗/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. ๘๗๙ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายโสภณ จันเทรมะ 
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ข้อพิพาท 
การประกันอัคคีภัย  
(Fire Insurance) 
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๕. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗๓/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องมาจากอัคคีภัย  

    ซ่ึงเกิดท่ีร้านค้าของผู้เสนอข้อพิพาท หรือเกิดข้ึนท่ีบริเวณใกล้เคียงกับ 
    ร้านของผู้เสนอข้อพิพาท ซ่ึงทําให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดตามกรมธรรม์ 
    ประกันภัยแต่ละฉบับหรือไม่ 
๒. ค่าเสียหายท่ีแท้จริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ี 
    ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  

 
  ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบ้ืองต้นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทได้เอาประกันอัคคีภัยตัวอาคาร
ร้านค้า ซ่ึงเป็นร้านท่ีรับจ้างตัดเย็บชุดสูทท่ี ต้ังอยู่ ในศูนย์การค้า ป.พลาซ่า รวมท้ังเฟอร์นิ เจอร์ 
เครื่องปรับอากาศ พัดลมเพดานระบายความร้อน และเครื่องตกแต่งท่ีติดต้ังตรึงตรากับตัวอาคารไว้กับ    
ผู้คัดค้านในวงเงินเอาประกันภัย ๓๐๐,๐๐๐ บาท กับได้เอาประกันอัคคีภัยสต็อกสินค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูป   
ชุดสูท ผ้าเมตร ผ้าหลา ท่ีอยู้ในร้าน ในวงเงินเอาประกันภัย ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และได้เอาประกันภัย
กระจกท่ีติดต้ังภายในร้านในวงเงินเอาประกันภัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันเกิดเหตุได้เกิดไฟไหม้ภายใน
ศูนย์การค้าดังกล่าว ไฟได้ลุกลามถึงร้านค้าของผู้เสนอข้อพิพาทและไหม้ทรัพย์สินต่างๆ ได้รับความ
เสียหาย รวมเป็นค่าเสียหายจํานวน ๗๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วัน
เสนอข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว แต่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า
เรียกร้องค่าเสียหายสูงเกินกว่าความเป็นจริง 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหาย เนื่องมาจาก 
อัคคีภัย ซ่ึงเกิดท่ีร้านค้าของผู้เสนอข้อพิพาท หรือเกิดข้ึนท่ีบริเวณใกล้เคียงกับร้านของผู้เสนอข้อพิพาท  
ซ่ึงทําให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับหรือไม่ นั้น ปรากฏว่าคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย
ต่างก็นําสืบรับกันฟังได้ว่า ได้เกิดไฟไหม้ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว ไฟได้ลุกลามถึงร้านค้าของผู้เสนอ    
ข้อพิพาทและไหม้ทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านถูกไฟไหม้ ควันไฟ และเปียกน้ําท่ีใช้ดับเพลิง จึงฟังได้ว่า
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องมาจากอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนบริเวณใกล้เคียงกับร้าน     
ผู้เสนอข้อพิพาท และลุกลามมาถึงร้านผู้เสนอข้อพิพาท 
  ปัญหาต่อไปมีว่า เม่ือเกิดเหตุข้ึนแล้ว ผู้คัดค้านต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละ
ฉบับหรือไม่ เพียงใด นั้น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทระบุว่า “หากทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไว้ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้...ฯลฯ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ซ่ึงรวมถึงช่วงเวลาต่ออายุสัญญา
ประกันภัยด้วย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าของความเสียหายท่ีแท้จริง
...ฯ” ผู้เสนอข้อพิพาทเห็นว่าภัยท่ีเกิดข้ึนคือ ไฟไหม้ท่ีตรงกับท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนผู้คัดค้าน
โต้แย้งว่าไม่ตรงกับท่ีระบุไว้เพราะเกิดไฟไหม้จากท่ีอ่ืนในศูนย์การค้าดังกล่าว และไฟไหม้ลุกลามมาถึงร้าน  
ผู้เสนอข้อพิพาท จึงไม่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากทรัพย์สินท่ี
เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ไม่ว่าต้นเพลิงเกิดเหตุท่ีอ่ืนหรือสถานท่ีต้ังหรือเก็บ
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยก็ตาม ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประกอบกับ
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กรมธรรม์ประกันภัยระบุความคุ้มครองทรัพย์สินเนื่องจากไฟไหม้ โดยมิได้เจาะจงว่าเหตุไฟไหม้หรือต้น
เพลิงจะต้องเกิดในสถานท่ีใด ท้ังผู้คัดค้านมิได้พิสูจน์ว่าภัยท่ีเกิดข้ึนเข้าข้อยกเว้นความคุ้มครอง จึงเห็นว่า
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้เสนอข้อพิพาท เป็นผลโดยตรงหรือเนื่องมาจากไฟไหม้นั้นเอง และเกิดข้ึนใน
ระหว่างอายุสัญญาประกันภัย อยู่ในขอบเขตความรับผิดของผู้คัดค้านตามสัญญาประกันภัย 

ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๒ ค่าเสียหายท่ีแท้จริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็น 
ค่าเสียหายท่ีผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด นั้น คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายนําสืบตรงกันว่า ทรัพย์สิน ท่ีได้รับ
ความเสียหายมีจํานวน ๕ รายการ ได้แก่ ป้ายร้านค้า, เครื่องปรับอากาศ, สต๊อกสินค้า, ฝ้าเพดาน+หลังคา 
และเฟอร์นิเจอร์+ระบบไฟฟ้า ซ่ึงผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาเป็นเงิน ๗๐๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้คัดค้านเสนอจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นเงินเพียง ๑๕๓,๕๗๕ บาท เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทได้เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท มาโดยตลอด ต้ังแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้คัดค้าน    
ซ่ึงผู้คัดค้านได้ส่งพนักงานไปทําการสํารวจและบันทึกรายการความเสียหายไว้ และในชั้นร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมต่อสํานักงาน คปภ. ก็มีการบันทึกจํานวนค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน จึงน่าเชื่อว่า   
ผู้เสนอข้อพิพาทได้แจ้งรายการและจํานวนเงินค่าเสียหายท่ีแท้จริงแก่ผู้คัดค้านและสํานักงาน คปภ. แม้ว่า
ผู้คัดค้านจะโต้แย้งว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีเรียกร้องมานั้นจะไม่ถูกต้อง แต่เม่ือชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน   
ท้ังปวงในข้อพิพาทนี้แล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้เสนอข้อพิพาทในข้อนี้มีน้ําหนักดีกว่าพยานหลักฐาน
ท่ี  ผู้คัดค้านนําสืบ ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่ายอดค่าสินไหมทดแทนตรงกับเอกสารท่ีพนักงานผู้คัดค้านเป็น      
ผู้บันทึกไว้ เป็นเงินจํานวน ๗๐๕,๐๐๐ บาท สําหรับดอกเบ้ียท่ีขอมาร้อยละ ๑๕ ต่อปี นั้น ผู้เสนอ        
ข้อพิพาทไม่ได้นําสืบรายละเอียดตามคําขอ ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องรับผิดในอัตราดังกล่าว 
  วินิจ ฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเ งิน   
๗๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จ 
   

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๓๙/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๗, ม.๒๒๔ 

และ ม.๓๖๘ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๖๒๒/๒๕๒๘ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔

 
 
 
 
 

ข้อพิพาท 
การประกันภัยรถยนต์  
(Motor Insurance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕

๖. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทสูญหายไปก่อนส้ินระยะเวลาประกันภัย 
       หรือไม่ 

๒. ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดเพราะผู้เสนอข้อพิพาทนํารถยนต์คันพิพาท 
   ออกให้เช่าหรือไม่    

 
  ผู้เสนอข้อพิพาทและคู่พิพาทนําสืบพยานแล้ว รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาท
เป็นเจ้าของรถยนต์เก๋งคันพิพาท และได้เอาประกันภัยประเภท ๑ ไว้กับผู้คัดค้านในวงเงินคุ้มครองรถยนต์
สูญหายฯ จํานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาประกันภัยระหว่างวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดวันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทได้มอบการครอบครองรถยนต์คันพิพาทแก่นาย ป. เม่ือครบ
กําหนดส่งคืนรถยนต์ นาย ป.ไม่นํามาคืน ผู้เสนอข้อพิพาทแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
กล่าวหาว่านาย ป. ยักยอกรถยนต์ และในวันเดียวกันก็ได้แจ้งเหตุรถยนต์สูญหายแก่ผู้คัดค้านด้วย 
พนักงานสอบสวนเห็นว่านาย ป. กระทําผิดจริง จึงเสนอศาลจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือออกหมายจับ ส่วน     
ผู้คัดค้านได้ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย อ้างว่าผู้เสนอข้อพิพาทแจ้งเหตุ
ล่าช้า และนํารถยนต์คันพิพาทไปให้เช่าอันเป็นการใช้รถยนต์นอกความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ รถยนต์ของผู้ เสนอข้อพิพาทสูญหายไปก่อนสิ้นระยะเวลา
ประกันภัยหรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่าวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ นาย ป. ซ่ึงเป็นเพ่ือนของ       
ผู้เสนอข้อพิพาท ขอยืมรถยนต์คันพิพาท ๒ วัน แจ้งว่าพาครอบครัวไปเท่ียว ต่อมาวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๓ นาย ป. ติดต่อผู้เสนอข้อพิพาทขอยืมรถต่อเพ่ือไปงานรับปริญญาเพ่ือนท่ีจังหวัดชลบุรี นัดจะส่ง
มอบรถคืนในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เม่ือถึงกําหนดส่งคืนผู้เสนอข้อพิพาทไม่สามารถติดต่อกับนาย ป. 
ได้ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ไปตามหานาย ป. ท่ีบ้านแต่ไม่พบ ท้ังทราบจากน้องชายของนาย ป.      
ว่า นาย ป.ไม่กลับมาท่ีบ้านหลายวันแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทจึงแน่ใจว่านาย ป.น่าจะยักยอกรถยนต์ของตนไป 
จึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงพันตํารวจโท น. พนักงานสอบสวนคดี
นี้ ให้ถ้อยคําว่า วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้เสนอข้อพิพาทมาร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย ป.       
ฐานยักยอกทรัพย์ เหตุเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑ นาฬิกา 
  พยานฝ่ายผู้คัดค้านให้ถ้อยคําในทํานองเดียวกันว่า เหตุรถยนต์หายน่าจะเกิดหลังวันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้เสนอข้อพิพาทนํา
รถยนต์คันดังกล่าวไปทําประกันภัยกับบริษัท น. ประกันภัย จํากัด ในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงผู้เสนอ
ข้อพิพาทจะต้องนํารถยนต์ไปให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบสภาพรถก่อน แสดงว่าในวันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๓ รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทยังไม่สูญหายไป  
  เห็นว่า ตามท่ีผู้เสนอข้อพิพาทให้ถ้อยคําว่า ได้แจ้งทําประกันภัยกับบริษัท น. ประกันภัย 
จํากัด ก่อนวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ แต่บริษัทประกันภัยไม่มาตรวจรถท่ีเอาประกันภัย ประกอบกับ
คําให้การของพนักงานเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน คปภ.ว่า ในทางปฏิบัติการขอทําประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
ดังกล่าว ไม่ต้องนํารถไปตรวจสอบสภาพก่อนก็ได้ ท้ังผู้คัดค้านก็มิได้ยืนยันว่าการตรวจสภาพรถก่อนขอทํา



 ๒๖

ประกันภัยเป็นหลักเกณฑ์ท่ีไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น การตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยหรือไม่ จึงเป็นเรื่อง
ระหว่างผู้เสนอข้อพิพาทกับบริษัทประกันภัยดังกล่าว ท่ีพอใจปฏิบัติต่อกัน ข้อโต้แย้งของผู้คัดค้านดังกล่าว
ยังไม่มีน้ําหนักให้รับฟังเป็นความจริง นอกจากนี้ยังได้ความจากนาย ศ. พนักงานของผู้คัดค้าน ได้ไปให้
ถ้อยคําต่อพนักงานสํานักงาน คปภ. ว่าผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยอมรับว่ารถคันเอาประกันภัย
ได้เกิดสูญหายไปในช่วงระยะเวลาท่ีสัญญาประกันภัยให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย จึงเห็นว่า
พยานหลักฐานของผู้เสนอข้อพิพาทมีน้ําหนักมากกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน รับฟังได้ว่ารถยนต์ของ   
ผู้เสนอข้อพิพาทสูญหายไปก่อนสิ้นเวลาประกันภัย 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดเพราะผู้เสนอข้อพิพาทนํารถยนต์คันพิพาท 
ออกให้เช่าหรือไม่ ผู้คัดค้านนําสืบว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีรถยนต์ ๕ คัน มีท้ังรถยนต์เก๋งและรถตู้ และ
ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ด้วยโดยประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ให้เช่ารถยนต์เก๋ง ซ่ึงเป็นรุ่นเดียวกันกับ
รถยนต์คันพิพาท จึงน่าเชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทให้นาย ป. เช่ารถยนต์คันพิพาท และนาย ป. ได้ยักยอกรถ
ไปตามข้อพิพาทนี้ ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดเพราะได้รับยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอข้อพิพาทนํา
สืบว่า ตนให้เช่าเฉพาะรถยนต์ตู้เท่านั้น ส่วนรถยนต์เก๋งมิได้ให้เช่า ประกอบกับนาย ป. เป็นเพ่ือนของตน 
จึงให้นาย ป. ยืมใช้รถโดยไม่ใช่ให้เช่า เห็นว่าทางนําสืบของผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนให้รับฟัง
ได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทนํารถให้นาย ป. เช่าแล้วสูญหายไป ท้ังผู้คัดค้านอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ชดใช้   
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยเหตุท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทบอกกล่าวเหตุรถสูญหายล่าช้า สรุป
แล้วผู้คัดค้านไม่เคยอ้างว่าผู้เสนอข้อพิพาทนํารถให้นาย ป. เช่าแล้วถูกยักยอกไป เพ่ิงมาอ้างเหตุดังกล่าว
ข้ึนในชั้นการต่อสู้ตามข้อพิพาทนี้เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในเม่ือประเด็นนี้ผู้คัดค้านมีภาระพิสูจน์  
แต่ทางนําสืบของผู้คัดค้านไม่มีน้ําหนักให้รับฟังได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทนํารถคันพิพาทให้นาย ป. เช่าแล้วรถ
สูญหายไป จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้คัดค้านจึงต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันภัย เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
  สําหรับดอกเบ้ียผิดนัดท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกมาในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นั้น ตามคําสั่ง
นายทะเบียนสํานักงาน คปภ.ท่ี ๒๒/๒๕๕๑ กําหนดให้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยฉบับท่ีทําข้ึนในปี 
๒๕๕๒ ให้เรียกดอกเบ้ียได้ในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด คือ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
  วินิจ ฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเ งิน   
๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็จ 
  

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๘/๒๕๕๒      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗

๗. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๘/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

หรือไม่ เพียงใด     
 
  ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบพยานว่า ผู้เสนอข้อพิพาทรับราชการในระดับ ๘ ว. และได้เช่า
ซ้ือรถยนต์คันพิพาทกับบริษัทลิสซ่ิง และเอาประกันภัยประเภท 1 กับผู้คัดค้าน ในวงเงินคุ้มครองรถยนต์
สูญหายฯ ๖๕๐,๐๐๐ บาท วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา ผู้เสนอข้อพิพาทขับรถยนต์คันพิพาทไป
จอดท่ีลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี โดยล็อกกุญแจรถไว้แล้วลงไปสังสรรค์กับเพ่ือน
จนตนเองเมาสุราไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ จึงโดยสารรถยนต์แท็กซ่ีกลับบ้าน ในวันรุ่งข้ึนกลับไปท่ี
ร้านอาหารเพ่ือนํารถยนต์กลับ แต่ไม่พบรถยนต์ของตน จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และ
แจ้งเหตุรถยนต์สูญหายต่อผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
ต่อมาบริษัทลิสซ่ิงฯ บอกเลิกสัญญาและฟ้องผู้เสนอข้อพิพาทต่อศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ฐานผิดสัญญา
เช่าซ้ือและเรียกทรัพยิ์สินคืนจํานวน ๖๔๗,๘๔๑ บาท ดังนั้น การท่ีผู้คัดค้านไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ทําให้ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเดือดร้อน จึงเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันท่ีผู้คัดค้านปฏิเสธเป็นต้นไปจนกว่า จะชําระเสร็จ 
  ผู้คัดค้านนําสืบว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่เชื่อว่ารถยนต์คันพิพาทสูญหายจริง 
หากรถยนต์สูญหายจริงก็เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เสนอข้อพิพาทผู้คัดค้านไม่ต้อง
รับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ตามประเด็นข้อพิพาทท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่าบันทึกคําให้การในชั้นสอบสวนของพยานท้ังสองฝ่าย เป็นพยานท่ีมี
น้ําหนักน้อยและขัดกันเอง ท้ังพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นว่า น่าเชื่อว่ามีเหตุคนร้ายลักเอารถคันพิพาท
ไปจริง แต่ไม่แน่ว่าจะเกิดข้ึนในท้องท่ีใดเท่านั้น นอกจากนี้หากรถยนต์ไม่ได้สูญหายไปจริง การท่ีผู้เสนอข้อ
พิพาทไปแจ้งความร้องทุกข์เช่นนั้น อาจถูกดําเนินดคีอาญาฐานแจ้งความเท็จ เชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทเป็น
ข้าราชการระดับ ๘ ว. คงไม่ยอมเสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดีอาญาเป็นแน่แท้ ดังนั้น พยานหลักฐานของ     
ผู้เสนอข้อพิพาทมีน้ําหนักมากกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน จึงเชื่อว่ารถยนต์คันพิพาทสูญหายไปจริง 
  ประเด็นต่อไปมีว่า รถยนต์คันพิพาทสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้เสนอข้อพิพาทหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทให้ถ้อยคําว่า จอดรถโดยล็อกกุญแจรถไว้แล้ว ผู้คัดค้านไม่นํา
สืบหักล้าง จึงน่าเชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทจอดรถโดยล็อกรถไว้แล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาท
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้เงินให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามกรมธรรม์ประกันภัย  
  สําหรับดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ท่ีขอมานั้น เห็นว่าวันผิดนัดดังกล่าวไม่อาจ
เรียกร้องได้ตามข้อพิพาทนี้ เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทยื่นคําเสนอข้อพิพาท และผู้คัดค้านปฏิเสธ ถือได้ว่า       
ผู้คัดค้านผิดนัดเม่ือนั้น คือให้รับผิดดอกเบ้ียนับแต่วันถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน    



 ๒๘

๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จ 
   

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๖/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙

๘. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๘/๒๕๕๔     
 

ประเด็นข้อพิพาท: ผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คือ ค่าปลงศพ และเงินช่วยเหลือท่ี 
ผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตคู่กรณีตามกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือไม่ เพียงใด 

 

  ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาทและนําสืบพยาน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 
๒ ได้ขับข่ีรถยนต์คันพิพาทท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เอาประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๑ ไว้กับผู้คัดค้าน   
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ขับรถยนต์คันพิพาทเฉ่ียวชนนาย พ. ขณะเดินข้ามถนนถึงแก่ความตาย ต่อมาผู้เสนอ
ข้อพิพาทท่ี ๒ ได้ไปร่วมงานศพและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติผู้ตายรวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท เม่ือ    
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุเฉ่ียวชนผู้อ่ืนถึงแก่
ความตายต่อศาล ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้การรับสารภาพ และได้นําเงินมาวางศาลเพ่ือเป็นเหตุบรรเทา
โทษอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแจ้งว่ารถยนต์คันท่ีตนขับมีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๑ กับผู้คัดค้าน 
มีวงเงินรับผิดต่อบุคคลภายนอก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ คน โดยเร่งรัดให้ผู้คัดค้านจ่ายค่าเสียหายให้แก่
ทายาทผู้ตายจํานวน ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท ตามท่ีขอมา และขอให้ศาลเรียกผู้คัดค้านเข้ามารับผิดร่วมในส่วน
คดีแพ่ง ผู้คัดค้านได้ให้การต่อสู้ในส่วนคดีแพ่ง ต่อมาศาลได้พิจารณาคดีว่า ตัวแทนฝ่ายผู้ตาย (ผู้ร้อง) ได้รับ
ค่าเสียหายส่วนแพ่งรวมเป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐ บาท คือจากผู้เสนอข้อพิพาทจํานวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท และ
จากผู้คัดค้าน ๔๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ร้องไม่ติดใจดําเนินคดีในส่วนแพ่งขอถอนคําร้อง ศาลมีคําสั่งอนุญาต
และมีคําพิพากษาลงโทษ คดีอาญาและคดีแพ่งดังกล่าวจึงยุติ  
 

คําวินิจฉัยช้ีขาด 
อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรชี้ขาดในประเด็นของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ก่อน เห็นว่าผู้เสนอ 

ข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นผู้ขับข่ีรถยนต์เฉ่ียวชนนาย พ. ถึงแก่ความตายด้วยความประมาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
จึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีต้องรับผิดคดีอาญาและคดีแพ่งเรื่องละเมิดเป็นส่วนตัว ผู้เสนอข้อพิพาทไม่มีสิทธิ
เรียกร้อง หรือมีอํานาจฟ้อง หรือเสนอข้อพิพาทได้ และปัญหาเรื่องอํานาจฟ้องหรือเสนอข้อพิพาทเช่นนี้
เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อนุญาโตตุลาการหยิบยกข้ึนวินิจฉัยเองได้ แม้ผู้คัดค้านจะมิได้
ยกข้ึนอ้างก็ตาม 
  ส่วนประเด็นท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 1 มีสิทธิขอให้บังคับให้ผู้คัดค้านชดใช้เงินช่วยเหลือ
ผู้ตายจํานวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท หรือไม่ นั้น เห็นว่า ทายาทผู้ตายได้ยินยอมรับเงินค่าสินไหมทดแทนท่ี
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จากผู้คัดค้านท่ีต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ติดใจใน
ค่าเสียหายจากผู้คัดค้านอีก และขอถอนคําร้องในส่วนแพ่งและศาลได้อนุญาตแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ 
จึงไม่มีสิทธิเสนอข้อพิพาทในมูลละเมิดเดียวกันนั้นอีก ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ    
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ อีกต่อไป 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๘/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๒๕๒๐/๒๕๓๐ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายมงคล สระฎัน 



 ๓๐ 

๙. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๒/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. คําเสนอข้อพิพาทในส่วนท่ีเก่ียวกับค่าเสียหาย เคลือบคลุมหรือไม่ 
   ๒. ค่าเสียหายท่ีแท้จริง (ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ) เพราะเหตุท่ี 

    เกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้าน 
    ได้หรือไม่ เพียงใด 

   ๓. หากผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้คัดค้าน  
    ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิคิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราเท่าใด 

        
ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลข

ทะเบียน ษอ กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์คันดังกล่าว ผู้คัดค้านได้นํา
รถยนต์คันท่ีเกิดเหตุของผู้เสนอข้อพิพาทเข้าซ่อมแซมใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง ๑๓๖ วัน ผู้เสนอข้อพิพาท
ขาดประโยชน์จากการใช้รถ โดยต้องเสียค่ารถยนต์แท็กซ่ีและเสียค่าเช่ารถยนต์ของผู้อ่ืนในอัตราวันละ 
๑,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๙๑ วัน เป็นเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท จึงขอให้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นเงิน จํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุม เม่ือเกิดเหตุแล้วผู้คัดค้านได้
จัดส่งรถยนต์ แต่โดยเหตุท่ีรถยนต์ได้รับความเสียหายมาก ผู้คัดค้านไม่ได้ประวิงการซ่อมให้ล่าช้า          
ค่ารถยนต์แท็กซ่ีและเสียค่าเช่ารถยนต์ของผู้ อ่ืนจริงก็ไม่เกินวันละ ๔๐๐ บาท นอกจากนี้หากฟังว่า          
ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทอยู่บ้างบางส่วนก็ตาม ผู้คัดค้านจะต้องเสียดอกเบ้ียในอัตรา    
ผิดนัดเพียงร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของยอดเงินท่ีจะต้องชําระเท่านั้น ขอให้ยกคําเสนอข้อพิพาท 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ ท่ีว่าคําเสนอข้อพิพาทในส่วนท่ีเก่ียวกับค่าเสียหายเคลือบคลุม

หรือไม่ เพียงใด นั้น อนุญาโตตุลาการเห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทบรรยายคําเสนอข้อพิพาทข้อ ๕ ว่า “ผู้
คัดค้านเป็นผู้สั่งให้ซ่อมและได้ประวิงการซ่อม หรือจัดซ่อมรถยนต์ (คันพิพาท) ล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็น
หรือสั่งอะไหล่ล่าช้า” ซ่ึงหมายความว่า ผู้คัดค้านกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมานี้ มิใช่ท้ังสาม
อย่างในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และคําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทได้กล่าวข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
กระทําของผู้คัดค้านโดยละเอียด เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซ่ึงสภาพแห่งข้อหาของผู้เสนอข้อพิพาทและ
ข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ท้ังปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคําคัดค้านเข้ามาในลักษณะท่ี
เข้าใจข้อหาได้ดีอยู่แล้ว คําเสนอข้อพิพาทจึงไม่เคลือบคลุมตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา ๑๗๒ 

ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๒ ท่ีว่า ค่าเสียหายท่ีแท้จริง (ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์
คันพิพาท) เพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้านได้หรือไม่ เพียงใด 
เห็นว่า ความเสียหายของรถยนต์คันพิพาทได้ความเสียหายมากโดยเฉพาะแถบหน้ารถ ผู้เสนอข้อพิพาท
แสดงรายการอะไหล่ท่ีจะต้องซ่อมว่ามีจํานวนมาก และอู่ซ่อมประเมินราคาค่าซ่อมสุทธิไว้เป็นเงิน 
๔๗๐,๔๙๘.๒๖ บาท แต่ในเรื่องท่ีผู้เสนอข้อพิพาทกล่าวอ้างว่าผู้คัดค้านเป็นผู้สั่งให้ซ่อมและได้ประวิงการ
ซ่อมหรือจัดซ่อมรถยนต์คันพิพาทให้ล่าช้าเกินกว่าท่ีควรจะเป็นหรือสั่งอะไหล่ช้านั้น เห็นว่า ฝ่ายผู้เสนอข้อ



 ๓๑

พิพาทมีผู้รับมอบอํานาจมาเบิกความเป็นพยาน แต่มิได้รู้เห็นได้ทราบด้วยตนเอง หากรับรู้รับทราบมาจาก
ผู้เสนอข้อพิพาทอีกทีหนึ่ง ย่อมมีน้ําหนักในการรับฟังน้อย แต่รับฟังประกอบใบประเมินราคาหรือใบเสนอ
ราคา จึงฟังได้ว่าอู่ใช้เวลาซ่อมรถยนต์คันพิพาทนานถึง ๑๓๕ วัน 

ส่วนในเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันพิพาท เห็นว่าจากคําขอท้ายคําเสนอ
ข้อพิพาทนี้ ผู้เสนอข้อพิพาทขอคิดค่าขาดประโยชน์เป็นเวลา ๙๑ วัน ซ่ึงไม่เกินกําหนดเวลาซ่อมแซม จึง
น่าเชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันพิพาทเป็นเวลา ๙๑ วัน แต่ท่ีต้องเสีย       
ค่ารถยนต์แท็กซ่ี และเสียค่าเช่ารถยนต์ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐ บาทนั้น ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีผู้รับมอบ
อํานาจแต่เพียงผู้เดียวมาให้การประกอบกับสําเนาสัญญาเช่ารถยนต์ ส่วนขัอความในเอกสารดังกล่าว จะ
ตรงกับความจริงหรือไม่ ผู้รับมอบอํานาจไม่อาจให้การรับรองหรือยืนยันได้ เพราะไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์
ตามเอกสารเหล่านั้นด้วยตนเอง แต่ได้รู้ได้ทราบมาจากบุคคลอ่ืนอีกทีหนึ่ง ย่อมมีน้ําหนักน้อยในการรับฟัง
ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายในข้อนี้ตามท่ีขอมาจริง ท้ังต้องเสียค่าน้ํามันรถ ค่าบํารุงรักษารถ 
และต้องหยุดการใช้รถในระหว่างนั้น ดังนั้น จึงสมควรหักเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ออกไปบางส่วน และ
สมควรกําหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้เสนอข้อพิพาทรวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท  

ประเด็นพิพาทข้อ ๓ ท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิคิดดอกเบ้ียผิดนัดจากผู้คัดค้านได้ใน
อัตราเท่าใด เห็นว่าตามสําเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาท ปรากฏระยะเวลาเริ่มสัญญา
ประกันภัยเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ผู้คัดค้านรับผิดเสีย
ดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันท่ีคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายนี้เจรจาตกลงกันไม่ได้เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๒/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
     ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. ๑๗๒ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 
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ข้อพิพาท 
การประกันภัยคํ้าจุน 

(Third Party Liability Insurance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓

๑๐. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 

เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด     
 
  ข้อเท็จจริงจากการนําสืบพยานหลักฐานของคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายรับฟังได้ว่า วันเกิดเหตุ
นาย ก. ขับข่ีรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยไว้กับผู้คัดค้าน ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังได้ขับ
ข่ีรถยนต์ไปด้วยความเร็วสูง เกิดเหตุพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์คันท่ีนางสาว น. เป็นผู้ขับข่ี เป็นเหตุให้รถยนต์
ของนางสาว น. หมุนวิ่งข้ามถนนเข้าไปในช่องทางเดินรถของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีขับอยู่ในฝั่งตรงข้าม จึงเกิด
เฉ่ียวชนกัน เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทเสียหาย ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับบาดเจ็บสาหัส อุบัติเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนาย ก. ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้       
ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าซ่อมรถยนต์, ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ, ค่าเสื่อมสภาพหรือ
ราคาของรถยนต์, ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต, ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืน
อันมิใช่ตัวเงิน, ค่าขาดประโยชน์จากรายได้ และค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๑,๕๒๕,๓๓๕ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าค่าเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริงผู้คัดค้าน
พิจารณาเสนอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บางรายการ รวมเป็นเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  พิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมา ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ท่ีเรียกร้องมาจํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาหรือ
เสื่อมสภาพจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่ารถยนต์คันพิพาทได้รับความเสียหายหลาย
แห่ง ท้ังเครื่องยนต์ ตัวถังและประตูท่ีต้องตัดต่อซ่อมแซม การซ่อมแซมจึงใช้เวลานานถึง ๑๒๐ วัน ทําให้
ค่าซ่อมแซมสูงตามไปด้วย แต่ค่าซ่อมแซมและค่าเสื่อมสภาพของรถท่ีเรียกร้องมาก็สูงเกินกว่าราคาของรถ
รุ่นเดียวกันท่ีซ้ือขายในท้องตลาด ประกอบกับผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความเองว่ารถยนต์คันพิพาทก่อนเกิด
เหตุมีราคาประมาณ ๑๘๐,๐๐๐-๑๙๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรกําหนดค่าซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคาของ
รถยนต์คันพิพาทเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อันถือเป็นค่าเสียหายท่ีแท้จริง 
  ๒. ค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถเรียกร้องมาเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทอ้าง
ว่ามีความจําเป็นต้องให้บุคคลในครอบครัวใช้รถยนต์คันพิพาทประกอบอาชีพ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอ
ข้อพิพาทใช้รถยนต์คันพิพาทในการเดินทางไปทํางานเป็นส่วนตัว มิได้ไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า อันจะทําให้
ขาดรายได้จากการใช้ประโยชน์ในระหว่างการซ่อม และในทางนําสืบพยานก็ไม่ปรากฏบุคคลท่ีใช้รถ
เหล่านั้นมาเบิกความยืนยัน จึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ จึงไม่สามารถกําหนดให้ตามท่ีเรียกร้องได้ แต่
อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นผลทางอ้อมท่ีบุคคลในครอบครัวจะขาดประโยชน์จากการใช้รถดังกล่าว จึงสมควร
กําหนดให้เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต กับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่าง
อ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน ท่ีเรียกร้องมาเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทได้รับ
บาดเจ็บสาหัสบริเวณลําไส้ใหญ่ เอ็นเหยียดหัวเข่า และผ่าตัดตกแต่งบาดแผลใหญ่บริเวณใบหน้า ฯลฯ     



 ๓๔ 

ใช้เวลารักษาตัวนาน ๒ เดือน แพทย์ทําการรักษาหลายวิธีอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง รวมท้ังต้องชําระ
บาดแผลและทํากายภาพบําบัด ผู้เสนอข้อพิพาทเสียค่ารักษาพบาบาลไปเป็นเงิน ๑๘๑,๙๒๕ บาท แต่ท่ี
เรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่าสูงเกินไป จึงสมควรกําหนดค่ารักษาพยาบาล
ในปัจจุบันและอนาคตกับค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาลให้เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ส่วน   
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินท่ีต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาพยาบาล กําหนดให้
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าขาดประโยชน์รายได้ในการประกอบอาชีพของผู้เสนอข้อพิพาทระหว่างการ
รักษาพยาบาล ๙๐ วันๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทอ้างว่าตนเป็น
กรรมการบริหารบริษัท DTV จํากัด ได้รับเงินเดือนๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิจารณาแล้วไม่ปรากฏ
หลักฐานท่ีผู้เสนอข้อพิพาทอ้างว่าตนมีรายได้เช่นนั้น จึงรับฟังให้แน่นอนไม่ได้ แต่เชื่อว่าขาดรายได้จากการ
ทํามาหากินระหว่างการพักรักษาตัวจริง สมควรกําหนดรายได้ของผู้เสนอข้อพิพาทในส่วนนี้ให้เป็นเวลา    
๓ เดือน เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้คัดค้านต้องรับผิดแก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน ๘๐๕,๐๐๐ บาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
๘๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จ 
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๗๐/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายโสภณ จันเทรมะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕

๑๑. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๗/๒๕๕๔     
 

ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถยนต์ท่ีผู้คัดค้าน 
    รับประกันภัยหรือไม่  
๒. ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง 
    หรือไม่ เพียงใด   

 

  ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาทและนําสืบพยานแล้วรับฟังข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นได้ว่า   
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นมารดาของนาย ก. ผู้ตาย ซ่ึงเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
เป็นผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ วันเกิดเหตุนาย ว. ได้ขับข่ีรถยนต์กระบะคันท่ีเอาประกันภัยไว้
กับผู้คัดค้าน ได้เลี้ยวกลับรถบริเวณเกาะกลางถนน ในขณะเดียวกันนาย ก. ผู้ตาย ขับข่ีรถจักรยานยนต์มุ่ง
หน้าไปในทิศทางเดียวกัน ได้เฉ่ียวชนท้ายรถยนต์กระบะของนาย ว. อย่างแรง เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์
เสียหลักได้รับความเสียหาย นาย ก. ถึงแก่ความตาย ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้เสนอ  
ข้อพิพาทท่ี ๑ ในฐานะมารดาทายาทโดยธรรมของนาย ก. เรียกร้องค่าปลงศพ, ค่าขาดไร้อุปการะ และ       
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รวมเป็นเงิน ๔,๓๔๗,๐๐๐ บาท แต่ขอเรียกร้องเพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท ส่วน   
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล, ค่าจ้างเหมารถไปพบแพทย์, ค่าขาดประโยชน์จากการทํา
มาหาได้, ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต และค่าเสียบุคลิกภาพ รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ีย
อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของค่าเสียหายแต่ละราย นับถัดจากวันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า เหตุข้อพิพาทนี้มิได้เกิดจากความประมาทของนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์
กระบะท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาก็สูงเกินความเป็นจริง 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถยนต์ท่ี 
ผู้คัดค้านรับประกันภัยหรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทมีพยานบุคคล ๒ คน มานําสืบคือ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
และนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์กระบะ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้ถ้อยคําตอนตอบคําถามค้านของผู้คัดค้านว่า ตน
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันท่ีนาย ก. เป็นผู้ขับข่ีมา เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุตนไม่ได้เห็นว่าข้างหน้ามี
อะไรบ้างเพราะผู้ตายบังอยู่ มารู้ตัวก็ต่อมาเม่ือรถจักรยานยนต์ได้เฉ่ียวชนอะไรบางอย่างแล้ว เม่ือชนแล้ว
รถจักรยานยนต์ล้มลง ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ก็หลุดออกมานอนบนถนน ใครจะเป็นฝ่ายประมาทตนไม่รู้ 
และนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ให้ถ้อยคําว่า ตนเป็นขับรถยนต์กระบะมุ่งหน้าไป
ในทางท่ีสวนทางกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป็นจุดกลับรถ ด้วยความประมาท
ของตน ได้แล่นเลี้ยวขวาเข้าจุดกลับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์
ตามข้อพิพาทดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและทําการสอบสวนสรุปสํานวนว่า 
เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ว. แจ้งข้อหาขับข่ีรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อ่ืน
เสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พนักงานอัยการส่งฟ้องและศาลมีคําพิพากษาลงโทษนาย ว. 
  ฝ่ายผู้คัดค้านไม่มีพยานบุคคลมาสืบ แม้จะอ้างนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์กระบะคันท่ีผู้คัดค้าน
รับประกันภัยไว้ เป็นพยานตามบัญชีระบุพยานพร้อมส่งบันทึกคําพยานต่ออนุญาโตตุลาการด้วย แต่พยาน
มิได้ลงชื่อไว้ในฐานะพยานผู้ให้ถ้อยคํา และแม้จะมีบันทึกถ้อยคําคนขับรถประกันมาแสดง แต่นาย ว.     



 ๓๖ 

ให้การตอบคําถามติงว่า เป็นลายมือของตนจริง แต่เป็นการเขียนตามคําบอกกล่าวของนาย ส. พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผู้คัดค้าน 
  พิจารณาแล้วว่า แม้บันทึกถ้อยคําและแบบบันทึกคําพยานของพยานท่ีผู้คัดค้านยื่นต่อ
อนุญาโตตุลาการนั้น มีข้อความลักษณะพยานปฏิเสธว่าเหตุเกิดมิใช่จากความประมาทของตน แต่พยานก็
ได้ให้ถ้อยคําตอบผู้คัดค้านและผู้เสนอข้อพิพาทถามติงว่า ในเบ้ืองตนปฏิเสธ แต่รับสารภาพในชั้นสอบสวน
ว่าเป็นฝ่ายประมาท แม้พยานจะให้ถ้อยคําไม่อยู่กะร่องกะรอย ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ แต่เม่ือ
พยานมาอยู่ต่อหน้าอนุญาโตตุลาการและได้ปฏิญาณตนแล้วให้ถ้อยคํายืนยันว่าเป็นฝ่ายประมาท ถ้อยคํา
พยานไม่ถึงกับขัดต่อเหตุผล และผู้คัดค้านไม่มีพยานมานําสืบหักล้าง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า อุบัติเหตุ
เกิดจากความประมาทของนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์กระบะคันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
ท้ังสองหรือไม่ เพียงใด นั้น พิจารณาได้ดังนี้ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ในฐานะมารดาผู้ตาย เรียกร้องค่าเสียหาย คือ 
  ๑. ค่าปลงศพผู้ตาย เรียกร้องมาเป็นเงิน ๓๕,๕๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายแก่สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์, ค่าจ้างเหมารถนําศพไปบําเพ็ญกุศลต่างจังหวัด, ค่าใช้จ่ายในการสวดศพ และใช้จ่ายอ่ืนๆ 
พิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่สถาบันนิติวิทยาศาตร์ และรายการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็จัดทําข้ึนเอง บางรายการสูงเกินจากความเป็นจริง จึงกําหนดค่าใช้จ่ายให้ตามสมควรเป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๒. ค่าขาดไร้อุปการะ ผู้ตายมีภรรยาและบุตรชาย ๑ คน อายุ ๕ ขวบ ผู้ตายเป็นผู้ส่งเสีย
เลี้ยงดูบุตรและภรรยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ตายทํางานเป็นพนักงานเป็นช่างซ่อมเครื่องจักร เงินเดือน 
๑๒,๐๐๐ บาท ขณะเสียชีวิตมีอายุ ๒๒ ปี หากไม่เสียชีวิตจะทํางานได้อีก ๓๘ ปี จนครบเกษียณ ยังมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เรียกร้องมาเดือนละ ๙,๕๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๓๓๒,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้าน
คัดค้านว่า ความเสียหายของผู้ตายไม่ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพราะเป็นเพียงพนักงานยกสินค้า มีรายได้ต่อ
เดือนประมาณ ๖,๐๐๐ บาท หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ตายเป็นเพียงเอกสารลอยๆ ความเสียหาย
ดังกล่าวหากมีก็ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เรียกร้องค่าเลี้ยงดูสําหรับภรรยาและ
บุตรผู้ตายมานั้น ไม่มีบทกฎหมายให้อํานาจผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีจะใช้สิทธิเช่นว่านั้นได้ คงมีสิทธิเรียก  
ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้เฉพาะตัวผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เท่านั้น สําหรับเงินเดือนผู้ตายท่ีอ้างว่าได้รับเดือนละ 
๙,๕๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้ถ้อยคําว่า ทํางานท่ีเดียวกันกับผู้ตาย ในตําแหน่งหน้าท่ีเดียวกัน 
คือ พนักงานขนส่งสินค้า ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ ๒๐๐ บาท ประมาณเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท 
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทํางาน วันท่ีไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ค่าจ้าง ดังนั้น ท่ีอ้างว่าผู้ตายเป็นพนักงานของ
บริษัทฯ ทํางานในตําแหน่งช่างซ่อมเครื่องจักร จึงไม่เป็นความจริง และผู้ตายมิได้ส่งเงินให้แก่ผู้เสนอ      
ข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นประจํา ๒ ถึง ๓ เดือนส่งมาครั้งหนึ่งประมาณเดือนละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น 
เห็นสมควรกําหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ตามสมควรครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท โดย ๓ เดือน
ส่งครั้งหนึ่ง คํานวณได้เท่ากับปีหนึ่งส่ง ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๘ ปี คิดเป็นเงิน 
๒๒๘,๐๐๐ บาท  
  ๓. ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้
ชําระไปแล้วตามใบเสร็จรับเงิน ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้ตายไม่ใช่เจ้าของรถจักรยานยนต์ดังกล่าว แต่ในทาง    
นําสืบก็มิได้คัดค้านโดยชัดแจ้งถึงกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ดังกล่าว และเห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทได้จัดการ 



 ๓๗

ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ดังกล่าวตามใบเสร็จรับเงินจริง จึงกําหนดให้เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามขอ 
  รวมค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท แต่ผู้เสนอข้อพิพาท  
ท่ี ๑ ติดใจเรียกร้องเพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงกําหนดให้ตามขอ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องค่าเสียหาย ดังนี้ 
  ๑. ค่ารักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือ กระดูกต้นขา
ซ้ายหัก แพทย์ให้รักษาเบ้ืองต้น ๔ เดือน ปัจจุบันยังไม่หายเป็นปกติ เสียค่ารักษารวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
และได้จ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาลไปบางส่วนเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยได้รับเงินตามพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท หักลบแล้วได้รับเงินตาม พ.ร.บ.ฯ เป็นเงิน  
๓๕,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บไม่มาก ค่ารักษาพยาบาลก็มีบริษัท
ประกันภัยจ่ายเงินให้ตาม พ.ร.บฯ ไปแล้ว จึงเรียกเอาไม่ได้ 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามใบรับรองแพทย์ระบุเพียงว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ กระดูกขา
ซ้ายหัก รักษาโดยผ่าตัด สมควรให้หยุดพัก ๔ เดือน แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท นั้น กล่าวอ้าง
มาลอยๆ ไม่มีหลักฐานมาแสดง ไม่มีน้ําหนักให้น่าเชื่อถือ ส่วนเงินท่ีได้ทดรองจ่ายไปเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
นั้น เข้าใจได้ว่าเงินค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.ฯ เป็นการเหมาจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท เม่ือได้ทดรองจ่ายไป
แล้ว ๑๕,๐๐๐ บาท หักกลบแล้วจึงได้รับเงินตาม พ.ร.บ.ฯ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยเหตุนี้สมควรกําหนด
ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. ค่าจ้างเหมารถไปพบแพทย์เป็นเวลา ๔ เดือน และค่าพาหนะอ่ืนๆ อีกเป็นเงิน 
๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ พักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสิรินทรแห่งเดียวเพียง ๒ สัปดาห์ 
แต่ไม่ปรากฏว่าแพทย์ได้นัดหมายให้ไปตรวจรักษาแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดีอาจจะมีอาการปวดบาดแผล
อยู่บ้าง หรือมีความจําเป็นต้องไปพบแพทย์ก็ได้ จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. ค่าขาดประโยชน์จากการทํางาน ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้ถ้อยคําว่าตนทํางานเป็น
พนักงานโหลดด้ิง มีรายได้รวมค่าทํางานล่วงเวลาเดือนละ ๑๐,๕๐๐ บาท ขอคิดค่าขาดรายได้เพียง ๑ ปี 
เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท หลังเกิดเหตุถูกนายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากอุบัติเหตุและรักษาตัวนานเกินไป 
ปัจจุบันยังไม่ได้งานใหม่ แต่ให้ถ้อยคําต่ออนุญาโตตุลาการว่า เป็นลูกจ้างรายวัน วันท่ีไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ได้
รับค่าจ้าง ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าค่าเสียหายส่วนนี้หากมีก็ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
  พิจารณาหนังสือรับรองรายได้ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่ามีรายได้และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
รวม ๑๐,๕๐๐ บาท นั้น ไม่สอดคล้องกับท่ีให้ถ้อยคําไว้ แต่เห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จบการศึกษาชั้น
มัธยมปีท่ี ๓ ทํางานเป็นพนักงานขนสินค้าดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเดือนหรือผลประโยชน์ให้รวมเดือนละ 
๙,๕๐๐ บาท นั้น เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน และท่ีขอมาเป็นเวลา ๑ ปี ก็เหมาะสมเช่นเดียวกัน 
จึงกําหนดค่าขาดรายได้ให้เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๑ ปี เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท   
  ๔. ค่ารักษาพยาบาลอนาคตและค่าใช้จ่ายอันจําเป็น เรียกร้องมาเป็นเงินรวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากอาการบาดเจ็บยังไม่หาย ต้องไปพบแพทย์ประจําเดือนละ ๒ ครั้ง ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าค่าเสียหาย
ส่วนนี้ไม่มี เพราะได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติดีแล้ว เห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้การลอยๆ มีใบนัด
ของแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาแสดง และซํ้าซ้อนกับค่าเสียหายในข้อ ๒ จึงไม่กําหนด
ค่าเสียหายส่วนนี้ให้ 
  ๕. ค่าเสียบุคลิกภาพ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกระดูกต้นขาซ้ายหัก 
ทําให้เสียบุคลิกภาพและความสง่างาม ตกเป็นผู้พิการ และให้ถ้อยต่ออนุญาโตตุลาการว่า ตนเดินกระเผลก
นิดหน่อย แต่ก็ถือว่าไม่เป็นการเดินกระเผลก ผู้คัดค้านไม่นําสืบโต้แย้ง เห็นว่า แม้จะทําการรักษาหายแล้ว 



 ๓๘

แต่ก็คงร่องรอยของการเดินหรือการทํางานหรือการใช้งานของขาซ้ายผิดปกติอยู่บ้าง ค่าเสียหายท่ี
เรียกร้องมา อนุญาโตตุลาการไม่มีเหตุผลท่ีจะปรับลดได้ จึงกําหนดให้ตามท่ีขอ  
  รวมความเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
  วินิจฉัยชี้ขาดผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ และท่ี ๒ เป็น
เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ ๑๔๔,๐๐๐ บาท ตามลําดับ พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้น
เงินแต่ละจํานวน นับถัดจากวันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
 

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๑๓/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๔๔๓  

วรรคหนึ่ง 
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม 
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๑๒. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๘/๒๕๕๔     
 

ประเด็นข้อพิพาท: ๑. คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ 
๒. เหตุท่ีรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทถูกชน เกิดจากความประมาทของ 
    ผู้เสนอข้อพิพาทท่ีขับรถด้วยความเร็วสูง และหยุดรถกะทันหันโดยไม่มี 
    เหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกัน ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีส่วนประมาท 
    ด้วยหรือไม่ 
๓. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทในนาม 
    ผู้เอาประกันภัยเพราะเหตุประมาทหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 

  ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นรับฟังได้ว่า วันเกิดเหตุในเวลากลางคืนผู้ ขับข่ีรถเครนท่ีเอา
ประกันภัยภาคสมัครใจไว้กับผู้คัดค้าน แล่นไปชนท้ายรถยนต์เบนซ์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีจอดรอสัญญาณ
ไฟจราจรตรงท่ีเกิดเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทแล่นไปชนรถยนต์ผู้อ่ืนท่ีจอดอยู่ด้านหน้า 
ได้รับความเสียหายท้ังสองคัน พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู้คัดค้านออกตรวจสอบท่ีเกิดเหตุและสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ขับข่ีรถเครนยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายประมาท ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายคือ 
ค่าซ่อมแซมรถยนต์คันพิพาท, ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และค่าเสื่อมสภาพหรือเสื่อมราคา รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น ๑,๖๕๘,๐๘๑ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป 
ผู้คัดค้านคัดค้านว่า คําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทเคลือบคลุม เหตุละเมิดตามข้อพิพาทมิได้เกิด
จากผู้ขับข่ีรถเครนท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริง 
   

คําวินิจฉัยช้ีขาด 
อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาท 

ได้บรรยายคําเสนอข้อพิพาทมาเป็นท่ีเข้าใจได้แล้วว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของรถยนต์เบนซ์ ผู้คัดค้าน
เป็นผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์เครน ในวันเกิดเหตุผู้ขับรถยนต์เครนดังกล่าว ซ่ึงได้รับความ
ยินยอมหรือได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ได้กระทําละเมิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทด้วยการขับรถเครน
ดังกล่าวมาชนท้ายรถยนต์ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหาย ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยไว้ ต้องรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ คําเสนอข้อพิพาทมีรายละเอียดในข้อเท็จจริงและ    
คําขอให้บังคับ ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาดีแล้ว คําเสนอเสนอข้อพิพาทจึงไม่เคลือบคลุม 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ เหตุท่ีรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทถูกชน เกิดจากความประมาท 
ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีขับรถด้วยความเร็วสูง และหยุดรถกะทันหันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เฉ่ียว
ชนกัน ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ นั้น เห็นว่า การท่ีผู้เสนอข้อพิพาทหยุดรถเนื่องจากติด
สัญญาณไฟแดงและมีรถยนต์ของผู้อ่ืนข้างหน้าท่ีจอดสัญญาณไฟก่อนแล้วนั้น จะอ้างว่าผู้เสนอข้อพิพาท
หยุดรถกะทันหันโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ และผู้ขับข่ีรถเครนก็ต้องมีหน้าท่ีหรือปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
ต้องขับข่ีรถท้ิงระยะให้ห่างจากรถคันหน้าให้พอสมควร เพ่ือท่ีจะสามารถหยุดรถได้ทันเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน การ
ท่ีผู้ขับรถเครนไม่สามารถหยุดรถได้ทันเม่ือรถของผู้เสนอข้อพิพาทได้หยุดรถเพ่ือรอสัญญาณไฟจราจร จึงถือ
ได้ว่าเป็นความประมาทของผู้ขับรถเครนแต่ฝ่ายเดียว เช่นนี้ผู้คัดค้านต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอก 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอ 



 ๔๐

ข้อพิพาทในนามผู้เอาประกันภัยเพราะเหตุประมาทหรือไม่ มากน้อยเพียงใด นั้น เห็นว่า แม้ผู้คัดค้านจะไม่ 
นําสืบหักล้างค่าเสียหายในการซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคารถยนต์ผู้เสนอข้อพิพาท แต่เม่ือได้พิจารณา
สภาพความเสียหายของรถยนต์ผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว ซ่ึงเป็นรถยนต์เบนซ์ท่ีมีราคาแพงในท้องตลาด สภาพ
ค่อนข้างใหม่ การซ่อมต้องใช้อะไหล่จํานวนมาก เพราะเสียหายท้ังด้านหน้าและด้านหลังหลายแห่ง แต่ท่ี  
ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกค่าซ่อมแซมเป็นเงิน ๖๐๘,๐๕๑ บาท ค่าเสื่อมราคาเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น   
สูงเกิดควร จึงสมควรกําหนดให้เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  สําหรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถท่ีเรียกร้องมาเป็นเงินเวลา ๖ เดือนๆ ละ 
๑๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ก็สูงเกินเหตุ เพราะระยะเวลาในการจัดซ่อมมีเพียง ๓ เดือน 
เท่านั้น และการเช่ารถยนต์มาใช้ในระหว่างซ่อมเป็นรายเดือนนั้น จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ผู้เสนอข้อพิพาท
สามารถเช่ารถยนต์ผู้อ่ืนมาใช้เป็นรายวันได้ จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นรายวันๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท 
รวม ๙๐ วัน เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายท้ังสิ้น ๖๓๕,๐๐๐ บาท 
  อย่างไรก็ตามเง่ือนไขความคุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกตาม
กรมธรรม์ประกันภัย กําหนดความเสียหายในวงเงินเพียง ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง มิได้กําหนดความรับผิด
ไว้เป็นต่อราย ย่อมแปลได้ว่า หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในเหตุเดียวกัน ครั้งเดียว และมีทรัพย์สินผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายหลายราย ก็จะต้องแบ่งเฉลี่ยจํานวนเงินไปแต่ละรายท่ีได้รับความเสียหาย และผู้คัดค้านนําสืบ
ว่า ผู้คัดค้านได้ชําระค่าเสียหายให้แก่บมจ.น.ประกันภัย ซ่ึงเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
พอ กรุงเทพมหานคร (รถยนต์คันท่ีจอดอยู่ด้านหน้ารถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท) ท่ีได้รับความเสียหายใน
มูลละเมิดเดียวกันไปแล้วเป็นเงิน ๙,๙๓๐ บาท จึงเหลือเงินท่ีผู้เสนอข้อพิพาทจะได้รับจากผู้คัดค้านเพียง
จํานวน ๕๙๐,๐๗๐ บาท 
  สําหรับดอกเบ้ียท่ีเรียกร้องมาในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นั้น เนื่องจากกรมธรรม์
ประกันภัยกระทําข้ึนในปี ๒๕๕๒ คําสั่งนายทะเบียนสํานักงาน คปภ. กําหนดให้เรียกได้ตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด คือ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระค่าสินไหมทดแทนจํานวน ๕๙๐,๐๓๐ บาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
 

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๓๐/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายโสภณ จันเทรมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑

๑๓. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๙/๒๕๕๔     
 

ประเด็นข้อพิพาท: ๑. นาย ย. ผู้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ และผู้เสนอข้อพิพาทผู้ขับรถยนต์ตู้ 
    ต่างก็มีส่วนประมาทก่อให้เกิดความเสียหายด้วยกันท้ังสองฝ่ายจริงหรือไม่ 
    เพียงใด 

   ๒. ความเสียหายท่ีแท้จริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใดหรือไม่ และเป็น 
    ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้านได้หรือไม่ เพียงใด 

 

  ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาทว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ตู้ 
ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์บรรทุกสิบล้อ วันเกิดเหตุผู้เสนอข้อพิพาทขับรถยนต์ตู้มุ่งหน้าไป
ทางจังหวัดชลบุรี ขณะนั้นมีนาย ย. ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อสวนทางมาด้วยความประมาทขับด้วย
ความเร็วสูงในขณะแล่นบนทางลาดชันและแคบ รถยนต์บรรทุกสินค้าจึงเสียหลักไปเฉ่ียวชนกับรถยนต์ตู้
ของผู้เสนอข้อพิพาท รถยนต์ท้ังสองคันได้รับความเสียหาย และนาย ย.ถึงแก่ความตาย รถยนต์ของผู้เสนอ
ข้อพิพาทซ่อมแซม ๒ เดือนเศษ เสียค่าซ่อมแซมเป็นเงิน ๒๒๑,๑๕๘ บาท ขาดประโยชน์จากการใช้
รถยนต์ตู้วันละ ๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๙๖,๕๐๐ บาท มีค่าเสื่อมราคารถ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องจากผู้คัดค้านเป็นเงิน ๓๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่
วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป 
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของผู้เสนอข้อพิพาท เนื่องจากถนน
เป็นทางโค้ง ควรท่ีจะขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายของตน กลับขับล้ําก่ึงกลางถนนเข้าไปในทางท่ีรถสวนทาง
มา และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาก็สูงเกินจริง 
 

คําวินิจฉัยช้ีขาด 
อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ นาย ย. ผู้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ และผู้เสนอข้อพิพาทผู้ขับ 

รถยนต์ตู้ต่างก็มีส่วนประมาทก่อให้เกิดความเสียหายด้วยกันท้ังสองฝ่ายจริงหรือไม่เพียงใด นั้น ผู้เสนอข้อ
พิพาทอ้างตนเองเป็นพยานประกอบกับรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีว่า เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาท
ของนาย ย. ท่ีขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อสวนทางมาด้วยความเร็วสูง ท้ังท่ีถนนช่วงนั้นเป็นทางลาดชันแคบ
และเป็นทางโค้ง ทําให้รถยนต์บบรทุกสิบล้อเสียหลักเข้ามาเฉ่ียวชนรถยนต์ตู้ของผู้เสนอข้อพิพาทแล้วเสีย
หลักตกลงไปในร่องน้ําข้างทาง และพุ่งไปเฉ่ียวชนกับหน้าผาข้างทางอย่างแรง เม่ือเกิดเหตุแล้วพนักงาน
สอบสวนได้ไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ พบเศษกระจกและชิ้นส่วนรถยนต์ตกกระจายบนถนนบริเวณช่วง
ก่ึงกลางถนนไปทางทิศใต้เป็นจํานวนมาก สันนิษฐานว่าเป็นจุดท่ีรถยนต์เฉ่ียวชนกัน แสดงให้เห็นลักษณะ
ของรถยนต์ตู้ของผู้เสนอข้อพิพาทถูกเฉ่ียวชนเป็นรอยครูดด้านขวาของรถ ฝ่ายผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐาน
มานําสืบโต้แย้งรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีและภาพถ่ายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทอ้างส่ง จึงเชื่อว่านาย ย. ขับข่ี
รถยนต์บรรทุกสิบล้อเป็นฝ่ายประมาทเพียงฝ่ายเดียว  
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่าความเสียหายท่ีแท้จริงเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใดหรือไม่ 
และเป็นค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้านได้หรือไม่ เพียงใด นั้น พิจารณาความเสียหายแต่ละ
รายการ ดังนี้ 
  ๑. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ตู้คันพิพาท เรียกร้องมาวันละ ๓,๕๐๐ บาท 
รถยนต์ใช้เวลาซ่อมประมาณ ๒ เดือนเศษ รวมเป็นเงิน ๑๙๖,๕๐๐ บาท  ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า     



 ๔๒

ต้องเสียค่าน้ํามันรถยนต์ตู้เดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท เสียค่าบํารุงรักษารถคันพิพาทเอง ดังนั้น จึงสมควรหัก
ค่าน้ํามันรถและค่าบํารุงรักษาในระหว่างท่ีซ่อมรถออกเสียตลอดระยะเวลาท่ีซ่อมรถ เพราะในระหว่างนั้น   
ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันและค่าบํารุงรักษา จึงเหลือค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ค่าเสื่อมราคารถยนต์ตู้ ขอมาเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า รถยนต์ตู้คันพิพาทใช้
งานรับส่งผู้โดยสารไปตามสถานท่ีต่างต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันเกิดเหตุ เป็นระยะเวลา
ประมาณ ๒ ปี ๗ เดือน การสึกหรอเพราะการใช้สอยย่อมมีอยู่มิใช่น้อย เม่ือมาถูกชนครั้งนี้ก็ย่อม
เสื่อมสภาพลงไปอีก จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ตามท่ีเหมาะสมจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  วินิจฉัยให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
   

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๖/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

๑๔. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๐/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีอํานาจย่ืนคําเสนอข้อพิพาทหรือไม่ เพียงใด 

๒. เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ท. ผู้ขับรถยนต์หมายเลข 
    ทะเบียน ฮฉ แต่เพียงฝ่ายเดียว หรือเกิดข้ึนเพราะความประมาทของ 
    นาย ท. และผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ด้วยกันท้ังสองฝ่ายหรือไม่ เพียงใด 
๓. ค่าเสียหายเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ี 
    ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ีผู้คัดค้าน 
    ต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด 

 
  ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาทว่า  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า  
วีออส ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ซ่ึงเป็นบุตรชายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับอนุญาตให้ใช้รถคันนี้ตลอดมา 
วันเกิดเหตุได้มีรถยนต์ตู้คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ ซ่ึงขับโดยนาย ท. ได้ชนท้ายรถยนต์ท่ีผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๒ ขับอยู่ในขณะนั้น รถยนต์ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนมาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและ
สอบปากคําคู่กรณีท้ังสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของนาย ท. ผู้เสนอข้อพิพาท
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้คัดค้าน ดังนี้  

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เรียกร้องค่าเสียหายโดยตรงเก่ียวกับตัวรถยนต์ ดังนี้  
  ๑. ส่วนต่างระหว่างราคารถท่ีแท้จริงกับราคารถท่ีผู้เสนอข้อพิพาทได้รับชดใช้มาแล้ว  
ซ่ึงแตกต่างกันเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ค่าติดถังแก๊สรถยนต์ใหม่เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. ค่าจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
  ๔. ค่าประกันภัยรถยนต์ใหม่เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องให้ผู้คัดค้านใช้ค่าเสียหาย ดังนี้  
  ๑. ค่ารถยนต์แท็กซ่ีไปทํางานต้ังแต่วันเกิดเหตุเป็นเงิน ๘๓,๙๒๐ บาท 
  ๒. ค่าสูญเสียโอกาสในการส่งผลงานเพลง ซ่ึงไม่สามารถส่งให้ทันในวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
และถูกผู้ว่าจ้างยกเลิกค่าผลงานเพลงดังกล่าวเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นค่าเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองเรียกร้องจากผู้คัดค้านรวมกันเป็นเงิน 
๒๘๔,๙๒๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาท
เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ  
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ อยู่ในฐานะผู้ยืมใช้คงรูป มิใช่เจ้าของรถยนต์คัน
พิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จึงไม่มีอํานาจเสนอข้อพิพาท เหตุเกิดข้ึนเป็นเพราะความประมาทของผู้เสนอ
ข้อพิพาทท่ี ๒ แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือมิฉะนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ก็มีส่วนประมาทก่อให้เกิดเหตุข้ึนไม่ยิ่ง
หย่อนกว่านาย ท. ผู้ขับรถยนนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ และเม่ือผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับการ
ชดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบมจ. ป.ประกันภัย ท่ีรับประกันภัยรถยนต์ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ไว้ 
เต็มทุนประกันภัยเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้คัดค้านอีก และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมานั้นก็สูงเกินความเป็นจริง ส่วนผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒    
ก็มิใช่นักแต่งเพลง ท้ังมิได้รับบาดเจ็บเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึน หรือหากมีค่าเสียหายก็ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
 



 ๔๔ 

คําวินิจฉัยช้ีขาด 
อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 

  เห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ก่อนว่า เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของ  
นาย ท. ผู้ขับรถยนต์ฝ่ายผู้คัดค้านแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนายท. และของ   
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ด้วยกันท้ังสองฝ่ายหรือไม่เพียงใด นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มาให้การประกอบกับ
รายงานประจําวันเก่ียวกับคดีว่า ในชั้นสอบสวนนาย ท. ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนซ่ึงได้ไป
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและทําแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีเกิดเหตุแล้วเห็นว่า นาย ท. เป็นฝ่ายประมาทก่อให้เกิด
เหตุข้ึนแต่เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายผู้คัดค้านคงมีแต่นาย ท. มาให้การลอยๆ ว่าท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะความ
ประมาทของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ซ่ึงขับรถยนต์คันพิพาทไปด้วยความเร็วสูง เม่ือไปถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุได้
ห้ามล้อรถอย่างกะทันหันกระชั้นชิด ทําให้เกิดเหตุเช่นนั้น เห็นว่า ข้อท่ีผู้คัดค้านนําสืบเช่นนี้มีน้ําหนักน้อย
กว่าพยานหลักฐานของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง ซ่ึงมีสําเนารายงานประจําวันเก่ียวกับคดีมาอ้างส่งเป็น
พยานหลักฐานประกอบ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าเหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ท. แต่เพียงฝ่าย
เดียว ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ หามีส่วนก่อให้เกิดเหตุกรณีนี้ข้ึนด้วยไม่ 

ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ ท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีอํานาจเสนอข้อพิพาทนี้ หรือไม่ 
เพียงใดนั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมานี้ เจตนาของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ กับผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์กันในลักษณะยืม (รถยนต์คันพิพาท) ใช้คงรูป ทําให้สัญญาระหว่างผู้เสนอ
ข้อพิพาทท่ี ๑ กับผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีลักษณะเป็นสัญญายืมใช้คงรูป ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ซ่ึง
เป็นผู้ยืมใช้คงรูป (รถยนต์คันพิพาท) มีอํานาจเสนอข้อพิพาทเรียกร้องในส่วนของตนเก่ียวกับรถยนต์คัน
พิพาทโดยตรงได้หรือไม่เพียงใด แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
  ประการแรก รถยนต์คันพิพาทเป็นของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ซ่ึงเป็นมารดาของผู้เสนอ 
ข้อพิพาทท่ี ๒ และผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ยืมมาใช้สอยและเป็นการใช้สอยตามปกติ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
จึงไม่มีอํานาจเสนอข้อพิพาทให้นาย ท.ใช้ค่าเสียหายในส่วนท่ีเก่ียวกับตัวรถยนต์คันพิพาทโดยตรง เพราะ 
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มิใช่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําละเมิดของนาย ท. จึงไม่มีอํานาจ
เสนอข้อพิพาทนี้ในส่วนท่ีเก่ียวกับตัวรถยนต์คันพิพาท    
  เม่ือได้ความว่ารถยนต์คันพิพาทเสียหายสิ้นเชิง บมจ.ป.ประกันภัย ในฐานะผู้รับประกันภัย
คํ้าจุนรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยเป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ด้วยเช่นนี้ แม้นาย ท. ขับรถยนต์โดยประมาทแต่เพียงฝ่าย
เดียว ทําให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์คันพิพาทซ่ึงเป็นของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ก็ตาม แต่จะเป็นละเมิด
ต่อผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ด้วย ต่อเม่ือเกิดความเสียหายโดยตรงต่อสิทธิของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีมีอยู่ตาม
กฎหมายด้วย การท่ีนาย ท. ขับรถยนต์ชนท้ายรถยนต์คันพิพาทนั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ 
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ สูญหายหรือได้รับความเสียหาย ข้อท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ อ้างว่าเสียหายเพราะเหตุ
ท่ีขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันพิพาท นั้น เห็นว่า เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒  ไม่มีสิทธิใช้สอยรถยนต์
คันพิพาทต่อไปนับต้ังแต่เม่ือเกิดเหตุวินาศภัยดังท่ีวินิจฉัยมาข้างต้นนี้ เท่ากับว่าเก่ียวกับตัวรถยนต์คัน
พิพาทโดยตรง นาย ท. มิได้ทําอะไรให้เสียหายต่อสิทธิของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จึงไมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพราะเหตุท่ีขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันพิพาทตามท่ีขอมา  
  อนึ่ง ข้อท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ อ้างว่าตนต้องสูญเสียโอกาสในการส่งผลงานเพลง ซ่ึงไม่
สามารถส่งให้ทันในวันท่ีเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ และถูกผู้ว่าจ้างยกเลิกค่าผลงานเพลงดังกล่าว ทําให้เสียหาย
คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ไม่มีเอกสารหลักฐานมายืนยันชัดแจ้งว่าได้รับ
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ความเสียหายตามท่ีเรียกร้องมา และไม่มีเอกสารสัญญาจ้างแต่งเพลงมาแสดงเพราะจะมีสัญญาจ้างต่อกัน
เม่ือแต่งเพลงเสร็จและมีการทําสัญญาซ้ือขายบทเพลงแล้ว ท้ังไม่มีพยานบุคคลอ่ืนท่ีรู้เห็นในเรื่องนี้มาให้
การด้วย ยังฟังเป็นแน่นอนไม่ได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จะได้รับความเสียหายเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่ 
จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้   

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ค่าเสียหายเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ี 
ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ีผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด นั้น ผู้คัดค้าน
โต้แย้งว่า เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเต็มทุนประกันภัยเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จาก 
บมจ.ป.ประกันภัย แล้ว ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดจากผู้คัดค้านอีก เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 
๑ มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยท้ังสองฉบับดังกล่าว บมจ.ป. ประกันภัย ซ่ึงเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันพิพาทของผู้ เสนอข้อพาทท่ี ๑ โดยตรง แต่มีวงเงินเอาประกันภัยไว้เป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น  และนอกจากนั้นผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ในฐานะบุคคลภายนอกตามข้อพิพาทนี้ มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้คัดค้านซ่ึงเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ตู้ ซ่ึงนาย ท. ขับมาชนท้าย
รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เฉพาะเท่าท่ีรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ยังคงมีความเสียหายท่ี
แท้จริงอยู่ และไม่เกินวงเงินท่ีเอาประกันภัยคํ้าจุนไว้กับผู้คัดค้าน 
  กรณีท่ีจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 1 เสียหายจริงเป็นเงิน
เท่าใด ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ รถยนต์คันพิพาทมีราคาในท้องตลาดในขณะเกิดเหตุท่ีปรากฏในเว็บไซต์ซ้ือขาย
รถ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านมีพนักงานสรุปความเสียหายของรถท่ีถูกชนมาให้การว่า รถยนต์รุ่น
เดียวกันกับรถยนต์คันพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ มีราคาในปัจจุบัน ๓๔๙,๐๐๐ บาท เห็นว่า การคิด
ราคารถยนต์คันพิพาทต้องคิดราคา ณ สถานท่ีและในเวลาซ่ึงเกิดเหตุวินาศภัยข้ึน จะคิดราคาในปัจจุบันหา
ได้ไม่ จึงน่าเชื่อว่าในเวลาท่ีเกิดเหตุรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ มีราคา ๓๙๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๑ จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านรับผิดส่วนต่างอีก ๙๐,๐๐๐ บาท  
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ส่วนคําขออย่างอ่ืนนอกจากนี้ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ให้ยกเสีย และให้ยก     
คําเสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เสียท้ังสิ้น  
 

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๒/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ม .๑๔๙ 

ประกอบด้วย ม. ๖๔๐ และ ม.๘๘๗ 
      คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๔๕๑/๒๕๒๔, ท่ี ๑๓๕๘ 

ถึง ๑๓๖๙/๒๕๐๖, ๑๐๕๐/๒๕๐๖ และ ๖๔/๒๕๑๖ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 
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๑๕. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๓/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถคันท่ีผู้คัดค้านรับ 

    ประกันภัยหรือไม่ 
๒. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด 

 
 ข้อเท็จจริงจากคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้าน และทางนําสืบว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็น  
ผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซ่ีทะเบียน ทว กทม. ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ตู้ทะเบียน ฝ  กทม. 
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ นาย อ. ขับรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท ถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุมีรถยนต์ตู้หมายเลข
ทะเบียน ฝ กทม. ขับโดยนาย ภ. เสียหลักพุ่งข้ามช่องทางเข้ามาชนรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท ทําให้
รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายมาก ได้ความว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของ
นาย ภ. ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยกลากรถยนต์เข้าซ่อมท่ีอู่ ว. เม่ือตรวจสอบแล้วพบว่า รถยนต์ได้รับความ
เสียหาย ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่หลายรายการ บางชิ้นส่วนต้องเคาะ ดัด ดึง ใช้เวลาซ่อมประมาณ 
๖๐ วัน ตามใบประเมินราคามีค่าใช้จ่ายเป็นค่ายกลากรถ ๓,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมรถค่าแรงรวมอะไหล่  
๖๘๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ๖๐ วัน วันละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗๒,๐๐๐ บาท   
ค่าเสื่อมราคารถยนต์คันพิพาทซ่ึงมีอายุการใช้งาน ๓ เดือนเศษ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหาย 
๙๕๕,๐๐๐ บาท ขอให้ผู้คัดค้านชดใช้เงิน ๙๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่
วันเกิดเหตุ  
 ผู้คัดค้านคัดค้านว่า เหตุคดีนี้มิได้เกิดจากความประมาทของ นาย ภ. ผู้ขับข่ีรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฝ กทม. ซ่ึงผู้คัดค้านรับประกันภัยแต่อย่างใด โดยนาย ภ. ขับรถมาตามถนนท่ีเกิดเหตุ
ได้มีรถจักรยานยนต์ขับข่ีตามรถมา เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขับแซงรถนาย ภ. เข้าไปในช่องเดินรถ
สวน เม่ือเห็นรถท่ีผู้เสนอข้อพิพาทขับสวนทางมา ทําให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ต้องหักหลบเข้ามาในช่องเดิน
รถของผู้ คัดค้านอย่างเร็วและได้ห้ามล้ออย่างกะทันหัน ทําให้นาย ภ.ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึง
จําเป็นต้องเบ่ียงรถไปทางขวา ทําให้เกิดการเฉ่ียวชนกันข้ึนอันเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีจะป้องกันได้ เหตุดังกล่าวจึง
มิได้เกิดจากนาย ภ. แต่อย่างใด ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องร่วมรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทในคดีนี้ และค่าเสียหาย
เรียกร้องมานั้นสูงเกินจริง   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  คู่พิพาทนําสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทเป็น     
ผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซ่ีหมายเลขทะเบียน ทว กทม. โดยนํารถเข้าร่วมกับสหกรณ์แห่งหนึ่ง ผู้คัดค้านรับ
ประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ฝ กทม. ในวันเกิดเหตุนาย อ. ขับรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท 
เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุบริเวณสะพานข้ามแยกเกิดชนกับรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ฝ กทม. ซ่ึงขับโดยนาย ภ. 
ทําให้รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทเสียหาย   
 อนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทท่ีกําหนดไว้ดังนี้ 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถคันท่ีผู้คัดค้าน
รับประกันหรือไม่ ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีนาย ช. ให้ถ้อยคําเป็นพยานว่า พยานเป็นผู้ครอบครองรถยนต์
แท็กซ่ีทะเบียน ทว กทม. วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ นาย อ. ขับรถยนต์ของพยานมาตามถนนจตุทิศมุ่งหน้า
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ถนนศรีอยุธยาโดยขับในช่องเดินรถด้านขวาสุดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี เม่ือถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุ
บริเวณข้ามแยกมีรถยนต์ตู้เลขทะเบียน ฝ กทม. ซ่ึงผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ขับโดยนาย ภ. ด้วยความเร็ว
สูงเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดและเสียหลักพุ่งข้ามช่องทางเข้ามาชนรถยนต์ของพยาน ทําให้รถยนต์ของ
พยานเสียหายมาก หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า นาย ภ. เป็นฝ่าย
ประมาทจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถประมาท นาย ภ.ให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ  
เห็นว่า แม้นาย ช.ไม่เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก็ตาม แต่ฝ่ายผู้คัดค้านมิได้นําสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน
ประกอบกับสําเนาบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดีท่ีอ้างเป็นเอกสารราชการย่อมรับฟังเป็นความจริงได้ว่า 
นาย ภ. ยอมรับว่าตนเป็นฝ่ายประมาทจริง จึงยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ จึงรับฟังได้ว่า
เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของนาย ภ. ผู้ขับรถคันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒  ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด ฝ่าย  
ผู้เสนอข้อพิพาทมีนาย ช. ผู้เสนอข้อพิพาท และนาย ก. พนักงานของอู่ ว. ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบรถยนต์ท่ี
เกิดอุบัติเหตุและประเมินราคาค่าซ่อมให้ถ้อยคําเป็นพยาน โดย นาย ช. ให้ถ้อยคําว่ารถของพยานเสียหาย
หนักมาก ยกลากเข้าจัดซ่อมท่ีอู่ ว. ส่วนนาย ก. ให้ถ้อยคําว่าตรวจสอบรถของผู้เสนอข้อพิพาทแล้วได้รับ
ความเสียหายมากท่ีด้านหน้ารถ อาทิ กันชนหน้าบุบ หม้อน้ําแตก ห้องเครื่องยนต์เสียหายมาก ต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่หลายรายการ บางชิ้นส่วนต้องเคาะดัด ดึง ต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ ๖๐ วัน ประเมิน
ค่าซ่อมค่าแรงงานและค่าอะไหล่เป็นเงิน ๗๔๒,๙๖๐ บาท เนื่องจากขณะเกิดเหตุอะไหล่ทุกชิ้นไม่มีของเก่า
หรือของเทียมเพราะรถพิพาทเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด เม่ือวินิจฉัยไว้ว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของนาย ภ. ผู้ขับรถคันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก       
ผู้คัดค้านได้ ดังนี้ 

๑. ค่ายกรถ นาย ช. ให้ถ้อยคําตอบคําถามค้านของผู้คัดค้านว่าจ่ายค่ายกรถ ๑,๕๐๐ บาท 
แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เม่ือดูสภาพรถจากภาพถ่ายแล้วเชื่อว่าหลังเกิดเหตุรถพิพาทไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 
จึงเชื่อว่า ได้จ่ายค่ายกรถตามจํานวนดังกล่าว  

๒. ค่าซ่อมรถท่ีเรียกร้องมา ๖๘๐,๐๐๐ บาทนั้น ได้ความจากนาย ช. ว่าค่าซ่อมรวม 
ค่าอะไหล่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่อู่เพราะอู่จะเบิกจากผู้คัดค้าน และค่าเสียหายท่ีแท้จริงเท่าใดไม่ทราบ ส่วนนาย ก. 
ซ่ึงเป็นผู้ประเมินค่าซ่อมก็ไม่ยืนยันว่าได้มีการซ่อมรถพิพาทตามรายการท่ีเสนอไว้ครบทุกรายการหรือไม่  
เห็นว่าทางนําสืบของผู้เสนอข้อพิพาทไม่ได้ความแน่ชัดว่าต้องเสียค่าซ่อมรถพิพาทเป็นเงินเท่าใด แต่เม่ือ
พิเคราะห์ภาพถ่ายรถท่ีเสียหายประกอบแล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถท่ีเรียกร้องมา ๖๐ วัน วันละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๗๒,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านนําสืบว่า รถพิพาทใช้เวลาซ่อมไม่เกิน ๓๐ วัน เห็นว่ารถพิพาทเสียหายมากแต่การ
ซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ท้ังสิ้น แม้จะต้องรออะไหล่จากห้างก็น่าจะใช้เวลาซ่อมไม่เกิน ๔๐ วัน ท้ังไม่
แน่นอนว่าจะมีผู้เช่ารถคันดังกล่าวทุกวัน จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

๔. ส่วนค่าเสื่อมราคาเรียกร้องมา ๒๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า แม้จะซ่อมรถโดยเปลี่ยน 
อะไหล่ใหม่ท้ังสิ้นก็ตาม รถย่อมเสื่อมราคาลงไปยิ่งกว่าการเสื่อมราคาตามปกติจากการใช้รถ แต่รถพิพาทเป็น
รถใหม่ใช้มาก่อนเกิดเหตุเพียง ๓ เดือนเศษ ซ้ือราคาเงินสด ๗๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าซ่อมเสร็จแล้วจะขายได้ใน
ราคาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท   

รวมค่าเสียหายท้ังสิ้น ๔๗๑,๕๐๐ บาท แต่ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทขอคิดดอกเบ้ียในค่าเสียหาย 
นับแต่วันละเมิดนั้น เห็นว่า ผู้คัดค้านต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเท่านั้น       
ผู้คัดค้านมิใช่ผู้ทําละเมิดจึงไม่ต้องรับผิดชําระดอกเบ้ียนับแต่วันละเมิด และตามเง่ือนไขกรมธรรม์
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ประกันภัย ระบุผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ดอกเบ้ียร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ดังนั้นเม่ือผู้เสนอข้อพิพาท
ยื่นเสนอข้อพิพาท แต่ผู้คัดค้านปฏิเสธ จึงถือได้ว่าผู้คัดค้านผิดนัดต้องรับผิดชําระดอกเบ้ียร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
นับแต่นั้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ   
 วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงิน ๔๗๑,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับ
ถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท  
   

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๖๐/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 
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๑๖. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๑๖-๑๗/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ผู้คัดค้านท่ี ๑ และผู้คัดค้านท่ี ๒ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละราย (รวม ๔ ราย) เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด  
 
 ข้อพิพาทท้ังสองสํานวนนี้ อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้รวมพิจารณาชี้ขาดในสํานวน
เดียวกัน เนื่องจากเป็นมูลละเมิดเดียวกันและพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกัน โดยให้นําถ้อยคําสํานวนในคดี 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี ๑๐๔/๒๕๕๓ มารวมไว้ในสํานวนคดีข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี ๙๕/๒๕๕๓ และให้
เรียกผู้เสนอข้อพิพาทในสํานวนคดีข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี ๙๕/๒๕๕๓ เป็นผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑, ท่ี ๒, ท่ี ๓ 
และเรียกผู้เสนอข้อพิพาทในสํานวนข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี ๑๐๔/๒๕๕๓ เป็นผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ ส่วน    
ผู้คัดค้านท่ี ๑ และท่ี ๒ ให้เป็นผู้คัดค้านท่ี ๑ และท่ี ๒ ตามลําดับ เป็นผู้คัดค้านในสํานวนท่ีนํามารวมไว้ 
 ข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นโดยคู่ความมิได้โต้แย้งรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านท่ี ๑ เป็นผู้รับประกันภัย
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนผู้คัดค้านท่ี ๒ เป็นผู้รับ
ประกันภัยภาคสมัครใจของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ โดยมีข้อตกลงกับผู้เอาประกันภัยว่าจะรับผิดชดใช้   
ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยอันเกิดจากการละเมิดของ   
ผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกในนามผู้เอาประกันภัย สําหรับประกันภัยภาคบังคับมีจํานวนเงินรับผิด 
๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน และประกันภัยภาคสมัครใจมีจํานวนเงินรับผิด ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อคน   
 วันเกิดเหตุ ผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง ๔ ได้โดยสารรถยนต์คันเกิดเหตุท่ีผู้คัดค้านท้ัง ๒ รับ
ประกันภัยไว้ เพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาในต่างจังหวัด เม่ือรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวแล่นมาตามถนนสาย
มิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นสถานท่ีเกิดเหตุ ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังของ      
ผู้ขับข่ีรถยนต์คันดังกล่าว ได้ขับข่ีรถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ําตกลงไปในร่องกลางถนน และชนต้นไม้ท่ีปลูก
อยู่กลางถนนได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้ผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง ๔ ซ่ึงเป็นผู้โดยสารมาในรถได้รับ
อันตรายบาดเจ็บ กับมีผู้โดยสารอ่ืนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หลังเกิดเหตุแล้วพนักงานสอบสวนได้มาตรวจ
สถานท่ี เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ขับข่ีรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวแล้ว จาก
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ทําให้ผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง ๔ ได้รับอันตรายแก่กายต้องเข้าไปรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล ต้องขาดรายได้และขาดประโยชน์ในการทํามาหากิน จึงได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก        
ผู้คัดค้านท้ัง ๒ ให้ชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแทนผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นผู้กระทําละเมิด แต่ผู้คัดค้านท้ัง ๒ 
ปฏิเสธความรับผิด 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 
  อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว ประเด็น
ท่ีพิพาทคงมีว่า ผู้คัดค้านท่ี ๑ และผู้คัดค้านท่ี ๒ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อ
พิพาทแต่ละราย (รวม ๔ ราย) เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด นั้น จะได้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนสําหรับ  
ผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละราย ดังนี้ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับบาดเจ็บกระดูกหัวไหล่ขวาหัก มีบาดแผลท่ีใบหน้า ต้อง
ทําศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลใบหน้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ค่ารักษาพยาบาลท่ีทดรองจ่ายและค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
นั้น ผู้คัดค้านท่ี ๑ แถลงว่า ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ตามโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว  



 ๕๐

และค่ารักษาพยาบาลบางส่วนได้ใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการประกันสังคม พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๑ ได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านและใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการประกันสังคม จึงไม่
มีค่าเสียหายในส่วนนี้ สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด นั้น เป็นค่าเสียหายเก่ียวเนื่อง
กับการรักษาพยาบาลท่ีได้ใช้จ่ายไปเอง ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ ค่าเสียหายส่วนนี้ผู้คัดค้านท้ัง 
๒ ต้องร่วมกันรับผิด เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท 
  สําหรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตท่ีเรียกร้องมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอข้อพิพาท
อ้างว่าต้องทําศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเพราะเสียโฉม แต่อนุญาโตตุลาการได้ตรวจดูบาดแผลในวัน
สืบพยานแล้ว เห็นว่า เป็นบาดแผลท่ีเป็นรอยคล้ํากว่าสีผิวปกติเล็กน้อย ไม่ถึงกับเสียโฉม ประกอบกับ
รายงานแพทย์ว่าจะทํารักษาด้วยการฉายแสงเลเซอร์ได้โดยไม่ต้องทําศัลยกรรม จึงกําหนดให้เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย ผู้เสนอข้อพิพาทอ้างว่าตน
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ีบริษัทเอกชน ทําหน้าท่ีควบคุมเครื่องทอไนล่อน มีรายได้ ค่าล่วงเวลา นับแต่เกิด
อุบัติเหตุจนถึงวันเสนอข้อพิพาทขาดรายได้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าล่วงเวลา ๓๐,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า เม่ือเกิดอุบัติเหตุผู้เสนอข้อพิพาทยังมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างอยู่ ส่วนเงิน
ล่วงเวลานั้นไม่ใช่เงินเดือนประจํา เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ไม่ได้ทํางานนอกเวลาดังกล่าวถือว่าขาดรายได้
ส่วนนี้ไป จึงกําหนดให้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีอ้างว่าเสียรายได้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็น
เรื่องเดียวกับค่าเสียความสามารถและขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต ซ่ึงผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๑ เรียกมาอีกข้อหนึ่ง จึงไม่กําหนดให้เพราะจะเป็นการซํ้าซ้อนกัน 

๓) ค่าเสียความสามารถและค่าขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต 
เรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ นําสืบว่า ตนมีอายุ ๓๘ ปี ยังมีโอกาส
เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เม่ือเกิดอุบัติไม่สามารถทํางานได้ ต้องลาออกจากบริษัท เห็นว่า การ
บาดเจ็บของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเหตุให้ไม่สามารถทํางานเหมือนเดิมได้ ต้องทําการรักษาต่อเนื่อง
และทํากายภาพบําบัด ทําให้ความสามารถในการทํางานลดน้อยถอยลงไป ย่อมได้รับความเสียหายต่อการ
ดํารงชีพในอนาคต ค่าเสียหายท่ีเรียกมาเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงสมควรแก่เหตุแล้ว 
  ๔) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินเนื่องจากได้รับความทุกข์
ทรมาน ท่ีเรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผลจากการบาดเจ็บดังกล่าว ย่อมกระทบกระเทือน
ต่อความเป็นอยู่ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ซ่ึงผู้ทําละเมิดจะต้องรับผิดตามกฎหมาย แต่ท่ีเรียกร้องมาสูงเกิน
ส่วน สมควรกําหนดให้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเงิน ๒๐๖,๖๐๐ บาท 
   

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บแผลฉีกขาดบริเวณโคนนิ้วนางมือขวายาวถึงข้อมือ 
และมีบาดแผลบริเวณหลังเย็บ ๒๐ เข็ม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ค่ารักษาพยาบาลจํานวน ๖,๒๒๖ บาท และค่ารักษาพยาบาลด้วยการทําศัลยกรรม 
๒๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดของแพทย์  
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ใช้สิทธิเบิกจาสวัสดิการ
ประกันสังคมแล้ว ไม่มีค่าเสียหายส่วนนี้ ส่วนการทําศัลกรรมนั้น บาดแผลท่ีมือดังกล่าวไม่มากมายและ   
ไม่น่าเกลียดจนเป็นท่ีรังเกียจและเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน จึงไม่กําหนดให้ สําหรับค่าเสียหายเก่ียวกับ
ค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายไปเองจํานวน ๑,๖๐๐ บาท ผู้คัดค้านท้ัง ๒ ต้องรับผิดชดใช้ให้ 



 ๕๑

  ๓) ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นั้น 
เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากนายจ้างในระหว่างหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วย แต่ใน
เรื่องค่าบริการพิเศษ (พนักงานบริการประจําโรงแรม) นั้นมิใช่เงินเดือน จึงมีสิทธิเรียกร้องได้เพราะ       
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในระหว่างเจ็บป่วย จึงกําหนดให้เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) ค่าเสียความสามารถและค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพการงานในอนาคต 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ นําสืบว่า ตนมีอายุ ๒๘ ปี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพการงานด้ายการเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม แต่งานดังกล่าวก็มีโอกาสก้าวหน้าไม่มาก
นักนอกจากจะย้ายไปแผนกอ่ืน จึงเป็นช่วงระยะเวลาเดียวท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จะเรียกร้องได้ จึง
กําหนดให้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินเนื่องจากได้รับความทุกข์ 
ทรมาน รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า จากอาการบาดเจ็บดังกล่าวทําให้ต้องทนทุกข์ทรมานใน
ระหว่างการรักษาอย่างมาก จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นเงิน ๑๒๑,๖๐๐ บาท 
 

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณกล้ามเนื้อใต้หัวไหล่ขวา 
ยาวลงไปท่ีรักแร้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดของแพทย์  
เป็นเงิน ๑,๑๐๐ บาท เห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ ได้จ่ายไปจริงในการเหมารถเดินไป
พบแพทย์ จึงกําหนดให้ตามท่ีเรียกร้อง  
  ๒) ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น 
เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ทําหน้าท่ีเป็นช่างติดต้ังเครื่องปรับอากาศ มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างจากบริษัทในระหว่างหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยอยู่แล้ว และเม่ือไม่ปรากฏว่ามีรายได้ในการ
ประกอบอาชีพอ่ืนซ่ึงมิใช่เงินเดือน จึงไม่มีความเสียหายในส่วนนี้ 
  ๓) ค่าเสียความสามารถและค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพการงานในอนาคต 
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทําให้ไม่สามารถยกสิ่งของท่ีมีน้ําหนัก
เป็นเวลานานได้ มีผลต่อการประกอบอาชีพดังกล่าว ค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท จึงสมควรแล้ว 

๔) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินเนื่องจากได้รับความทุกข์ 
ทรมาน รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น การบาดเจ็บดังกล่าว เม่ือถูกกระทบกระเทือนในเวลาเคลื่อนไหว
ร่างกายจะเจ็บปวด ได้รับทุกขเวทนา จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ตามท่ีเรียกร้องมา 
  รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ เป็นเงิน ๑๐๑,๑๐๐ บาท 
   

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ ได้รับบาดเจ็บแผลท่ีสะโพก ขาซ้าย แขนซ้ายมีบาดแผลลึกเป็น 
ทางยาว ใบหน้า คอ และตามร่างกายบวมฟกช้ํา มีบาดแผลในช่องปาก สมองได้รับความกระทบกระเทือน 
ปวดศีรษะเรื้อรัง ปัจจุบันยังต้องทําการรักษาตัวต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ ได้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
รวม ๕ แห่ง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ทาง
นําสืบพยานไม่ปรากฏว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ ได้ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการประกันสังคมแต่อย่างใด เพราะ     
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ มิใช่ลูกจ้างร้านทําผมดังท่ีเบิกความไว้ แต่มีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่น จึงมีสิทธิ 



 ๕๒

เรียกร้องได้ตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจํานวน ๔,๕๑๘ บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ 
เป็นหญิง มีอายุน้อย ท้ังมีอาชีพเป็นช่างออกแบบทรงผมและทําผม เสริมสวยความงาม จึงต้องมีร่างกายท่ี
สวยงามปราศจากรอยตําหนิ เม่ือเกิดเหตุมีรอยแผลเป็นตามร่างกายหลายแห่งย่อมเป็นท่ีรังเกียจแก่ลูกค้า 
ผู้เสนอข้พิพาทต้องทําศัลยกรรม ๔ ครั้ง ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาดังกล่าว จึงสมควรแก่เหตุแล้ว  
  ๒) ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 
เห็นว่า เห็นสมควรนําไปพิจารณารวมกับค่าเสียความสามารถและค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ
การงานในอนาคต ท่ีเรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน ค่าเสียหายส่วนนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การบาดเจ็บครั้งนี้ทําให้เสียความสามารถในการยืนทํางาน เพราะมีอาการตาลายพร่ามัวหากต้องใช้สายตา
เป็นเวลานาน ทําให้เสียประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ มีสิทธิเรียกร้องได้ 
เม่ือรวมกับค่าเสียหายท่ีไม่สามารถประกอบการงานเนื่องจากเจ็บป่วยแล้ว สมควรกําหนดให้เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๓) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินเนื่องจากได้รับความทุกข์ 
ทรมาน รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า จากการบาดเจ็บดังกล่าวทําให้ร่างกายและจิตใจ    
เสื่อมโทรมมาก แต่ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาดังกล่าวสูงเกินเหตุ สมควรกําหนดให้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ เป็นเงิน ๒๕๘,๐๑๘ บาท 
 
  ความเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง ๔ รายนี้ ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้คัดค้าน
ท่ี ๑ ในฐานะผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ กําหนดจํานวนเงินสําหรับความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอกต่อคนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้คัดค้านท่ี ๑ ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละ
รายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านท่ี ๑ ไปแล้ว ๑,๕๐๓ บาท     
ผู้คัดค้านท่ี ๑ จึงเหลือเงินท่ีต้องชําระแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน ๔๘,๔๙๗ บาท 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านท่ี ๑ ไปแล้ว ๑,๕๐๕ บาท     
ผู้คัดค้านท่ี ๑ จึงเหลือเงินท่ีต้องชําระแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน ๔๘,๔๙๕ บาท 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านท่ี ๑ ไปแล้ว ๘๗๕ บาท       
ผู้คัดค้านท่ี ๑ จึงเหลือเงินท่ีต้องชําระแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน ๔๙,๑๒๕ บาท 

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านท่ี ๑ ไปแล้ว ๑,๒๗๕ บาท 
ผู้คัดค้านท่ี ๑ จึงเหลือเงินท่ีต้องชําระแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน ๔๘,๗๒๕ บาท 
  ผู้คัดค้านท่ี ๒ ในฐานะผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจ กําหนดจํานวนเงินสําหรับความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอกต่อคนจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านท่ี ๒ ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทแต่ 
ดังนี้ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน ๑๕๕,๐๙๗ บาท 

ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จํานวน ๗๐,๐๙๕ บาท 
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๓ จํานวน ๕๐,๒๒๕ บาท 
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๔ จํานวน ๒๐๖,๗๔๓ บาท 
ท้ังให้ผู้คัดค้านท้ัง ๒ ชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อย ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินท่ีจะต้องชดใช้ 

ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละราย นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 



 ๕๓

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๙๕, ๑๐๔/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายโสภณ จันเทรมะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

๑๗. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๗/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ 
   ๒. ผู้คัดค้านจะต้องใช้ค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด 
   ๓. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดดอกเบ้ียเพียงใด    
 

ข้อเท็จจริงเบ้ืองแรกรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์โตโยต้า 
วันเกิดเหตุผู้ขับข่ีรถยนต์โตโยต้าได้ขับข่ีรถยนต์คันดังกล่าวโดยประมาท เฉ่ียวชนรถยนต์แท็กซ่ีของผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหาย หลังเกิดอุบัติเหตุ  นาย ป. พนักงานสํารวจอุบัติเหตุของผู้คัดค้านมา
ตรวจสอบอุบัติเหตุ ได้บันทึกการสํารวจอุบัติเหตุไว้ตามบันทึกอุบัติเหตุ และออกใบแจ้งความเสียหายให้แก่
ผู้ขับข่ีรถยนต์แท็กซ่ี ผู้เสนอข้อพิพาทได้จัดการซ่อมรถยนต์แท็กซ่ีแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกค่าเสียหายซ่ึง
เป็นค่าซ่อม ค่าแรง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์แท็กซ่ี รวมค่าเสียหายท้ังสิ้นเป็นเงิน ๔๙๘,๗๘๐ 
บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

ผู้คัดค้านคัดค้านว่า คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ ไม่ได้บรรยายว่านาย จ. ได้รับ 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเช่นใด อันเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิด ท้ังนาย จ. ไม่ใช่ผู้ขับข่ีรถยนต์
คันท่ีเอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุ ผู้เสนอข้อพิพาทไม่เคยแจ้งรายละเอียดในการซ่อมรถยนต์ให้ผู้คัดค้าน
ทราบก่อน แต่มาเรียกค่าเสียหายหลังจากซ่อมรถยนต์แล้ว โดยไม่ได้แสดงหลักฐานการซ่อมท่ีแท้จริง 
ค่าเสียหายเรียกมาก็สูงเกินค่าซ่อมจริง รายการท่ีซ่อมไม่ตรงกับความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ และ      
ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันทําละเมิด เพราะผู้คัดค้านไม่ได้เป็น
ผู้กระทําละเมิดเอง และกรมธรรม์ประกันภัยก็ระบุให้ใช้ดอกเบ้ียอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้น 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ีจะต้องพิจารณาว่า คําเสนอข้อพิพาทเคลือบคลุมหรือไม่ ประเด็นนี้    
ผู้คัดค้านต่อสู้ว่า นาย จ. ไม่ได้เป็นผู้ขับข่ีรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย และคําเสนอข้อพิพาทไม่ได้
บรรยายว่า นาย จ. ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านท่ีเป็นผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิด ข้อต่อสู้ดังกล่าวนี้ได้ตรวจดูคําเสนอข้อพิพาทแล้วเห็นว่า แม้ในคําเสนอข้อพิพาทจะ
บรรยายว่า สาระสําคัญของสัญญาประกันภัยมีว่า หากรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท
ละเมิดบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้คัดค้านก็จะเป็นผู้ใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม แต่ในเง่ือนไขท่ีคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ก็ระบุการ
คุ้มครองความรับผิดของผู้ขับข่ีว่า ผู้ขับข่ีนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในคําเสนอ    
ข้อพิพาทนี้ไม่ได้บรรยายว่า ผู้ขับข่ีรถยนต์โตโยต้าไม่ว่าจะเป็น นาย จ. หรือไม่ก็ตาม ได้รับความยินยอม
จากผู้เอาประกันภัยรถยนต์โตโยต้า ดังนั้น จึงไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อตกลงรองรับในกรณีนี้ว่า 
ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัย ยิ่งไปกว่านั้นได้ตรวจดูใบแจ้งความเสียหายเอกสารท้าย    
คําเสนอข้อพิพาท ปรากฏว่า นาย จ. เป็นผู้ขับข่ีรถคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงเป็นรถยนต์ของนิติบุคคล สีชมพู 
ยี่ห้อโตโยต้า ดังท่ีคําเสนอข้อพิพาทบรรยายว่าเป็นรถยนต์แท็กซ่ีนั่งโดยสาร และนาย จ. ได้ลงนามรับใบ
แจ้งความเสียหายจากนาย ป. ไปในวันเกิดเหตุ ดังนั้น การบรรยายคําเสนอข้อพิพาทจึงขัดแย้งกับเอกสาร
ท้ายคําเสนอข้อพิพาท ไม่ปรากฏว่า นาย จ.  เป็นผู้ขับข่ีรถคันเอาประกันภัย หรือขับข่ีรถแท็กซ่ีของผู้เสนอ   



 ๕๕ 

ข้อพิพาท เป็นคําเสนอข้อพิพาทท่ีไม่แจ้งชัดในสภาพข้อหาและข้ออ้าง จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม และ         
ไม่จําต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทอ่ืน 
  จึงให้ยกคําเสนอข้อพิพาท  
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๔๔/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

๑๘. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๒๙/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้เสนอข้อพิพาทขาด 
       ประโยชน์จากการใช้รถยนต์ และค่าเส่ือมราคาของรถยนต์แก่ผู้เสนอ 

    ข้อพิพาทหรือไม่ เพียงใด 
   ๒. ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ได้หรือไม่  
 

ข้อเท็จจริงท่ีคู่พิพาทไม่โต้แย้งกันฟังได้ในเบ้ืองต้นว่า วันเกิดเหตุนาย จ. ได้ขับรถยนต์ 
กระบะบรรทุกท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยคํ้าจุนไว้ ด้วยความประมาทขับข่ีชนท้ายรถยนต์ของผู้เสนอ        
ข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทนํารถเข้าซ่อมท่ีศูนย์ซ่อมใช้เวลา ๕๐ วัน จึงแล้วเสร็จ ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้คัดค้าน ได้แก่ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างจอดซ่อมเป็นเวลา ๕๐ วัน 
และต้องนั่งรถยนต์แท็กซ่ีไปทํางานวันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าเสื่อมค่า        
เสื่อมราคา หรือผลต่างของรถยนต์ระหว่างก่อนเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับหลังเกิดเหตุเป็นเงิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วัน
เกิดเหตุจนกว่าจะชําระเสร็จ  
  ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาสูงเกินความจริง ไม่มีหลักฐานมาแสดง 
เพียงแต่กล่าวอ้างลอยๆ และผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดในดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นพิพาทข้อ ๑ ท่ีว่าผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้เสนอข้อพิพาท 

ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ และค่าเสื่อมราคาของรถยนต์แก่ผู้เสนอข้อพิพาทหรือไม่ เพียงใด นั้น     
ผู้เสนอข้อพิพาทอ้างว่า ในระหว่างรถจอดซ่อม ๕๐ วันนั้น ต้องนั่งรถยนต์แท็กซ่ีจากบ้านพักในจังหวัด
นนทบุรี ไปปฏิบัติท่ีบริษัทเอกชน สาขาจังหวัดสมุทรสาคร ทุกวัน รวมท้ังไปพบลูกค้านอกบริษัทด้วย       
ผู้คัดค้านคัดค้านว่า เป็นค่าเสียหายท่ีสูงเกินจริง การซ่อมรถยนต์ใช้เวลานานเกินไป นอกจากนี้ผู้คัดค้านก็
ไม่มีหลักฐานใดมาหักล้างการนําสืบของผู้คัดค้าน พิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาซ่อม
รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีใช้เวลาถึง ๕๐ วัน ท้ังๆ เม่ือนํารถเข้าซ่อมกับนัดหมายรถซ่อมเสร็จใช้เวลา 
๓๐ วันเท่านั้น เหตุใดจึงซ่อมล่าช้าไปอีก ๒๐ วัน ผู้เสนอข้อพิพาทก็มิได้นําสืบว่าเหตุใดเป็นเช่นนั้น 
ประกอบกับอ้างว่าต้องนั่งรถแท็กซ่ีไปทํางานต่างจังหวัดทุกวัน นั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทต้องมีวันหยุด
ทํางานบ้าง จึงเห็นสมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าเสื่อมค่า เสื่อมราคา ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า หลังซ่อมเสร็จรถยนต์คันพิพาทมี
สมรรถนะไม่เหมือนเดิม ไม่เชื่อม่ันในความปลอดภัย จึงได้ขายไปในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงได้
ตรวจสอบราคากลางกับรถรุ่น ปี เดียวกันท่ีมีสภาพดี ปรากฏว่ามีราคาไล่เลี่ยกันประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
บาท ส่วนผู้คัดค้านไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือนําพยานหลักฐานมาหักล้าง พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาท่ีซ้ือขาย
กันอาจมีการต่อรองราคากันได้ และการรถดังกล่าวก็ขายให้กับพ่ีชายของผู้เสนอข้อพิพาทเอง ย่อมเป็นไป
ได้ท่ีจะมีการกําหนดราคาของรถยนต์ดังกล่าวให้ตํ่ากว่าราคาท่ีจะเป็น สมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ 
๒๓๐,๐๐๐ บาท 



 ๕๗ 

  ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๒ ท่ีว่าผู้เสนอข้อพิพาทเรียกดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ได้
หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้ว รถยนต์กระบะบรรทุกท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยคํ้าจุนไว้ ระยะเวลาประกันภัย
เริ่มต้นวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ กรมธรรม์ประกันภัยกําหนดให้รับผิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี ผู้เสนอข้อพิพาทจึงเรียกร้องได้ 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:   ๑๖๑/๒๕๕๓     
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 

๑๙. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถยนต์ท่ี 

    ผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้หรือไม่ 
   ๒. ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท 

    ท้ังสองหรือไม่ เป็นเงินจํานวนเท่าใด 
        
  ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นฟังได้ว่า วันเกิดเหตุมีนาย ว. เป็นผู้ขับข่ีรถยนต์เทลเลอร์ท่ีผู้คัดค้าน
เป็นผู้รับประกันภัย แล่นมาจากทางด้านจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุได้ขับรถ
ชิดขวาเพ่ือจะเลี้ยวกลับรถไปถนนฝั่งตรงข้าม ขณะเดียวกันกับท่ีนาย บ. ผู้ขับข่ีรถยนต์เก๋งซ่ึงเอาประกันภัย
ไว้กับบริษัท ค.ประกันภัย จํากัด แล่นตามมา เฉ่ียวชนท้ายรถยนตเทลเลอร์ รถท้ังสองคันได้รับความ
เสียหาย นาย บ. ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา พนักงานสอบสวนออกตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุและสอบสวนมีความเห็นว่า นาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์ของผู้คัดค้านเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียว 
นาย ว. ปฏิเสธและร้องขอความเป็นธรรมต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติและพนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวนจึงมีความเห็นใหม่เป็นว่า นาย บ. ผู้ตาย มีส่วนให้อุบัติเหตุเกิดข้ึน มีความผิดฐานขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อ่ืนเสียหาย เห็นควรสั่งฟ้องนาย ว. ส่วนนาย บ. ไม่สั่งฟ้องเนื่องจากจากถึง
แก่ความตาย สิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ พนักงานอัยการสั่งฟ้องนาย ว. โดยมีนางสาว ส. มารดาโดย
ชอบธรรมของเด็กหญิง บ. บุตรนาย บ. ผู้ตาย ยื่นคําร้องขอเป็นโจทก์ร่วม ผู้คัดค้านออกเงินให้นาย ว. 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นําไปวางศาลเพ่ือชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วม นาย ว. จึงให้การรับสารภาพ  
  ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ และท่ี๒ ในฐานะบิดามารดาโดยชอบธรรมของนาย บ. ผู้ตาย 
เรียกร้องค่าจัดการงานศพและขาดไร้อุปการะ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อย
ละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถยนต์ท่ี 

ผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้หรือไม่ นั้น พิจารณาจากการนําสืบพยานของคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายท่ีไม่ได้เห็น
เหตุการณ์ คําพิพากษาคดีอาญา แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุของพนักงานสอบสวน เม่ือพิเคราะห์
โดยรวมแล้ว เห็นว่า ความประมาทของนาย ว. ผู้ขับข่ีรถยนต์ของผู้คัดค้านมีส่วนประมาท ๓ ใน ๔ ส่วน 
และนาย บ. ผู้ตายมีส่วนมีความประมาท ๑ ส่วนใน ๔ ส่วน 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง
สองหรือไม่ เป็นเงินจํานวนเท่าใด นั้น  

๑. ค่าขาดไร้อุปการะของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีเรียกร้องมา จะได้พิจารณารวมกับ 
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ซ่ึงเป็นสามีภรรยากัน พิจารณาจากผู้ตายท่ีเป็นบุตรของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง      
มีภรรยาและบุตร ๑ คน มีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ได้รับเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท หากจะส่งเสีย
เลี้ยงดูบิดามารดาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามท่ีเรียกร้อง น่าจะเกินกําลังความสามารถ แต่ผู้ตายอายุ ๒๔ ปี มี
สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติดี เชื่อว่ามีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือมีรายได้ดีกว่าเดิม 



 ๕๙ 

เห็นสมควรกําหนดค่าขาดไร้อุปาการะแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองรวมเป็นเงิน ๔๒๘,๙๖๔.๑๔ บาท แบ่งกัน
คนละ ๒๔๑,๔๘๒.๐๗ บาท  

๒. ค่าจัดการงานศพ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๙๙,๖๐๐ บาท โดยจัด 
งานศพท่ีบ้าน จัดงานศพ ๒ ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านไม่นําสืบพยาน 
พิเคราะห์แล้ว รายการค่าใช้จ่ายงานศพผู้ตายตามเอกสารท่ีอ้างไม่คล้องจองกับท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง 
ให้การไว้ และไม่ปรากฏรายละเอียดเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยได้ว่าพิธีกรรมในการจัดการงานศพดังกล่าว เป็น
พิธีกรรมตามประเพณีท่ีเก่ียวเนื่องกับการปลงศพ หรือการอันจําเป็นอ่ืนๆ หรือไม่ จึงกําหนดให้เฉพาะการ
จัดงานศพในครั้งแรกเป็นเวลา ๓ วัน รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอ่ืนๆ เป็นเงิน 
๕๑,๗๐๐ บาท 
  รวมค่าเสียหายของผู้ เสนอข้อพิพาทท้ังสองเป็นเงิน ๒๙๓,๑๘๒.๐๗ บาท และ
๒๔๑,๔๘๒.๐๗ บาท ตามลําดับ แต่ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองดังกล่าว ผู้ตายมีส่วนประมาท
ด้วย ๑ ใน ๔ ส่วน ผู้คัดค้านจึงต้องรับผิดตามอัตราส่วนดังกล่าว คือ รับผิด ๓ ใน ๔ ส่วน ผู้เสนอข้อพิพาท
ท่ี ๑ จํานวน ๒๑๙,๘๘๖.๕๕ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จํานวน ๑๘๑,๑๑๑.๕๕ บาท  
  สําหรับดอกเบ้ียท่ีเรียกร้องมานับแต่วันละเมิดนั้น เห็นว่า ผู้ คัดค้านในฐานะผู้รับ
ประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ท่ีกระทําละเมิด ผูกพันท่ีจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย ผู้คัดค้านมิใช่ผู้ทํา
ละเมิดหรือร่วมทําละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดในเรื่องดอกเบ้ียผิดนัดนับแต่วันละเมิด ประกอบกับไม่ปรากฏว่า
ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองได้ทวงถามให้ผู้คัดค้านชําระหนี้ด้วย ยังไม่ถือว่าผู้คัดค้านตกเป็นผู้ผิดนัดมาก่อนท่ี   
ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองจะได้นําข้อพิพาทมาเสนอ 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ จํานวน 
๒๑๙,๘๘๖.๕๕ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ จํานวน ๑๘๑,๑๑๑.๕๕ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๒/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๒๐๔, ๒๐๖ 

และ ๔๔๓ วรรคหนึ่ง 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๐๑๕/๒๕๔๘  
อนุญาโตตุลาการ :  นายเคียง บุญเพ่ิม 
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๒๐. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๒/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุเกิดเพราะความประมาทร่วมของผู้ขับข่ีรถยนต์ท้ังสองฝ่าย 

    หรือของฝ่ายผู้คัดค้านแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ 
๒. ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทมีเพียงใด 
๓. ถ้าฝ่ายผู้คัดค้านเป็นฝ่ายประมาท ผู้คัดค้านต้องเสียดอกเบ้ียและ 
    เสียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือไม่ 

        
  ข้อเท็จจริงท่ีคู่พิพาทนําสืบฟังยุติได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของรถยนต์แท็กซ่ี       
ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์กระบะ วันเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนรถยนต์สองคันเฉ่ียวชน
กันขณะท่ีรถยนต์กระบะเลี้ยวขวาข้ามถนนฝั่งขวาของตนผ่านหน้ารถแท็กซ่ีพิพาทเพ่ือไปท่ีร้านสปา ทําให้
เฉ่ียวชนกัน ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้คัดค้าน เป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าขาด
ประโยชน์จากการใช้รถ และค่าเสื่อมราคารถ รวมเป็นเงินรวม ๖๖๔,๑๓๓ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อย
ละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ผู้คัดค้านคัดค้านว่า เหตุมิได้เกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับข่ีรถยนต์กระบะแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ขับข่ีรถยนต์แท็กซ่ีของผู้เสนอข้อพิพาทเป็นฝ่าย
ประมาทมากหรือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝ่ายผู้คัดค้าน และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมากก็สูงเกินความเป็นจริง 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายต่างแถลงรับกัน โดยผู้คัดค้านแถลงว่า ความเสียหายของรถยนต์
แท็กซ่ีของผู้เสนอข้อพิพาทเป็นความจริงท่ีปรากฏในเอกสาร และเหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับข่ี
รถยนต์ฝ่ายตน แต่ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทก็มีส่วนประมาทด้วย ส่วนผู้เสนอข้อพิพาทแถลงว่า เรื่องดอกเบ้ีย
ติดใจเรียกร้องในอัตราเพียงร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
  ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ ท่ีว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทร่วมของผู้ขับข่ีรถยนต์ท้ังสอง
ฝ่ายหรือของฝ่ายผู้คัดค้านแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ นั้น เม่ือฝ่ายผู้คัดค้านแถลงรับว่าเหตุเกิดเพราะความ
ประมาทของฝ่ายตน คงมีประเด็นปัญหาว่าฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ เป็นอัตราส่วน
อย่างไร ประเด็นนี้ฝ่ายผู้คัดค้านอ้างว่า ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยเพราะนาย ศ. ผู้ขับข่ี
รถยนต์แท็กซ่ีของผู้เสนอข้อพิพาทขับรถด้วยความเร็ว แซงหน้ารถยนต์เก๋งท่ีชะลอความเร็วให้รถยนต์
กระบะของผู้คัดค้านเลี้ยวขวาผ่านหน้าถนนเพ่ือเข้าร้านสปา พิจารณาแล้วว่าฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขับด้วย
ความเร็ว เพราะเม่ือชนแล้วรถยนต์แท็กซ่ีเสียหายหนักมาก จึงรับฟังได้ว่าฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขับรถด้วย
ความเร็วในเวลากลางคืน มีส่วนประมาทด้วย แต่รถยนต์แท็กซ่ีแล่นอยู่ในทางของตน ความประมาทของ
ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมิใช่สาเหตุโดยตรงให้ชนกัน เหตุเกิดเพราะรถยนต์กระบะเลี้ยวตัดหน้า ไม่ดูให้
ปลอดภัยอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงฟังว่าความประมาทของรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุกับรถยนต์แท็กซ่ีเป็น 
๓ : ๑ คือ ค่าเสียหายผู้เสนอข้อพิพาทถ้าแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนรับผิดด้วย ๑ ส่วน 
หรือ ๑ ใน ๔ 
  ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทอ้างว่า เรื่องนี้เป็นคดีแพ่งเก่ียวเนื่องคดีอาญา ข้อเท็จจริงต้องฟังตามท่ี
ปรากฏในส่วนอาญา ซ่ึงเรื่องนี้ยุติไปโดยการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน ระบุว่าผู้ขับข่ีรถยนต์



 ๖๑

กระบะเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียว แต่ข้อพิพาทนี้ไม่มีคําพิพากษาส่วนอาญา จึงไม่มีข้อเท็จจริงตามท่ี
ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญาท่ีจะถือตามได้ ข้ออ้างของผู้เสนอข้อพิพาทฟังไม่ข้ึน 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่า ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทมีเพียงใด นั้น ผู้เสนอข้อพิพาท 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมแซม ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และค่าเสื่อมราคา เป็นเงินรวม 
๖๖๔,๑๓๓ บาท ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีนาย ช. ผู้จัดการอู่ซ่อม ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบและจัดทํารายการความ
เสียหายรถยนต์แท็กซ่ีมาให้ถ้อยคําว่ารถยนต์แท็กซ่ีเสียหายเป็นเงิน ๕๕๔,๑๓๓ บาท ส่วนผู้คัดค้านไม่มี
พยานมานําสืบเก่ียวกับเรื่องการจัดซ่อมรถยนต์ดังกล่าว แต่ก็มิอาจถือเอาตัวเลขท่ีนาย ช. ประเมินไว้เป็นท่ี
ยุติ เพราะเพียงแต่เป็นการตีราคา ไม่ใช่ผู้จัดซ่อมรถ การซ่อมจริงจะเป็นอย่างไรพยานก็ไม่ทราบ และการ
เสนอราคาค่าซ่อมพยานเบิกความว่า อู่ซ่อมจะเสนอราคาค่าซ่อมสูงกว่าการซ่อมจริงประมาณ ๑๐% ด้วย
เหตุดังกล่าวจึงกําหนดค่าซ่อมและค่าแรงเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท นั้น รถยนต์ของ     
ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นรถแท็กซ่ีรับจ้างสาธารณะ ให้เช่าวันละ ๒ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ บาท ผู้คัดค้านมิได้นําสืบ
โต้แย้ง จึงรับฟังได้ แต่รถยนต์แท็กซ่ีเป็นรถยนต์เก่าและนับว่าใช้งานหนัก เชื่อว่าต้องหยุดการใช้งานเพ่ือ
ตรวจตราและซ่อมบํารุงรักษาเป็นระยะ และจะทําการซ่อมแซม ๔๕ วัน แล้วเสร็จตามท่ีนาย ช. เบิกความ
ถึง ก็เป็นการไม่แน่นอน จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ ๓๐ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ค่าเสื่อมราคา เรียกร้องมาเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่ารถยนต์แท็กซ่ีคันพิพาทเป็น 
รถเก่า จดทะเบียนใช้งานมาร่วม ๔ ปีเศษ ประกอบกับถูกชนหนัก จึงกําหนดให้เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประเด็นข้อพิพาทข้อ ๓ ท่ีว่า ถ้าฝ่ายผู้คัดค้านเป็นฝ่ายประมาท ผู้คัดค้านต้องเสีย 
ดอกเบ้ียและเสียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทได้แถลงว่า ติดใจเรียกร้องดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และเห็นว่าผู้ คัดค้านต้องรับผิดผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อ
บุคคลภายนอกในนามผู้เอาประกันภัย จึงให้รับผิดชําระดอกเบ้ียนับแต่วันละเมิดด้วย จึงกําหนดดอกเบ้ีย
ให้ตามท่ีขอมา 

ค่าเสียหายท้ังหมดรวมเป็นเงินจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วน 
ประมาทด้วยในอัตรา ๑ ใน ๔ ผู้คัดค้านจึงคงรับผิดเป็นเงินจํานวน ๒๖๒,๕๐๐ บาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
๒๖๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๘๑/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.๔๖ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายถวิล ตรีเพชร 

 
 
 
 
 
 



 ๖๒

๒๑. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๓๙/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุเกิดเพราะนาย จ. ผู้ขับข่ีรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ 

              หรือไม่ 
๒. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เพียงใด 

          
  ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาทว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ 
เลขทะเบียน บต กาญจนบุรี ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์เลขทะเบียน กค เพชรบุรี รวม ๒ 
กรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจประเภท ๓ เม่ือวันเกิดเหตุผู้เสนอข้อพิพาท
ท่ี ๑ ขับรถแล่นมาตามถนนหนองน้ําขุ่น – รางสาลี่ มีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ โดยสารมาด้วย ในขณะนั้นมี 
นาย จ. ขับรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้แล่นสวนทางมา เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุรถยนต์ท่ีนาย จ.ขับ     
เสียหลักล้ําเข้ามาในช่องเดินรถฝั่งของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ อย่างกะทันหัน สุดวิสัยท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ 
จะเลี้ยวหลบได้ทัน ทําให้เฉ่ียวชนรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหาย ผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๑ และท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้ว มีความเห็นว่าเหตุเกิด
จากความประมาทของนาย จ.   

สําหรับค่าเสียหาย เรียกร้องมาเป็นค่าซ่อมรถยนต์ ค่าแรง และค่าอะไหล่รวม 
๓๘๕,๑๒๘ บาท ค่ายกรถ ๗,๕๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์การใช้รถ ๙๐ วัน ๔๙,๕๐๐ บาท ค่าเสื่อมราคา 
๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายส่วนนี้ ๔๙๒,๑๒๘ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายไปเอง ๔๖,๐๐๐ บาท ค่ารักษาในอนาคต ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายอันจําเป็น
ตลอดระยะเวลาท่ีรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเดินทางไปตรวจรักษานัด ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าขาด
ประโยชน์ในการทํามาหาได้ ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียความสามารถ และค่าขาดประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพการงานในอนาคต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายในส่วนนี้ ๓๖๖,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ได้แก่ ค่ารักษา ๓,๐๐๐ บาท ค่ารักษาในอนาคต ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเดินทางไปตรวจรักษานัด ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ ๕,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม
ค่าเสียหายในส่วนนี้ ๓๑,๐๐๐ บาท พร้อมชดใช้ดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันยื่น    
คําเสนอข้อพิพาท 
  ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า เหตุคดีนี้เกิดจากผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ขับรถด้วยความเร็วสูง
หลบหลุมท่ีอยู่ในช่องเดินรถของตนล้ําเข้ามาในช่องเดินรถของรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย เป็นเหตุให้
นาย จ. ตกใจหักรถหลบเข้าไปในช่องเดินรถของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ทันใดนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ก็หัก
รถกลับไปในช่องเดินรถของตน ทําให้นาย จ.ไม่สามารถหักรถกลับมาในช่องเดินรถของตนได้ทัน เป็นเหตุ
ให้เฉ่ียวชนกันข้ึนในช่องเดินรถของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ทําเสียหายท้ังสองฝ่าย และผู้เสนอข้อพิพาทท้ัง
สองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และค่าเสียหายท่ีเรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริง 
  
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว   
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ เหตุเกิดเพราะนาย จ.ประมาทหรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทมี     
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ และท่ี ๒ มาให้ถ้อยคําสอดคล้องต้องกันว่า วันเกิดเหตุผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ขับ
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รถยนต์ด้วยความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดียวกันนาย จ. ขับรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับ
ประกันภัยไว้ แล่นสวนทางมาด้วยความเร็วสูง เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุรถนาย จ.เสียหลักล้ําเข้ามาในช่องเดินรถ
ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ อย่างกะทันหันในลักษณะตัดหน้ารถ และชนรถผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เสียหาย 
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า เหตุเกิดจากความประมาทของนาย จ. ท่ี     
ผู้คัดค้านให้การต่อสู้ว่าเหตุคดีนี้เกิดจากผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ขับรถด้วยความเร็วสูง แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยาน
มาสืบสนับสนุนข้อต่อสู้ของตน จึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ําหนักให้รับฟังได้เช่นนั้น ประกอบกับ
ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรียื่นฟ้องนาย จ. ต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหาขับรถยนต์โดย
ประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ท้ังสองคันเฉ่ียวชนกันได้รับความเสียหาย และผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับ
บาดเจ็บถึงสาหัส ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ จําเลยให้การรับ
สารภาพตามฟ้อง ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจําคุกและปรับเ งิน ฯลฯ 
พยานหลักฐานผู้เสนอข้อพิพาทมีน้ําหนักมากกว่าพยานหลักฐานผู้คัดค้าน จึงรับฟังได้ว่าเหตุเกิดเพราะ  
นาย จ.เป็นผู้ประมาท 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เพียงใด เม่ือวินิจฉัยใน
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ แล้วว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของนาย จ. ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองจึงมี
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้คัดค้านซ่ึงเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนได้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ค่าเสียหายสําหรับผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีได้รับความเสียหายเก่ียวกับรถยนต์และ 
ร่างกายอนามัย ได้แก่ 

 ค่ายกรถผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง จึงน่าเชื่อว่าได้เสียค่ายกรถ  
๗,๕๐๐ บาทจริง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ มีใบเสร็จรับเงินมาแสดงว่าเสียค่า
เช่ารถ ๕๐,๗๕๐ บาท ผู้คัดค้านมิได้นําสืบหักล้างว่าไม่เป็นความจริง จึงรับฟังได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ 
เสียค่าเช่ารถตามจํานวนดังกล่าวจริง จึงกําหนดให้ตามขอ ค่าซ่อมแซมรถยนต์คันพิพาทท่ีผู้เสนอข้อพิพาท
ท่ี ๑ นําสืบว่าจะต้องเสียค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเงิน ๓๘๒,๘๒๘ บาท นั้น ในขณะท่ีนาย ช. เจ้าหน้าท่ี
ของผู้คัดค้านประเมินค่าซ่อมรถโดยคุมราคาไว้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ซ้ือรถ
พิพาทมาเม่ือปี ๒๕๔๐ ในราคาเพียง ๓๖๕,๐๐๐ บาท ใช้มาแล้วถึงวันเกิดเหตุเป็นเวลา ๑๓ ปี การซ่อมรถ
โดยวิธีของอู่ซ่อมจนทําให้ค่าซ่อมเกินกว่าราคารถใหม่ท่ีซ้ือมาเช่นนี้ เป็นการเพ่ิมความรับผิดให้แก่ผู้คัดค้าน
เกินสมควรแก่เหตุ อีกท้ังจนบัดนี้รถพิพาทยังไม่มีการซ่อม เม่ือซ่อมจริงอาจไม่ต้องซ่อมดังท่ีประเมินไว้ จึง
กําหนดค่าเสียหายให้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท และกําหนดค่าเสื่อมราคาเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ร่วมค่าเสียหาย
เก่ียวกับรถยนต์ท่ีกําหนดให้เป็นเงิน ๒๑๘,๒๕๐ บาท  

ค่าเสียหายเก่ียวกับร่างกาย ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ นําสืบว่าจ่ายค่ารักษาไป ๔๖,๐๐๐ บาท 
แต่ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์อยู่ท่ีผู้คัดค้าน และใช้สิทธิเบิกจากบริษัท อ.ประกันภัย จํากัด ผู้รับ
ประกันภัยรถของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ แล้ว ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีสิทธิเรียกร้อง ๓๑,๐๐๐ บาท 
ค่ารักษาเพ่ิมเติม ๕๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษา ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเดินทางไปตรวจรักษาตามแพทย์
สั่ง ๓,๐๐๐ บาท ตามเอกสารท่ีอ้างน่าเชื่อว่าเป็นจริง จึงกําหนดให้ตามขอ ค่าเสียความสามารถประกอบ
อาชีพในอนาคตกําหนดให้ ๖๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินกําหนดให้ ๔๐,๐๐๐ บาท       
ค่ารักษาในอนาคตกล่าวอ้างลอยๆ ไม่กําหนดให้ส่วนค่าจ้างนาย ว. เห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ทํานาและ
สวนรวมเนื้อท่ี ๒๒ ไร่ การจ้างคนงานเพียง ๒ คน ไม่น่าจะเพียงพอต่อการงานท่ีต้องทํา ดังนั้น  เห็นว่าการ
จ้างนาย ว.เป็นการจ้างตามปกติตามปริมาณงานท่ีจะต้องทํา จึงไม่กําหนดให้ และค่าเสียประโยชน์จากการ
ทํามาหาได้ ๕๐,๐๐๐ บาท เม่ือกําหนดค่าเสียความสามารถในการประกอบอาชีพ ในอนาคตให้แล้ว 
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๖๐,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจกําหนดให้อีก รวมค่าเสียหายเก่ียวกับร่างกายเป็นเงิน ๑๔๔,๕๕๐ บาท รวม
ค่าเสียหายท้ังสองส่วนเป็นเงิน ๓๖๒,๘๐๐ บาท  

๒. ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพียงใด ตามใบรับรองแพทย์ดังอ้าง 
แพทย์ลงความเห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ บาดเจ็บท่ีอกและคอ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ นําสืบว่าต้องเสีย 
ค่าเหมารถเพ่ือไปให้แพทย์แผนโบราณซ่ึงอยู่ห่างบ้านประมาณ ๗๐ กิโลเมตร รักษาด้วยการนวดน้ํามันรวม 
๕ ครั้ง ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท และเสียค่าแพทย์รักษาครั้งละ ๕๐๐ บาท โดยผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีใบเสร็จ
ค่าเช่ารถมาแสดง จึงน่าเชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้ไปพบแพทย์แผนโบราณจริง จึงกําหนดค่าเสียหาย
ส่วนนี้ให้ ๗,๕๐๐ บาท ส่วนค่าขาดประโยชน์ในการทํามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย เห็นสมควรกําหนดให้เป็น
เงิน ๒,๕๐๐ บาท ส่วนค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
กล่าวอ้างลอยๆ จึงไม่อาจกําหนดให้ตามขอ รวมแล้วผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีสิทธิเรียกร้องจากผู้คัดค้าน
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

ในเรื่องดอกเบ้ียท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นั้น เห็นว่า  
กรมธรรม์ประกันภัยกระทําข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงเป็นปีท่ีนายทะเบียนสํานักงาน คปภ. ให้เรียกได้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด หรือในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงกําหนดให้ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับตามอัตราท่ีเรียกร้องหรือ
ขอมาไม่ได้ แต่ให้ได้รับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงิน ๓๖๒,๘๐๐ บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ และชําระ
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจาก
วันยื่นคําเสนอข้อพิพาท  
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๔/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

๒๒. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๐/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. นาย ส. ผู้รับมอบอํานาจช่วงของผู้เสนอข้อพิพาท มีอํานาจเสนอ 

    ข้อพิพาทนี้หรือไม่ 
๒. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด 

        
  คู่พิพาทนําสืบพยานหลักฐานเสร็จส้ินแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็น
นิติบุคคลประเภทสหกรณ์บริการ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แท็กซ่ีคันพิพาท ข้อพิพาทนี้นาย จ. ได้มอบ
อํานาจช่วงให้นาย ส. เสนอข้อพิพาทนี้ต่ออนุญาโตตุลาการสํานักงาน คปภ. ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้รับ
ประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับบลิว วันเวลาเกิดเหตุนาย ป. ผู้เช่ารถยนต์แท็กซ่ีของผู้เสนอข้อพิพาท 
ขับข่ีแล้วไปจอดบริเวณใกล้เคียงห้างสรรพสินค้า ต่อมามีรถยนต์บีเอ็มดับบลิวของผู้คัดค้าน ขับมาด้วย
ความเร็วสูงและเสียหลักพุ่งเข้าชนรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทอย่างแรง ทําให้รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท
เคลื่อนไถลไปข้างหน้าและชนท้ายรถของผู้อ่ืนท่ีจอดอยู่ด้านหน้าเสียหายไปด้วย หลังเกิดเหตุผู้ขับข่ีรถยนต์
ฝ่ายผู้คัดค้านยอมรับผิด ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๐,๔๐๐ บาท แต่ผู้คัดค้าน
เสนอชดใช้ให้เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีว่า นาย ส. ผู้รับมอบอํานาจช่วงของผู้เสนอข้อพิพาท มีอํานาจ
เสนอข้อพิพาทนี้หรือไม่ นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ขณะยื่นคําเสนอข้อพิพาทผู้เสนอข้อพิพาทมีนาย พ. 
เป็นประธานกรรมการและนาย ศ. เป็นรองประธานกรรมการของผู้เสนอข้อพิพาท ซ่ึงท้ังสองคนเป็น
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้เสนอข้อพิพาท ได้มอบอํานาจให้นาย จ. เป็นผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนและมีอํานาจมอบอํานาจช่วงได้ด้วย พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้หนังสือมอบอํานาจแผ่นท่ี ๑ จะมีชื่อ  
นาย พ. เพียงคนเดียวเป็นผู้มอบอํานาจก็ตาม แต่ในช่องลงลายมือชื่อผู้มอบอํานาจปรากฏว่ามีการลง
ลายมือชื่อ ๒ คน ผู้คัดค้านมิได้นําสืบหักล้างว่านาย ศ. มิได้ร่วมลงลายมือชื่อด้วย ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่า   
นาย พ. ร่วมกับนาย ศ. มอบอํานาจให้นาย จ. เป็นผู้มีอํานาจเสนอข้อพิพาทนี้และมีอํานาจมอบอํานาจช่วง
ให้นาย ส. เสนอข้อพิพาทนี้ นาย ส. จึงมีอํานาจเสนอข้อพิพาทนี้ 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด นั้น 
ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ขับรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทขับรถชนรถของผู้เสนอ     
ข้อพิพาทจนเสียหาย ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายดังนี้ 

๑. ค่าอะไหล่ซ่อมรถคันพิพาท ค่าแรงซ่อมและทําสีรวมเป็นเงิน ๕๕,๑๐๐ บาท  
ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนอะไหล่แท้ท้ังสิ้น และมีราคาสูงเกินจริง พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ค่าอะไหล่ตามใบเสนอราคาของอู่ซ่อมรถกับใบส่งสินค้าชั่วคราวมีราคาไม่ตรงกัน และมีการบวกราคา
เพ่ิมข้ึนจากราคาตามใบส่งของ ดังนั้น ราคาอะไหล่ตามใบเสนอราคาจึงไม่ใช่ราคาท่ีแท้จริง จึงเห็นสมควร
กําหนดราคาอะไหล่ให้เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ส่วนค่าแรงค่าซ่อมและทําสี เห็นว่า เป็นราคาท่ีสูงเกิน
สมควรและยังไม่มีการต่อรองราคากัน เห็นสมควรกําหนดค่าแรงและค่าทําสีเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกร้องมาเป็นเงินวันละ ๑,๒๐๐ บาท รถยนต์ซ่อม 
๒๒ วัน รวมเป็นเงิน ๒๖,๔๐๐ บาท เห็นว่า รถยนต์แท็กซ่ีคันพิพาทเสียหายไม่มาก ใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 



 ๖๖

๑๕ วัน จึงกําหนดค่าเสียหายให้วันละ ๘๐๐ วัน รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
  รวมค่าเสียหายท้ังสิ้น ๖๔,๐๐๐ บาท 
  สําหรับดอกเบ้ีย ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ผู้คัดค้านรับผิดนับแต่วันเกิดเห็นนั้น เห็นว่า 
ผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น ผู้คัดค้านไม่ใช่ผู้ทํา
ละเมิด แต่เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทยื่นเสนอข้อพิพาท ผู้คัดค้านปฏิเสธ จึงถือได้ว่าผู้คัดค้านผิดนัดและต้อง
ชําระดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่นั้นเป็นต้นไป 
  ว ิน ิจฉ ัยชี ้ขาดให้ผู ้ค ัดค ้านชดใช ้ค ่าส ินไหมทดแทนแก่ผู ้เสนอข้อพิพาทเป็นเง ิน 
๖๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่า
จะชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๔๐/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

๒๓. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๔/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุท่ีรถท้ังสองคันชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ห. ผู้ขับข่ี 

    รถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ และนาย อ. ผู้ขับข่ีรถยนต์ 
    คู่กรณี หรือเพียงคนใดคนหนึ่ง 
๒. ระหว่างนาย ห. กับนาย อ. ใครประมาทมากกว่ากัน 
๓. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าจัดการงานศพ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
    การจัดการงานศพ ค่าขาดไร้อุปการะเล้ียงดูแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑  
    หรือไม่ เพียงใด 
๔. ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์จากการ 
    ใช้รถ ค่าเส่ือมสภาพ และเส่ือมราคารถยนต์ แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ 
    หรือไม่ เพียงใด 
๕. ผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองมีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียของเงินตามประเด็นข้อ ๓ 
   และข้อ ๔ ในอัตราเท่าใด ตั้งแต่เม่ือใด 

        
  คู่พิพาทนําสืบพยานหลักฐานท่ีรับกันว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบ้ืองต้นว่า ผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๑ เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย อ. ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นเจ้าของครอบครอง
รถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน ๗๐ ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยภาคบังคับและประกันภัย  
คํ้าจุนรถยนต์บรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน ๑๓๗๔ วันเกิดเหตุนาย อ. ขับข่ีรถยนต์บรรทุกหกล้อชนท้าย
ตัวพ่วงรถยนต์บรรทุกพ่วงของผู้คัดค้านท่ีจอดไว้ นาย อ. ถึงแก่ความตาย โดยผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ รวมเป็นเงิน ๕๓๒,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อ
พิพาทท่ี ๒ เรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของทรัพย์สินท่ีบรรทุกมาในรถยนต์บรรทุกหกล้อ ค่าขาดประโยชน์
จากการใช้รถ และค่าเสื่อมสภาพเสื่อมราคาของรถคันพิพาทรวมเป็นเงิน ๔๕๓,๑๔๖ บาท พร้อมดอกเบ้ีย
อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันทําละเมิด 
   
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ว่าเหตุท่ีรถท้ังสองคันชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ห.  

ผู้ขับข่ีรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ และนาย อ. ผู้ขับข่ีรถยนต์คู่กรณี หรือเพียงคนใดคนหนึ่ง นั้น 
ข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลจังหวัดชัยนาทพิพากษาว่า นาย ห. ผู้ขับข่ีรถยนต์ฝ่ายผู้คัดค้านมีความผิด
ตามฟ้อง ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ฟังได้ว่าเหตุท่ีรถท้ังสองคันชนกันเกิดจากความ
ประมาทของนาย ห. ฝ่ายหนึ่ง ปัญหามีต่อไปว่านาย อ. มีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ ในประเด็นนี้มีพันตํารวจโท 
ป. พนักงานสอบสวนในคดีนี้ ได้ออกไปท่ีเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไม่นานนัก ยังเห็นรถยนต์ท้ังสองคันอยู่ใน
ถนนท่ีเกิดเหตุ ลักษณะการเกิดเหตุคล้อยตามคําพิพากษา แต่เม่ือทําการสอบสวนแล้วเห็นว่า นาย อ. ผู้ขับ
ข่ีรถยนต์ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ เพราะได้ขับรถมาตามไหล่ทางซ่ึงไม่ใช่
ทางจราจร ท่ีห้ามยานพาหนะใดๆ แล่นโดยขับมาด้วยความเร็ว และก่อนเกิดเหตุนาย อ. ไม่ได้มองดู
ทางด้านหน้าท่ีรถแล่นไป รถท่ีขับมาจึงไปชนท้ายรถตัวพ่วงท่ีจอดอยู่ไหล่ทาง ถือว่าเหตุท่ีรถชนกันเกิดจาก
ความประมาทของอนุแทนด้วย 



 ๖๘ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่าระหว่างนาย ห. กับนาย อ. ใครประมาทมากกว่ากัน นั้น  
เห็นว่าผู้ขับข่ีรถท้ังสองคันประมาทพอๆ กัน 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ท่ีว่า ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าจัดการงานศพ ค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับการจัดการงานศพ ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า 
ดังท่ีได้วินิจฉัยมาแล้วว่า นาย ห. กับนาย อ. ประมาทพอๆ กัน เช่นนี้ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ซ่ึงเป็นมารดา
ของนาย อ. ผู้ตาย ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากนาย ห. ได้ ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๔ ท่ีว่า ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์จาก 
การใช้รถ ค่าเสื่อมสภาพ และเสื่อมราคารถยนต์ แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ หรือไม่ เพียงใด นั้น ดังท่ีได้วินิจฉัย
มาแล้วว่า นาย ห. กับนาย อ. ประมาทพอๆ กัน ดังนั้น ค่าเสียหายดังกล่าวจึงตกเป็นพับแก่ผู้เสนอ       
ข้อพิพาทท่ี ๒ สําหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเป็นสินค้ากระเบ้ืองท่ีบรรทุกในรถได้รับความเสียหาย
ท้ังหมดรวมค่าจ้างขนส่งด้วย รวมเป็นเงิน ๗๓,๑๔๖ บาท ตามท่ีได้ระบุในบิลเงินสด ซ่ึงผู้คัดค้านไม่นําสืบ
หักล้างเป็นอย่างอ่ืน และผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ในฐานะผู้ขับขนมีหน้าท่ีตามกฎหมายต้องชดใช้ราคาแก่
เจ้าของสินค้าไปแล้ว จึงได้รับช่วงสิทธิเรียกค่าเสียหายของสินค้าดังกล่าวจากผู้กระทําละเมิดได้ แต่
เนื่องจากเหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับข่ีรถยนต์ท้ังสองฝ่าย ดังนั้น นาย ห. จึงต้องรับผิด   
ก่ึงหนึ่ง เป็นเงิน ๓๖,๕๗๓ บาท ซ่ึงผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันรถยนต์คันท่ีนาย ห. ขับข่ี ต้องรับผิดชอบ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๕ ท่ีว่าผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองมีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียของเงินตาม 
ประเด็นข้อ ๓ และข้อ ๔ ในอัตราเท่าใด ต้ังแต่เม่ือใด นั้น พิจารณาแล้วตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
พิพาทระบุให้ผู้คัดค้านรับผิดชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ผู้คัดค้านจึงต้องรับผิดเช่นนั้น 
และเห็นว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชําระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
ผู้คัดค้านจะตกเป็นผู้ผิดนัดเสียดอกเบ้ียนับแต่วันท่ีปฏิเสธการชําระค่าสินไหมทดแทน ตามการนําสืบพยาน
ข้อพิพาทนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ได้ทวงถามให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าเสียหาย จึงถือว่าผู้คัดค้าน  
ผิดนัดต้องเสียดอกเบ้ียนับแต่วันท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ยื่นเสนอข้อพิพาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นเงิน 
๓๖,๕๗๓ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
เสร็จ ส่วนคําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ให้ยกเสีย 
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๕๗/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๒๒๗ และ   

ม. ๖๑๗ 
อนุญาโตตุลาการ :  นายชวลิต พรายภู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

๒๔. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๕/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ป. ผู้ขับรถยนต์บรรทุก  

    ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ หรือของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ฝ่ายใด 
    ฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือเกิดข้ึนเพราะความประมาท 
    ด้วยกันท้ังสองฝ่าย หรือไม่ เพียงใด 
๒. ค่าเสียหายเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายท่ี 
    ผู้คัดค้านแต่ละคนต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  

        
  ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามท่ีคู่พิพาทนําสืบพยานไม่โต้แย้งกันว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 
๑ เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสาร ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นผู้ขับข่ีรถยนต์โดยสารดังกล่าว ส่วนผู้คัดค้านท่ี ๑ 
เป็นผู้รับประกันภัยตามประกันภัยภาคบังคับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ผู้คัดค้านท่ี ๒ เป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุน
รถยนต์โดยสาร หลังเกิดเหตุแล้วผู้ เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ และนาย ป. ผู้ ขับข่ีรถยนต์ฝ่ายผู้ คัดค้าน            
ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องว่าต่างคนก็ต่างประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สิน
เสียหาย ต่อมาในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรสาครผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ให้การรับสารภาพ และมี
คําสั่งให้โจทก์แยกฟ้องนาย ป. เป็นคดีใหม่ เพราะให้การปฏิเสธ ในท่ีสุดศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษาว่า  
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สิน
เสียหาย และศาลจังหวัดสมุทรสาครพิพากษาว่านาย ป. มีความผิดในฐานเดียวกันกับผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีว่า เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ป. ผู้ขับรถยนต์ 

บรรทุกท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ หรือของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือ
เกิดข้ึนเพราะความประมาทด้วยกันท้ังสองฝ่าย หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เม่ือศาลจังหวัดสมุทรสาคร
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ต่างก็วินิจฉัยว่า ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ และนาย ป. ต่างก็มีความผิดฐานขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย และคดีเป็นอันยุติเช่นนี้ กรณีส่วนแพ่ง
ตามข้อพิพาทนี้ อนุญาโตตุลาการย่อมฟังข้อเท็จจริงตามท่ีศาลได้พิพากษาไว้แล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของท้ังสองฝ่ายพอ ๆ กัน ดังนั้น ค่าสินไหม
ทดแทนตามท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสองขอมาท้ังหมด ควรให้เป็นพับทุกรายการ และเม่ือการกระทําของ    
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นการกระทําในทางการท่ีจ้างของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ก็ต้อง
ร่วมรับผิดด้วยเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทําเอง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นพับแก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ด้วย 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสอง  
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๕๙/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๔๔๒  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอา ม.๔๖  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 



 ๗๐ 

๒๕. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๖/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละคนได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด และเป็น 
   ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้านได้หรือไม่ เพียงใด   
        
  ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามท่ีคู่พิพาทนําสืบไม่โต้แย้งกันว่า หลังเกิดเหตุแล้ว นาย ช. 
ผู้ขับข่ีรถยนต์โดยสารร่วมบริการคันท่ีผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยท้ังประกันภัยภาคบังคับและประกันภัย
คํ้าจุน ได้ถูกฟ้องยังศาลจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาว่าขับรถยนต์โดยสารด้วยความประมาทขับด้วย
ความเร็วสูงเกินสมควร เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารชนท้ายรถจักรยานยนต์ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เป็นผู้ขับ  
และผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นผู้ซ้อนท้าย ทําให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย และได้รับอันตรายสาหัส  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทแต่ละคนได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด และ
เป็นค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเอาจากผู้คัดค้านได้หรือไม่ เพียงใด นั้น จะได้พิจารณาดังนี้ 

๑. ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เรียกร้องค่าเสียหาย ดังนี้ 
ค่าพาหนะเดินทางไปโรงพยาบาล เรียกร้องมาเป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท นั้น ผู้เสนอ 

ข้อพิพาทท่ี ๑ ให้การว่าโรงพยาบาลท่ีทําการรักษากับบ้านของตนห่างกันประมาณ ๕-๘ กิโลเมตร เสียค่า
รถยนต์แท็กซ่ีเท่ียวละ ๑๒๐ บาท แต่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเสียค่ารถไป-กลับ ก่ีเท่ียว จึงกําหนดให้ตามความ
เหมาะสมกับความเจ็บป่วยและระยะทาง รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
  ค่าขาดประโยชน์เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพ เรียกร้องมา ๒๕ ปี เป็นเงิน 
๒,๓๘๒,๐๐๐ บาท นั้น ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริง เพราะผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง มีกําหนดเวลาจ้างชั่วคราวไว้เพียง ๕ เดือนเท่านั้น เหตุเกิดข้ึนเม่ือใกล้
กําหนดหมดเวลาในการจ้างอยู่แล้ว และในเดือนท่ีเกิดเหตุก็ได้รับค่าจ้างเต็มเดือน ปรากฏตามข้อตกลงใน
การจ้าง ท่ีระบุว่าเป็นการตกลงรับจ้างเหมาบริการในอัตราเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รวม ๕ เดือน เป็นเงิน 
๓๙,๗๐๐ บาท ซ่ึงเอกสารดังกล่าวก็เป็นเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีอ้างส่ง จึงรับฟังว่าเป็นการจ้าง
เหมาเพียง ๕ เดือน แต่เม่ือพิเคราะห์ถึงสภาพร่างกายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
ทํางานท่ัวไปได้ตามปกติ หางานใหม่ได้ยากข้ึน จบปริญญาตรี อายุ ๒๘ ปี น่าเชื่อว่าขาดประโยชน์ในการ
หางานใหม่ทํา เพราะความสามารถลดน้อยถอยลงไป จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าทนทุกข์ทรมาน เรียกร้องมาเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าไม่มีอยู่
จริง พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นค่าเสียหายท่ีเรียกร้องได้ตามกฎหมาย จึงกําหนดให้ตามสมควรแก่ความ
เสียหาย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เรียกร้องมาเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า
ไม่มีอยู่จริง ใช้เวลารักษาพยาบาลไม่เกิน ๑๐ วัน ก็หาย ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ให้การว่าแพทย์ทําการผ่าตัด
กระดูกสันหลังและได้ใช้เหล็กดามกระดูกไว้ เม่ือกระดูกเชื่อมกันแล้วอาจจะต้องผ่าตัดเอาเหล็กท่ีดามออก 
เห็นว่า จากบาดแผลและการรักษาพยาบาลกรณีน่าเชื่อว่าจะต้องมีการผ่าตัดในอนาคตเช่นนั้นจริง จึง
กําหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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  รวมเป็นเงินค่าเสียหายตามท่ีกําหนดของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ ได้รับชดใช้จากผู้คัดค้าน
เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลบางส่วนผู้คัดค้านได้ชดใช้ไปแล้วตามประกันภัย
ภาคบังคับและประกันภัยคํ้าจุนรวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทยังคงมีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลรวมท้ังค่าเสียหายอย่างอ่ืนจากผู้คัดค้านเป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท 
  ส่วนค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เรียกร้องมารวม
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ มิได้รับความเสียหาย เห็นว่า ตาม
ใบรับรองแพทย์ลงความเห็นว่า ได้รับอันตรายเป็นบาดแผลถลอกบวมช้ํา ควรพักรักษาตัว ๓ วัน และไม่
ปรากฏชัดว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ ขาดประโยชน์อย่างไรบ้าง เสียค่ารักษาพยาบาลไปเท่าใด และระหว่าง
ลาป่วยเพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนก็ยังคงได้รับเงินเดือนเต็มจํานวนตามปกติ ค่ารักษาพยาบาลได้รับการชดใช้ตาม
ประกันภัยภาคบังคับแล้วเป็นเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นการเหมาะสมแก่ความเสียหายของ      
ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ แล้ว จึงไม่ชอบท่ีจะมาเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้คัดค้านอีก  
  สําหรับดอกเบ้ียผิดนัด ผู้เสนอข้อพิพาทข้อพิพาทท้ังสองเรียกร้องมาในอัตราร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี นับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าจะชําระเสร็จ นั้น เห็นว่า กรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทเริ่มต้นสัญญาในปี 
๒๕๕๒ ซ่ึงตามคําสั่งนายทะเบียนท่ี ๒๒/๒๕๕๑ ระบุให้บริษัทประกันภัยรับผิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด คือ อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๑ เป็นเงิน 
๒๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันท่ีผู้คัดค้านปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ และให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของผู้เสนอข้อพิพาทท่ี ๒ เสีย   
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:   ๑๗๒/๒๕๕๓     
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๔๔๖ 
 คําส่ังนายทะเบียนท่ี ๒๒/๒๕๕๑  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 
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๒๖. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๔๙/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุท่ีรถชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ส. ผู้ขับรถยนต์คัน 

    ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย ด้วยหรือไม่ 
๒. ระหว่างนาย พ. ผู้ขับรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท กับนาย ส. ผู้ขับ 
    รถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ ใครประมาทมากกว่ากัน 
๓. ผู้คัดค้านจะต้องชําระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบ้ียแก่ผู้เสนอ 
    ข้อพิพาทหรือไม่ เพียงใด 

        
  คําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้าน และการนําสืบพยานของคู่พิพาทท่ีรับกันข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ในเบ้ืองต้นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหกล้อ ส่วนผู้คัดค้านเป็นผู้รับ
ประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท ขอนแก่น วันเกิดเหตุนาย พ. ผู้ขับข่ีรถยนต์รถยนต์
หมายเลขทะเบียน กท ขอนแก่น โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ได้เฉ่ียวชนกับรถยนต์บรรทุก
หกล้อท่ีมีนาย ส. เป็นผู้ขับข่ี เป็นเหตุให้นาย ค. ซ่ึงโดยสารมาในรถบรรทุกหกล้อถึงแก่ความตาย นาย พ. 
และนาย ส. ถูกพนักงานอัยการจังหวัดพลฟ้องต่อศาลจังหวัดพลว่า นาย พ. ความผิดฐานกระทําความผิด
เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายและขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน ส่วนนาย ส. มีความผิดฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อ่ืนแล้วไม่หยุดรถให้
ความช่วยเหลือ   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ท่ีว่า เหตุท่ีรถชนกันเกิดจากความประมาทของนาย ส. ผู้ขับข่ี 

รถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยด้วยหรือไม่ นั้น ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดพลระบุว่า นาย ส.      
ผู้ขับข่ีรถยนต์ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทว่าฝ่าฝืนพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ท่ีให้ผู้ขับรถบรรทุกขับรถในช่องทางเดิน
รถด้านซ้ายสุดในทางเดินรถซ่ึงแบ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันต้ังแต่สองช่องข้ึนไป นั้น พิจารณาแล้ว 
ตามลําพังการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ยังไม่ถือว่านาย ส.ขับรถโดยประมาท ซ่ึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริง
อ่ืนท่ีนาย ส. ได้กระทําประกอบการขับรถฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวด้วย ประกอบกับผู้ คัดค้านไม่มี
พยานหลักฐานอ่ืนท่ีจะสนับสนุนการเบิกความพยานของตนท่ีอ้างว่านาย ส. ขับรถด้วยความเร็วสูง และไม่
เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เพียงพอท่ีจะหยุดรถได้ทันท่วงที และพยานดังกล่าวไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วย 
จึงฟังไม่ได้ว่าขณะเกิดเหตุ นาย ส.ขับรถด้วยความเร็วสูง ไม่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าฯ ข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุนาย ส.ขับรถของผู้เสนอข้อพิพาทในช่องทางเดินรถด้านขวา ยังไม่ถือว่าประมาท 
เหตุท่ีรถชนกันจึงไม่ได้เกิดจากความประมาทของนาย ส. ด้วย 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่า ระหว่างนาย พ. ผู้ขับรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาท กับนาย ส. 
ผู้ขับรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ ใครประมาทมากกว่ากัน นั้น เม่ือได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นข้อ
พิพาทท่ี ๑ ว่านาย ส. ไม่ได้ประมาทด้วย เหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทของนาย พ. ผู้ขับข่ีรถยนต์
ฝ่ายผู้คัดค้าน 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ท่ีว่า ผู้คัดค้านจะต้องชําระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบ้ียแก่ 
ผู้เสนอข้อพิพาทหรือไม่ เพียงใด นั้น เม่ือข้อเท็จจริงฟังได้ว่านาย พ. ผู้ขับข่ีรถยนต์ฝ่ายผู้คัดค้าน ประมาท 
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แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์คันดังกล่าว จึงต้องรับผิดชดใช้      
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ซ่ึงผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายมา ๔ รายการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ค่ายกลากรถ ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่าต้องเสียค่าลากรถเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
ผู้คัดค้านคัดค้านว่า รถยนต์เสียหายเล็กน้อย สามารถขับเคลื่อนได้ เห็นว่า ตามภาพถ่ายรถยนต์ของผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหายมากท่ีด้านหน้า จนเชื่อว่าไม่สามารถขับเคลื่อนได้จึงต้องใช้รถยกลากออกจาก
ท่ีเกิดเหตุ ประกอบกับมีบิลเงินสดค่ายกลากรถดังกล่าวด้วย จึงฟังได้ว่ามีการยกลากรถและเสียค่ายกลาก
รถ จึงกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ตามท่ีเรียกร้อง 

๒. ค่าซ่อมรถยนต์ ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า เสียค่าซ่อมและค่าอะไหล่หลังจากต่อรอง 
ราคากันแล้วเป็นเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านโต้แย้งว่าเป็นค่าเสียหายท่ีสูงเกินจริง รถยนต์เสียหายเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีใบเสนอราคาค่าซ่อมและค่าอะไหล่ประกอบการ 
เบิกความของพยาน และรายการอะไหล่ก็เป็นรายการเก่ียวกับการซ่อมแซมด้านหน้ารถท่ีได้รับความ
เสียหาย อู่รถท่ีทําการซ่อมก็เป็นอู่กลางประกันภัย แต่ในทางนําสืบก็ไม่ปรากฏว่าอู่ซ่อมรถได้ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมหรือไม่ ประกอบกับรถยนต์คันพิพาทใช้งานมาแล้ว ๑ ปี ๔ เดือน ใช้บรรทุกโคเดือนละ ๑๐-๑๕ 
ครั้ง แสดงว่าใช้รถบ่อยมาก บรรทุกของหนักและระยะทางไกล เช่นนั้น ชิ้นส่วนต่างๆ ย่อมสึกหรอ
เสื่อมสภาพเป็นธรรมดา ตามใบเสนอราคาเชื่อได้ว่าอะไหล่ท่ีใช้ซ่อมเป็นของใหม่ จึงคิดหักค่าสึกหรอ 
เสื่อมสภาพของชิ้นส่วนของรถ เห็นสมควรกําหนดค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าขาดประโยชน์ ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า มีรายได้จากการขายโคเดือนละ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ขายได้กําไรตัวละ ๑,๐๐๐ บาท รถซ่อมแซมเป็นเวลา ๑ เดือน ๒ วัน ทําให้ขาดรายได้
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า ตามใบเสนอราคาและ
ใบสําคัญรับเงินสดค่าซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ใช้เวลาซ่อมประมาณ ๑ เดือนเศษ  

ค่าขาดรายได้ระหว่างรถซ่อม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความลอยๆ เพียงคนเดียว ไม่นําสืบให้ 
ชัดว่ากําไรท่ีว่านั้น ได้หักค่าใช้จ่ายในการไปซ้ือโคจากท่ีอ่ืนมาหรือไม่ อย่างไร เห็นสมควรกําหนดให้ผู้เสนอ
ข้อพิพาทมีกําไรจากการขายวัวตัวละ ๘๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่ารถยนต์คันพิพาทบรรทุกวัวไว้
ครั้งละ ๓๐ ตัว เดือนหนึ่งซ้ือขายวัวได้ประมาณ ๓๔๐ ตัว โดยมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ของวันเวลา
ประมาณ ๑๐ กว่าวันก่อนเกิดเหตุ มาแสดงประกอบการนําสืบ แต่หลังจากนั้นจนถึงวันเกิดเหตุก็ไม่มี
หลักฐานมาขนย้ายสัตว์ดังกล่าวมาแสดง และท่ีเบิกความว่าหลังรถซ่อมแซมเสร็จแล้วบรรทุกโคได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๒๕ ตัวนั้น ก็ไม่น่ารับฟังเพราะไม่มีพยานหลักฐานใดท่ีหักล้างได้ จึงรับฟังได้ว่ารถยนต์ของผู้เสนอ
ข้อพิพาทบรรทุกวัวไปขายได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว คิดแล้วผู้เสนอข้อพิพาทขาดกําไรเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
รถใช้เวลาซ่อมแซม ๑ เดือน ๒ วัน เห็นควรกําหนดเป็นค่าขาดประโยชน์ให้เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท 

๔. ค่าเสื่อมราคาของรถ ผู้เสนอข้อพิพาทคิดค่าเสื่อมราคารถเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยสอบถามราคาจากอู่ท่ีซ่อมรถและเต็นท์รับซ้ือรถ ผู้คัดค้านไม่นําสืบโต้แย้งในประเด็นนี้ เห็นว่า รถของ  
ผู้เสนอข้อพิพาทเม่ือเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าซ่อมดังกล่าวแล้ว ย่อมเห็นได้ว่ารถจะต้องเสื่อมราคาแม้จะได้ซ่อม
อย่างดีแล้ว เห็นสมควรกําหนดให้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทท้ังสิ้น ๔๐๙,๕๐๐ บาท 
  สําหรับดอกเบ้ียผิดนัดท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิด
เหตุเป็นต้นไป นั้น เห็นว่าตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทกําหนดให้ผู้คัดค้านรับผิดชดใช้
ดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เช่นนั้น ผู้คัดค้านต้องรับผิดเช่นว่านี้ ส่วนจะรับผิดนับแต่วันเกิด
เหตุหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้คัดค้านไม่ใช่ผู้กระทําละเมิดต่อผู้เสนอข้อพิพาท และมิได้นําสืบให้เห็นว่าได้ 



 ๗๔ 

เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้คัดค้านปฏิเสธอันจะถือไว้ว่าผิดนัดต้ังแต่เม่ือใด ดังนั้น  
จึงถือได้ว่า ผู้คัดค้านผิดนัดนับแต่วันยื่นคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
๔๐๙,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็จ 
   
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๔๕/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายชวลิต พรายภู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ 

๒๗. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๓/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลข 

    ทะเบียน มข กทม. หรือไม่ 
๒. ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ 
๓. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องเพียงใด   

        
ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ผู้คัดค้านรับประกันภัยคํ้าจุนรถแท็กซ่ียี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 

ทย กทม. วันท่ีเกิดเหตุเวลา ๔ นาฬิกา นาย ส. ขับรถท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยเฉ่ียวชนรถแท็กซ่ี ทะเบียน 
มข กทม. และรถจักรยานยนต์ทะเบียน ลลข กทม. รถของทุกฝ่ายเสียหาย ต่อมาพนักงานสอบสวนแจ้ง 
ข้อกล่าวหาแก่นาย ส.ว่า ขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉ่ียวชนรถผู้อ่ืนเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ นาย ส.
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา  

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ได้ความว่า นาย ณ. ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถพิพาท
จึงรับฟังได้ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของรถพิพาทและมีสิทธิเสนอข้อพิพาทนี้ 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ ได้ความว่า  พนักงาน
อัยการสํานักงานอัยการสูงสุดฟ้องนาย ส. ผู้ขับรถท่ีผู้คัดค้านรับประกันไว้ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ฐาน
ความผิดขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ทรัพย์สินเสียหาย นาย ส. ให้การรับ
สารภาพตามฟ้องโจทก์ ศาลพิพากษาว่านาย ส. มีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจําคุก ๖ เดือน จึงรับฟังได้ว่า
เหตุเกิดเพราะความประมาทของนาย ส.แต่ฝ่ายเดียว  คนขับรถของผู้เสนอข้อพิพาทไม่มีส่วนประมาทด้วย 
  ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องเพียงใด เม่ือรถท่ีผู้คัดค้านรับ
ประกันภัยไว้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถผู้เสนอข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจาก   ผู้คัดค้านได้ สําหรับค่าซ่อมรถพิพาทท้ังค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเงิน ๓๙๔,๐๔๐ บาท เห็น
ว่า นาย ช.ประเมินค่าซ่อมรถโดยประเมินค่าเสียหายจากภาพถ่ายท่ีฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทส่งมาให้โดยไม่
เห็นสภาพรถท่ีเสียหาย จึงอาจคลาดเคลื่อนต่อความเสียหายท่ีแท้จริงได้ ส่วนท่ีนาง อ. เจ้าของอู่ ส. อะไหล่
ยนต์ มาให้ถ้อยคําเป็นพยานผู้คัดค้าน เห็นว่าอู่ดังกล่าวเป็นอู่รถในเครือท่ีรับซ่อมรถของผู้คัดค้าน ท้ังยังได้
ความว่า    ผู้คัดค้านยังเป็นหนี้นาง อ. เป็นค่าซ่อมรถประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถือว่านาง อ.เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้คัดค้าน ท้ังผู้คัดค้านนําสืบขัดกับข้อต่อสู้ของตนท่ีให้การว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้จัดซ่อม
รถเอง ดังนั้น ถ้อยคํานาง อ. ไม่น่าเชื่อถือ และตามทางนําสืบของผู้คัดค้านได้ความว่า ครั้งแรกผู้คัดค้านยก
รถพิพาทไปให้อู่ ก. ประเมินราคาท้ังค่าแรงและอะไหล่เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท เห็นว่าอู่ ก. ไม่มีส่วนได้
เสียกับฝ่ายใดและประเมินค่าซ่อมจากสภาพรถท่ีเสียหายจริง จึงน่าเชื่อถือประกอบกับค่าซ่อมดังกล่าวยัง
ต้องรอตรวจสอบความเสียหายต่อเนื่องเก่ียวกับช่วงล่างเครื่องยนต์ ไฟฟ้า แก๊ส และเชื้อเพลิงน้ํามัน แต่
ไม่ได้ความว่า หากตรวจสอบแล้วจะต้องเสียค่าซ่อมเพ่ิมข้ึนอีกเท่าใด แต่น่าเชื่อว่าต้องเสียค่าซ่อมเพ่ิมข้ึน
อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดค่าซ่อมรถพิพาทเป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท  

ส่วนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเห็นสมควรกําหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 
เป็นเวลา ๓๐ วัน วันละ ๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสื่อมราคาเห็นว่า รถพิพาทใช้ 



 ๗๖ 

งานมาถึงวันเกิดเหตุ เป็นเวลา ๙ ปีเศษ เม่ือกําหนดค่าซ่อมตามท่ีอู่ ก. ประเมินแล้ว รถไม่น่าจะเสื่อมราคา 
จึงไม่กําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้  

รวมค่าเสียหายท้ังสิ้นเป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท 
  วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับ
ถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จ 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๐๙/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗

๒๘. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๔/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. เหตุท่ีเกิดข้ึนในคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้เสนอข้อพิพาท 

    ฝ่ายเดียว หรือผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วย หรือเกิดจาก 
    ความประมาทของนาย ส. ผู้ขับรถยนต์คันท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย 
    ไว้ฝ่ายเดียว  
๒. ค่าเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกมาสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่ 
    และผู้คัดค้านต้องรับผิดชดใช้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทเพียงใด 

        
ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้ขับรถยนต์คันพิพาทแล่นไปตามถนน

เพชรเกษม โดยมีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บว นครปฐม ซ่ึงมีนาย ส. เป็นผู้ขับแล่นสวนทางมา ได้เกิดการ
เฉ่ียวชนกันข้ึนเป็นเหตุให้ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับบาดเจ็บ ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ท้ังสองคัน
ดังกล่าว  

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นพิพาทท่ี ๑ ท่ีว่าเหตุท่ีเกิดข้ึนในคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้เสนอข้อพิพาท 

ฝ่ายเดียว หรือผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วย หรือเกิดจากความประมาทของนาย ส. ผู้ขับรถยนต์คัน
ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ฝ่ายเดียว เห็นว่า เหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนาย ส. ซ่ึงขับรถแซง
รถยนต์อ่ืนและล้ําเข้าไปในช่องเดินรถคันท่ีผู้เสนอข้อพิพาทขับรถสวนทางมาจึงเกิดการชนกันข้ึน ผู้คัดค้าน
ไม่ได้นําพยานมาสืบ จึงฟังได้ว่า เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ส.ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บว 
นครปฐม ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ฝ่ายเดียว 

ประเด็นพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่า ค่าเสียหายมีเพียงใดนั้น สําหรับค่ารักษาพยาบาลท้ังในปัจจุบัน
และในอนาคตเรียกร้องมาเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือ 
กระดูกแขนซ้ายหัก กระดูกข้อเท้าขวาหัก คางแตกเป็นแผลและฟันโยกแตก ได้เข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาล อาการยังไม่หายเป็นปกติและต้องทําการผ่าตัดเอาเหล็กท่ีดามออก เห็นว่า แม้ผู้เสนอข้อ
พิพาทยังหายไม่เป็นปกติและต้องทําการผ่าตัดเอาเหล็กท่ีดามออกก็ตาม แต่ผู้เสนอข้อพิพาทได้เบิกความ
ว่า แพทย์บอกว่าการผ่าตัดเอาเหล็กท่ีดามไว้เฉพาะท่ีแขนออกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๐,๐๐๐ ถึง 
๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีขายังไม่ได้สอบถาม ซ่ึงก็น่าจะเสียค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนด
ค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจํานวนนี้ไม่เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้คัดค้าน
ได้จ่ายไปดังกล่าวแล้ว กล่าวคือจะนําเงินจํานวนดังกล่าวมาหักไม่ได้ 

ค่าจ้างเหมารถยนต์ไปพบแพทย์นั้น ผู้เสนอข้อพิพาทออกจากโรงพยาบาลวันท่ี ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ถ้าคิดถึงวันท่ีผู้เสนอข้อพิพาทมาเบิกความในการพิจารณาคดีนี้เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๔ ก็เป็นเวลา ๘ เดือนเศษ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทไปหาแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลเพียง ๕-๖ ครั้งเท่านั้น เห็นว่า เม่ือพิจารณาสภาพร่างกายของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีเป็นอยู่ใน
วันท่ีมาเบิกความซ่ึงหายเกือบเป็นปกติแล้วคงจะไม่ต้องไปพบแพทย์เป็นเวลาถึง ๕ ปี จึงเห็นสมควร
กําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 



 ๗๘

ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ เรียกร้องมาเป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า 
แม้จะฟังได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาทต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพจริง แต่ข้ออ้างของผู้เสนอข้อพิพาท
ท่ีว่าขาดรายได้เป็นเงินจํานวนดังกล่าวไม่มีพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักเช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ฟังได้แน่ชัดว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังท่ีผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบมา
แสดง เม่ือข้ออ้างของผู้เสนอข้อพิพาทยังเลื่อนลอยเช่นนี้ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ค่าจ้างคนเฝ้าไข้คอยดูแลช่วยเหลือในระหว่างท่ีป่วยเจ็บ เรียกร้องมาเป็นเงิน   
๓๔๒,๐๐๐ บาท เห็นว่า ในระหว่างรักษาพยาบาลในระยะแรก ๆ ผู้เสนอข้อพิพาทไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้จริง แต่เม่ือผู้เสนอข้อพิพาทมาเบิกความปรากฏว่าผู้เสนอข้อพิพาทสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เกือบเหมือนคนปกติแล้วน่าจะไม่มีความจําเป็นต้องจ้างผู้ดูแลช่วยเหลือต่อไปอีก จึงเห็นสมควรกําหนด
ค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

ค่าเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทต้องเสียบุคลิกภาพเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า       
แม้สภาพร่างกายจะเป็นอย่างท่ีผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบ แต่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้หญิง บุคลิกภาพและความ
งามเป็นเรื่องสําคัญ ท้ังการบาดเจ็บทําให้ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ร่างกายพิการทุพพลภาพ     
ไม่อาจใช้แขนขาได้เช่นปกติ แต่ก็คงเป็นเช่นนั้นเฉพาะในระยะแรกภายหลังเกิดเหตุเท่านั้นมิใช่ตลอดไป  
และในวันท่ีผู้เสนอข้อพิพาทมาเบิกความในการพิจารณาคดีนี้ ปรากฏว่าสภาพร่างกายของผู้เสนอข้อพิพาท
หายเกือบจะเป็นปกติแล้ว คงมีเฉพาะแผลเป็นจากการผ่าตัดท่ีแขนซ้ายและข้อเท้าขวา กับรอยเย็บแผล
ดังกล่าวท่ียังเป็นแผลเป็นมองเห็นได้ชัดเจน จึงเห็นสมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่าเสียหายทางจิตใจเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่า แม้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะ
ก่อให้เกิดความตกใจกลัวและยังฝังใจอยู่ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีอาจเกิดข้ึนได้ แต่เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง
ความรู้สึกตกใจกลัวท่ีเกิดข้ึนและการฝังใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ย่อมจะเลือนหายไปจากความทรงจําตาม
กาลเวลาหาได้มีอยู่ตลอดไปไม่ จึงเห็นสมควรกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

ค่ารถยกท่ีมายกรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทไปท่ีสถานีตํารวจภูธรกระทุ่มแบนเป็นเงิน 
๔,๗๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน มาแสดงว่าได้จ่ายเงินจํานวนดังกล่าว
ไป ฝ่ายผู้คัดค้านอ้างว่าได้จ่ายเงินค่ายกรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถยกไปเแล้ว แต่ไม่มีพยานหลักฐานใดๆ มา
แสดง เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจรับฟังหักล้างการนําสืบของผู้เสนอข้อพิพาทได้ เชื่อได้ว่าผู้เสนอข้อ
พิพาทเป็นผู้จ่ายเงินตามท่ีนําสืบจริง  

รวมเป็นค่าเสียหายท้ังหมดเป็นเงินจํานวน ๙๗๔,๗๐๐ บาท แต่ผู้เสนอข้อพิพาทขอเรียก
จากผู้คัดค้านเป็นเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น 

ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนถึงวันชําระ
เสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท  
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๗๓/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายชูชาติ ศรีแสง 

 
 



 ๗๙

๒๙. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๖/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ค่าเสียหายมีเพียงใด 
        
 ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซ่ี ทะเบียน ทม 
กรุงเทพมหานคร  ผู้คัดค้านรับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ วันเกิดเหตุ มีผู้ขับ
รถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยด้วยความประมาทเฉ่ียวชนรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทเสียหาย หลังเกิด
เหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู้คัดค้านตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เชื่อว่า อุบัติเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับรถท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยคํ้าจุนไว้ จึงออกใบรับรองความเสียหายของรถยนต์ให้แก่     
ผู้เสนอข้อพิพาท ผู้เสนอข้อพิพาททวงถามค่าเสียหายจากผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านแจ้งว่าไม่เห็นความเสียหายท่ี
แท้จริงของตัวรถจึงไม่พิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย   
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ค่าเสียหายมีเพียงใด สําหรับค่าซ่อมรถพิพาทผู้เสนอข้อพิพาทมีนาย ช.  ผู้ประเมินราคา

ค่าซ่อมรถพิพาทเป็นพยานให้ถ้อยคําว่า พยานตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ตามภาพถ่าย และจัดทํา
รายการความเสียหาย เป็นค่าแรง ๖๗,๓๐๐ บาท ค่าอะไหล่ ๖๘,๘๔๘ บาท รวมค่าแรงและค่าอะไหล่เป็น
เงิน ๑๓๖,๑๔๘ บาท ฝ่ายผู้คัดค้านมี นาย พ. ผู้ประเมินราคาค่าซ่อมรถพิพาทเป็นพยานให้ถ้อยคําว่า
พยานตรวจสอบความเสียหายและประเมินค่าซ่อมรถพิพาทเป็นค่าแรงซ่อม ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าอะไหล่ 
๓๒,๔๐๘ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒,๔๐๘ บาท เห็นว่า ท้ังพยานท้ังสองฝ่ายต่างประเมินราคาค่าซ่อมรถตาม
ภาพถ่ายความเสียหายของรถ ซ่ึงอาจไม่ตรงกับความเสียหายท่ีแท้จริงก็ได้ กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินค่าซ่อมรถของพยานคู่พิพาทต่างไม่แน่นอน  ท้ังนาย ช.ประเมินค่าซ่อมจากการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่
ชนิดแท้  ส่วนนาย พ.ประเมินค่าซ่อมจากการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่แต่เป็นอะไหล่เทียม เห็นว่ารถพิพาทใช้มา 
๖ ปี แล้วมิใช่รถใหม่ จึงกําหนดค่าอะไหล่ให้เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ค่าแรงซ่อมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ส่วนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเรียกร้องมา ๔๐๐,๐๐๐ บาท เห็นสมควรกําหนด  
ค่าเสียหายส่วนนี้ให้เป็นเงินวันละ ๘๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๐ วัน  เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสื่อมราคา
นั้นเห็นว่า แม้รถพิพาทซ่อมเสร็จแล้วรถย่อมเสื่อมราคายิ่งกว่าการใช้ตามปกติ จึงกําหนดให้ค่าเสียหายส่วน
นี้เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายท้ังสิ้นเป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท แต่ท่ีผู้เสนอข้อพิพาทขอคิด
ดอกเบ้ียร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันเกิดเหตุนั้น เห็นว่า ผู้คัดค้านไม่ใช่ผู้ทําละเมิดเพียงแต่ต้องรับผิดตาม
สัญญา และเม่ือผู้เสนอข้อพิพาทยื่นเสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้คัดค้านปฏิเสธ ย่อมถือว่าผู้คัดค้านตกเป็นผู้ผิดนัด
นับแต่นั้นเป็นต้นไป 

วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕  
ต่อปีนับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท   
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๕๓/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 



 ๘๐ 

๓๐. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๕๗/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเสนอข้อพิพาทหรือไม่ 
   ๒. นาง ค. ผู้ตาย มีส่วนประมาทหรือไม่ 
   ๓. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เพียงใด 

       
ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบพยานว่า วันเกิดเหตุ นาย ก. ขับรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัย

เฉ่ียวชนนาง ค. ซ่ึงเดินอยู่ริมถนนเป็นเหตุให้นาง ค. ถึงแก่ความตายในท่ีเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
สอบสวนและสรุปสํานวนว่า นาย ก.เป็นฝ่ายประมาท นาย ก.ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา หลังเกิดเหตุ 
ผู้คัดค้านจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ภาคบังคับให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท      
แต่ไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ 

 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๑ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเสนอข้อพิพาทนี้หรือไม่ เห็นว่า ผู้เสนอข้อ

พิพาทเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนาง ค.ผู้ตาย บิดามารดารวมท้ังพ่ีน้องอีก ๒ คนเสียชีวิตไปก่อน
แล้ว นาง ค. ไม่เคยสมรสและมีบุตรมาก่อน ผู้คัดค้านไม่นําสืบหักล้างให้รับฟังเป็นอย่างอ่ืน จึงรับฟังได้ว่า    
ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นทายาทโดยธรรมลําดับท่ี ๓ ของนาง ค. ผู้ตายและมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย และมีสิทธิ
เสนอข้อพิพาทนี้ 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ นาง ค. ผู้ตายมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบว่า 
วันเกิดเหตุนาย ก. ขับรถยนต์ท่ีผู้คัดค้านรับประกันภัยด้วยความประมาทเฉ่ียวชนนาง ค.ซ่ึงเดินริมถนน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายในท่ีเกิดเหตุ ชั้นสอบสวนนาย ก. รับสารภาพว่าเป็นฝ่าย
ประมาท ผู้คัดค้านต่อสู้ว่านาง ค. มีส่วนประมาทด้วย แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานมานําสืบให้รับฟังได้ว่าเป็น
ความจริง จึงไม่อาจรับฟังว่า นาง ค. มีส่วนประมาทด้วย คงรับฟังได้ว่านาย ก.เป็นฝ่ายประมาทแต่ฝ่ายเดียว 

ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เพียงใด กรณีค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเรียกร้องมาเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ต้องพิจารณาตามสมควร ตามความ
จําเป็นและฐานะของผู้ตายและผู้เสนอข้อพิพาท รวมถึงประเพณีการทําศพตามลัทธินิยมประกอบด้วย 
และต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป เม่ือพิจารณาถึงฐานะของนาง ค. ผู้ตายซ่ึงมีอาชีพทํานา ส่วนผู้เสนอข้อ
พิพาทเป็นพนักงานการรถไฟ ได้ความจากถ้อยคําของผู้เสนอข้อพิพาทว่า สวดศพนาง ค. ๓ วันรุ่งข้ึนก็เผา 
ดังนั้น ค่าปลงศพท่ีขอมาเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่น่าเชื่อถือหรือหากผู้เสนอข้อพิพาทเสีย
ค่าใช้จ่ายไปก็ฟุ่มเฟือยเกินสมควรแก่ฐานะของผู้เสนอข้อพิพาทและผู้ตาย จึงเห็นสมควรกําหนดค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการทํา
ละเมิดท่ีนาง ค. เสียชีวิต เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่าไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้เสนอข้อ
พิพาทมีสิทธิเรียกร้องได้ จึงไม่อาจกําหนดให้ตามท่ีเรียกร้อง 

วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชําระเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี นับถัดจากวันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท    

 
 
 
 



 ๘๑

แหล่งท่ีมา 
ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๕๔/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายพิศาล พิริยะสถิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒

๓๑. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๘/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่ 
   ๒. ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด 
   ๓. ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเท่าใด นับแต่ 

    เม่ือใด เพราะเหตุใด 
        

ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบพยานว่า ผู้คัดค้านท่ี ๑ และผู้คัดค้านท่ี ๒ เป็นผู้รับประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์กระบะ เม่ือ
วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๕.๐๕ น. นาย ป. ได้ขับรถยนต์กระบะด้วยความประมาทในถนนเลียบคลอง
ชลประทานซ่ึงเป็นทางโท เม่ือถึงบริเวณทางแยกได้ขับเฉ่ียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทซ่ึงเป็น
ผู้ขับเองไปตามถนนซ่ึงเป็นทางเอกอย่างแรง เป็นเหตุให้ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับบาดเจ็บสาหัส พนักงาน
สอบสวนลงความเห็นว่า เหตุเกิดข้ึนเพราะความประมาทของนาย ป. ผู้ขับรถยนต์กระบะ 

ผู้คัดค้านท่ี ๑ ได้ชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็น
เงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงเต็มวงเงินท่ีรับประกันภัยเช่นนั้นแล้ว และได้ชําระค่ารักษาพยาบาลให้แก่
โรงพยาบาลอีก ๑๕,๐๐๐ บาท ผู้เสนอข้อพิพาทจึงขอถอนคําเสนอข้อพิพาทสําหรับผู้คัดค้านท่ี ๑ เสีย         
ผู้คัดค้านท่ี ๑ ได้ตามคําขอ คงให้พิจารณาข้อพิพาทต่อไปเฉพาะระหว่าง สําหรับผู้คัดค้านท่ี ๒ ยังไม่
สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจได้  

ผู้คัดค้านท่ี ๒ ยื่นคําคัดค้านว่าเหตุเกิดข้ึนเพราะผู้เสนอข้อพิพาทประมาทด้วย ผู้เสนอข้อ
พิพาทเป็นข้าราชการโดยเบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดไปครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ผู้คัดค้านท่ี ๑ ซ่ึง
เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์กระบะคันท่ีเกิดเหตุไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ได้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาลเบ้ืองต้นให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านท่ี ๒ ชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลท่ีได้จ่ายไปแล้ว ผู้คัดค้านท่ี 2 ไม่ต้องเสียดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
สําหรับประเด็นข้อ ๑ ท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่นั้น ปรากฏตาม

คําให้การของผู้เสนอข้อพิพาทว่าในระหว่างท่ีเกิดเหตุผู้เสนอข้อพิพาทขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนท่ีจะเกิดเหตุผู้เสนอข้อพิพาทได้ห้ามล้อรถจักรยานยนต์แล้ว เป็น
ระยะทางประมาณ ๑ เมตร แต่ก็ยังเกิดเหตุข้ึน โดยยางล้อหน้าของรถจักรยานยนต์เฉ่ียวชนกับแถบขวา
ค่อนไปทางด้านหน้าของรถยนต์กระบะ และพนักงานสอบสวนมาให้การเป็นพยานว่า สอบสวนแล้วเห็นว่า
เหตุท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทของนาย ป. ผู้ขับรถยนต์กระบะเพียงฝ่ายเดียว เห็นว่าคําให้การของผู้เสนอ
ข้อพิพาทสอดคล้องต้องกันกับคําให้การของพนักงานสอบสวนประกอบกับพนักงานสอบสวน ฝ่ายผู้คัดค้านคง
มีแต่นาย ท. ผู้รับมอบอํานาจของผู้คัดค้านท่ี ๒ มาให้การเป็นพยานว่า ทราบเหตุท่ีเกิดข้ึนจากรายงานการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุของพนักงานของผู้คัดค้านท่ี ๒ ประกอบกับผู้คัดค้านท่ี ๒ มิได้นําสืบโต้แย้งว่าแผนท่ี
สังเขปแสดงท่ีเกิดเหตุว่าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ทําข้ึนไม่ถูกต้องอย่างไร จึงเชื่อว่าแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีเกิด
เหตุดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง พยานหลักฐานของผู้เสนอข้อพิพาทประกอบกันมีน้ําหนักมากกว่า
พยานหลักฐานของผู้คัดค้านท่ี ๒ ฟังได้ว่า นาย ป.เป็นฝ่ายขับรถยนต์กระบะคันท่ีเกิดเหตุด้วยความ 



 ๘๓

ประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้เสนอข้อพิพาทมิได้มีส่วนประมาทด้วย 
ประเด็นข้อพิพาทท่ี ๒ ท่ีว่าผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด  
กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายไปแล้วนั้น ผู้คัดค้านท่ี ๒ โต้แย้งว่าผู้เสนอข้อพิพาทเป็น

ข้าราชการได้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดไปครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ผู้ คัดค้านท่ี ๑ ได้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้คัดค้านท่ี ๒ ชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลท่ีมีการจ่ายไปเช่นนั้นแล้วอีก เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาทยังมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจาก
ผู้คัดค้านท่ี ๒ ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนได้อีก เพราะเป็นสิทธิของผู้เสนอข้อพิพาทท่ีจะได้รับ
เงินดังกล่าวจากทางราชการ เป็นสิทธิท่ีรัฐกําหนดให้แก่ราชการ ไม่เก่ียวกับความรับผิดของผู้คัดค้านท่ี ๒  

ส่วนประเด็นท่ีว่า เ ม่ือเกิดเหตุแล้วผู้ คัดค้านท่ี ๑ ในฐานะผู้รับประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้เสนอ
ข้อพิพาทยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากผู้คัดค้านท่ี ๒ ในฐานะผู้รับประกันภัยคํ้าจุนได้หรือไม่ 
อนุญาโตตุลาการเห็นว่า แม้ผู้คัดค้านท่ี ๑ ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทแล้วก็ตาม ผู้คัดค้าน
ท่ี ๒ ก็ยังคงเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนตามกรมธรรม์ประกันภัยคํ้าจุนอยู่นั่นเอง เม่ือวินาศภัยเกิดข้ึนแก่      
ผู้เสนอข้อพิพาทในระหว่างระยะเวลา ท่ีเอาประกันภัยคํ้าจุนซ่ึงผู้เอาประกันภัยคํ้าจุนจะต้องรับผิดก็ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทตามกรมธรรม์ประกันภัยคํ้าจุนตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี ๔๗๑/๒๕๒๔ 

กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายไปแล้วเป็นเงินเท่าไรนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทมีสําเนาใบงบแสดง
รายการสรุปค่ารักษาพยาบาลมาเป็นพยานว่า ค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้คัดค้านท่ี ๑ ได้จ่ายไป รวมเป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ท่ีเต็มวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอ่ืนซ่ึงผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้ประสบภัย
สามารถเรียกร้องจากผู้ คัดค้านท่ี ๑ ได้ ผู้คัดค้านมิได้แถลงโต้แย้งในเรื่องนี้แต่อย่างใด จึงฟังได้ว่า          
ค่ารักษาพยาบาลจํานวน ๕๘,๗๙๖ บาทนั้น เป็นค่าเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทได้รับชดใช้เบ้ืองต้นตาม
พ.ร.บ.ฯ ไปแล้วยังคงเหลือค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้เสนอข้อพิพาทชอบท่ีจะเรียกร้องเพ่ิมเติมจากผู้คัดค้านท่ี ๒ 
ได้เป็นเงิน ๘,๗๙๖ บาท  

ส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตเรียกร้องมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องค่าเสียหายส่วนนี้
ปรากฎตามบันทึกแพทย์ สรุปว่าแพทย์ต้องผ่าตัดใส่ลวดยึดกระดูกท่ีนิ้วมือซ้ายเป็นเวลา ๒ เดือน ต้องให้
แพทย์ผ่าตัดซํ้า นอกจากนี้ยังปรากฏตามใบสําคัญความเห็นของแพทย์ว่า ภายหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ประมาณ ๙ เดือน ว่าถ้ามีอาการมากข้ึนอาจพิจารณาผ่าตัด ฝ่ายผู้คัดค้านท่ี ๒ ไม่มีพยานหลักฐานมานํา
สืบหักล้าง จึงน่าเชื่อว่าผู้เสนอข้อพิพาทอาจจะต้องรับการผ่าตัดอีกตามความเห็นดังกล่าวของแพทย์ แต่ท่ี
ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาสูงเกินไป ซ่ึงความจริงไม่น่าจะมากกว่าค่ารักษาพยาบาลท้ังหมดท่ีเคยชําระ
มาแล้ว เม่ือพิจารณาค่าของเงินท่ีมีแนวโน้มตกตํ่าลงแล้วจึงกําหนดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตให้ผู้เสนอ
ข้อพิพาทเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

ค่าขาดประโยชน์จากการขาดรายได้เรียกร้องมา ๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่ารายได้จาก
การประกอบอาชีพพิเศษ (ขายเสื้อผ้าและรองเท้า) ไม่ปรากฏว่า เป็นรายได้สุทธิรายเดือนหรือรายปีและ
เป็นรายได้ท่ีได้รับเป็นประจําทุกเดือน หรือประจําปีทุกปีหรืออย่างไร ท้ังเป็นท่ีเห็นได้ว่า คงจะไม่มีเป็น
ประจําทุกวัน จึงกําหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  

ส่วนการท่ีผู้เสนอข้อพิพาทกําลังจะสอบตามหลักสูตรส่งทางอากาศและจู่โจม แต่ถูกตัด
สิทธิมิให้เข้าสอบเพราะแขนซ้ายและมือซ้ายไม่สามารถใช้การได้ดีเหมือนเดิม ซ่ึงนับได้ว่าผู้เสนอข้อพิพาท
เสียสมรรถภาพทางร่างกายไปส่วนหนึ่ง จนยากท่ีจะประกอบอาชีพประจําคือรับราชการทหารและอาชีพ  



 ๘๔ 

พิเศษให้ได้ผลดีตามท่ีเคยทําได้ ผู้คัดค้านต้องรับผิดในความเสียหายส่วนนี้ด้วย จึงกําหนดค่าเสียหายใน 
ส่วนนี้ให้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนค่าทนทุกข์ทรมานเรียกร้องมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า การท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเสีย

สมรรถภาพของแขนและมือซ้ายไปส่วนหนึ่งและต้องเจ็บปวด ทนทุกข์ทรมานเช่นนี้นับว่าเป็นความ
เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของผู้เสนอข้อพิพาท ซ่ึงถือว่าเป็นความเสียหายท่ีมิใช่ตัวเงินอย่างหนึ่ง       
ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ 
จึงกําหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ส่วนประเด็นข้อพิพาทท่ี ๓ ท่ีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเท่าไร 
นับแต่เม่ือใดนั้น ปรากฏตามสําเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กระบะคันพิพาท มีระยะเวลา
ประกันภัยเริ่มต้นวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงระบุให้รับผิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด คือ 
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผู้เสนอข้อพิพาทจึงมีสิทธิคิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราดังกล่าว นับแต่วันท่ีผิดนัด   
เป็นต้นไป 

วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านท่ี ๒ ชําระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๕๓,๗๙๖ บาท พร้อม
ด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีผู้คัดค้านปฏิเสธการชดใช้เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ
เสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๒๙/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๔๔๖ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๔๕๕/๒๕๑๙, ๓๘๐๗/

๒๕๓๔), ๔๗๑/๒๕๒๔,  
อนุญาโตตุลาการ : นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

๓๒. ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี ๖๙/๒๕๕๔     
 
ประเด็นข้อพิพาท: ๑. ผู้เสนอข้อพิพาทมีส่วนได้เสียในรถยนต์คันพิพาทหรือไม่ 
   ๒. ผู้ขับรถยนต์คันพิพาทมีส่วนประมาทในเหตุท่ีเกิดหรือไม่ 

๓. ค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทมีเพียงใด 
        

ผู้เสนอข้อพิพาทนําสืบพยานว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของรถยนต์รับจ้างแท็กซ่ี ส่วน     
ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยคํ้าจุนรถยนต์บรรทุกหกล้อ ในวันเกิดเหตุนาย ก. ผู้ขับข่ีรถยนต์บรรทุกหกล้อ 
ขับข่ีรถเฉ่ียวชนกับรถยนต์แท็กซ่ี ทําให้รถยนต์ท้ังสองคันได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนได้สืบสวน
แล้วเห็นว่า นาย ก. เป็นฝ่ายประมาท จึงแจ้งข้อหาว่าขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉ่ียวชนรถผู้อ่ืนได้รับความ
เสียหาย นาย ก. ทราบข้อหาแล้ว ให้การรับสารภาพ เปรียบเทียบปรับเป็นเงินค่าปรับจํานวน ๕๐๐ บาท 
ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทได้ขอให้ผู้คัดค้านใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๑๗,๑๗๒ บาท แต่ตกลงค่าเสียหายกัน
ไม่ได้ 
 
คําวินิจฉัยช้ีขาด 

อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนําสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้ว 
ก่อนสืบพยาน ผู้คัดค้านแถลงขอสละประเด็นพิพาทข้อ ๑ โดยรับว่าผู้เสนอข้อพิพาทมี

ส่วนได้เสีย 
คงมีปัญหาท่ีจะต้องพิจารณาตามประเด็นข้อพิพาทข้อ ๒ ว่า ผู้ขับข่ีรถยนต์แท็กซ่ีคัน

พิพาท มีส่วนร่วมประมาทด้วยในอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงนี้ บ่งชื้ว่า พนักงานสอบสวน
ไม่ได้ต้ังข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทต่อนาย ท. ผู้ขับข่ีรถยนต์แท็กซ่ีคันพิพาท แสดงว่านาย ท. ไม่ได้
ประมาทร่วม ประกอบกับรายงานอุบัติเหตุ ซ่ึงรวมถึงบันทึกของนาย ก. ให้ถ้อยคําว่า กลับรถหน้าโรงเรียน 
โดยไม่ได้มองรถคู่กรณีท่ีขับมาทางตรงชนเอาและขอยอมรับผิด ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่า นาย ท. ผู้ขับข่ี
รถยนต์แท็กซ่ี ไม่มีส่วนร่วมประมาทในอุบัติเหตุตามข้อพิพาท 
  ประเด็นค่าเสียหายของผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ในส่วนความเสียหายแรก เป็นค่าซ่อม
รถยนต์แท็กซ่ี เห็นว่า ความเสียหายของรถยนต์แท็กซ่ีอยู่ท่ีส่วนบริเวณหน้ารถเป็นสําคัญ เหตุท่ีผู้คัดค้าน
ประเมินความเสียหายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพราะผู้คัดค้านไม่มีข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากภาพถ่าย และ
รายการความเสียหาย สิ่งท่ีผู้คัดค้านต้องการ คือ หลักฐานการซ้ืออะไหล่ เพราะจะบ่งชื้ว่าค่าแรงในการ
เปลี่ยนอะไหล่ส่วนนั้นมีจํานวนเท่าใด เป็นอะไหล่ส่วนใดท่ีต้องเปลี่ยนในการจัดซ่อม ท่ีผู้เสนอข้อพิพาท
เรียกเอาค่าซ่อมรถจํานวน ๑๒๒,๓๑๒ บาท ก็โดยอาศัยการประเมินราคาของนาย ช.ประการเดียว ถือได้
ว่า เป็นเอกสารท่ีทําข้ึนเพียงฝ่ายเดียวของผู้เสนอข้อพิพาท ฝ่ายผู้คัดค้านไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
และค่าซ่อมท่ีแท้จริงได้ อย่างไรก็ดี ได้ตรวจดูสภาพภาพถ่ายอ่ืน พบว่ากันชนหน้ามีสภาพหักงอ ส่วนท่ี
เสียหายมากท่ีสุดเป็นช่วงหน้ารถตรงหม้อน้ํา การประเมินความเสียหายไปถึงตัวเครื่องยนต์ดูจะเกินความ
จริง และไม่ปรากฏหลักฐานว่า ค่าอะไหล่ท่ีแท้จริงท่ีจัดซ้ือจัดหาเป็นราคาเท่าใด รวมถึงการประเมินค่าแรง 
เห็นควรกําหนดให้ประมาณ ๒ ใน ๓ ของจํานวนความเสียหายท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมา โดย
กําหนดให้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเรียกร้องมา ๔๕,๐๐๐ บาท เห็นว่า ผู้เสนอข้อพิพาท
ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์แท็กซ่ี โดยจัดต้ังเป็นรูปบริษัทจํากัด จึงน่าจะมีประสบการณ์และบริหาร



 ๘๖ 

จัดการเก่ียวกับการจัดซ่อมรถยนต์ของตนเป็นอย่างดี การซ่อมท่ีล่าช้าย่อมส่งผลเสียหายโดยตรงต่อผู้เสนอ
ข้อพิพาท  จึงน่าเชื่อตามท่ีผู้คัดค้านโต้แย้งว่า ระยะเวลาการซ่อมใช้เวลาประมาณ ๒๐ วันเท่านั้น และ   
ค่าขาดประโยชน์ในระหว่างการซ่อมท่ีผู้เสนอข้อพิพาทเรียกมาวันละ ๑,๐๐๐ บาท นั้น น่าจะสูงเกินไป 
และอาจไม่ได้มีการให้เช่ารถได้ทุกวัน เม่ือคํานึงถึงวันท่ีไม่ได้ให้เช่ารถ และค่าบํารุงรักษา ประกอบกันแล้ว
เห็นควรให้ตามท่ีผู้คัดค้านให้การรับ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
  ส่วนค่าเสื่อมค่า เสื่อมราคา เรียกร้องมา ๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นรถท่ี 
ใช้งานมาถึงวันเกิดเหตุประมาณ ๓ ปี เป็นรถยนต์ค่อนข้างใหม่ การได้รับอุบัติเหตุย่อมทําให้เสื่อมค่า หรือ
เสื่อมราคาได้พอสมควร ในส่วนนี้เห็นควรกําหนดค่าเสื่อมค่า เสื่อมราคาให้จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านใช้เงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 
แหล่งท่ีมา 

ข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี:  ๑๕๙/๒๕๕๓      
หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อนุญาโตตุลาการ :  นายสุชาติ สุขสุมิตร 
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 ๘๗

คณะผู้จัดทําหนังสือ 
ประมวลคัดย่อคําช้ีขาดอนุญาโตตลุาการ สํานักงาน คปภ. 

 
 

๑. นายชนะพล มหาวงษ์    ประธานคณะทํางาน 
    ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส  
    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
       
๒. นายจิรศักดิ์ มุฑิตามงคล     คณะทํางาน 
    ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  
    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
       
๓. นางสาวธริษตรี จันทร์เพ็ง    คณะทํางาน/เลขานุการคณะทํางาน 
    ผู้อํานวยการส่วนอนุญาโตตุลาการ  
    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 
๔. นางสาวศิริกานดา กําลังประสิทธ์ิ   คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
    ผู้อํานวยการส่วนแผนและพัฒนาระบบงาน  
    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
 
๕. นายณัฐวิทย์ ศรีเจริญ    คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
    ผู้อํานวยการส่วนระงับข้อพิพาท  
    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
      
 
 
 
 
 
 


