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สัญญาประกนัวินาศภัย 
 
คําชี้ขาดที่ 1 
 
ขอพิพาทหมายเลขดําที:่ 129/2550 
ขอพิพาทหมายเลขแดงที:่ 119/2551 
ประเภทสญัญาประกันภัย:  ประกันอัคคีภัย   
หลักกฎหมายที่เก่ียวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
อนุญาโตตลุาการ :  นายกาน อันนานนท 
    นายสิทธิโชค ศรีเจริญ 
    รศ.สุดา วิศรตุพิชญ 
ที่มา:    หนังสือประมวลบทคัดยอคําชี้ขาดอนุญาโตตลุาการ  
    สํานักงาน คปภ. เลม 2 ป 2552   
ประเด็นขอพิพาท:   1. ผูเสนอขอพิพาทมีสวนไดเสียในอาคารที่เอาประกันภัยไวกับ 

                      ผูคัดคานหรือไม   
  2. ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไดรับคาเสียหายหรือไม เพียงใด 
  3. ดอกเบี้ยมีเพียงใด 

ขอเท็จจริง 
ผูเสนอขอพิพาท นําสืบวาผูเสนอขอพิพาทเปนหางหุนสวนจํากัด และผูคัดคานเปน 

ผูรับประกันภัย สังหาริมทรัพย ทรัพยสินของผูเสนอขอพิพาท และอสังหาริมทรัพย สิ่งปลูกสราง       
ตัวอาคารโรงงาน ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่ผูเสนอขอพิพาทเปนผูเชาจากบุคคลภายนอก 
รวมทรัพยสิน 4 รายการ ทุนทรัพยประกันภัยเปนเงิน 53,000,000 บาท หากทรัพยสินที่เอาประกันภัย
เสียหาย ผูคัดคานตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในระหวางอายุสัญญาประกันภัย เม่ือวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2550 เกิดเพลิงไหม ทรัพยสินไดรับความเสียหายทั้งหมด เหลือแตซากไมสามารถซอมแซม
ใหกลับอยูในสภาพเดิมได ตีราคาคาเสียหายเบื้องตนเปนเงิน 66,008,285.45 บาท ซ่ึงสูงเกินกวา
จํานวนทุนที่เอาประกันภัย ผูเสนอขอพิพาทแจงตอผูคัดคานและพนักงานสอบสวน มีเจาหนาที่ของกอง
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พิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปตรวจที่เกิดเหตุ สรุปผลการตรวจพิสูจนวา ไมพบรองรอย
การลอบวางเพลิง หรือเปนการทุจริต หรือเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูเสนอขอพิพาทได
ติดตอใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทน แตผูคัดคาน บายเบี่ยงไมยอมชดใชคาสินไหมทดแทน 
  ผูคัดคานนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาททําสัญญาประกันอัคคีภัย โดยแบงกลุมทรัพยสินเปน 
3 จําพวก ทุนประกันภัย 18,000,000 บาท ตอมาไดเพ่ิมทุนประกันภัยเปน 53,000,000 บาท มีทรัพยสิน
และสิ่งปลูกสรางเขามาดวย ผูเสนอขอพิพาทไดแจงมูลคาทรัพยสินที่เสียหายตอบริษัทสํารวจภัยเปนเงิน 
65,804,082.95 บาท แตบริษัทผูสํารวจภัยประเมินความเสียหายทั้งหมดโดยหักคาเสื่อมราคาเปนความ
เสียหายที่แทจริง 13,734,504.74 บาท สําหรับสิ่งปลูกสราง ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิเรียกรอง เพราะ
เปนแตเพียงผูเชา จึงไมมีสวนไดเสียในสิ่งปลูกสราง เพราะไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอ่ืน 
จํานวน 2,000,000 บาท  จึงตองรวมเฉลี่ยกับผูคัดคาน ประกอบกับคาเสียหายของทรัพยสินที่เรียกรอง
มาเปนราคาสูง เพราะถือเอาราคาขณะซื้อ เชน เครื่องจักรเปนเครื่องของเกา บางอยางมิใชทรัพยสินที่
เอาประกันภัยหรือไมไดรับความคุมครอง นํามารวมคิดคาเสียหายดวย ทั้งงบการเงินและงบดุลไม
ถูกตองตามหลักการบัญชี ไมมีความนาเชื่อถือ และเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหมผูคัดคานไดให
ผูเชี่ยวชาญสันนิษฐานการสํารวจการวางเพลิง ซ่ึงผูคัดคานไดรองขอความเปนธรรมใหทําการสอบสวน
เพ่ิมเติม 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาด   

คณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยชี้ขาด โดยสรุปไดวาผูเสนอขอพิพาทไดประกันอัคคีภัย 
กับผูคัดคาน โดยแบงทรัพยสินที่เอาประกันภัยเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) 5,000,000 บาท 
2. เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา คาตกแตงปรับปรุงตอเติมอาคาร และ 

เครื่องใชตางๆ รวมระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องใชสํานักงาน เปนเงิน 8,000,000 บาท 

3. สตอกสินคา วัตถุดิบระหวางการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รวมวัสดุบรรจุหีบหอ 
ชั้นวางสินคา รวมทั้งสินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย เปนเงิน 
20,000,000 บาท 

4. เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต เปนเงิน 20,000,000 บาท 
 
ในประเด็นแรกที่วา ผูเสนอขอพิพาทมีสวนไดเสียในอาคารที่เอาประกันภัยไวกับ 

ผูคัดคานหรือไมน้ัน ประเด็นขอพิพาทนี้ผูคัดคานโตแยงวา ผูเสนอขอพิพาทมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ 
เพียงแตเปนผูครอบครอง จึงไมมีสวนไดเสียในอาคารที่ถูกเพลิงไหม และผูเสนอขอพิพาทก็รับวาเปนผู
เชาและใชประกอบธุรกิจ จึงรับฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูเชาอาคารและครอบครองใช สอยในดาน
ธุรกิจ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดวา ผูเอาประกันภัยถามิใชเปนผูมีสวนไดเสียใน
เหตุที่เอาประกันภัยไว ยอมไมผูกพันคูสัญญา โดยมิไดระบุวาเปนผูใดบาง ฉะน้ันการเปนผูมีสวนไดเสีย
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ไมจําเปนตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เพียงแตเปนผูเกี่ยวของและครอบครองใชสอยในดานธุรกิจดังเชน   
ผูเสนอขอพิพาท เม่ือเกิดเหตุขึ้นตองไดรับความกระทบกระเทือนแนนอน ดังนั้น ผูเสนอขอพิพาทยอม
เปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย สามารถเอาทรัพยสินนั้นประกันภัยได สัญญายอมผูกพันทั้ง
สองฝาย 
  ประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไดรับคาเสียหายหรือไมเพียงใด ในประเด็นนี้
ผูคัดคานอางวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายเนื่องจากเกิดไฟไหมเพราะความทุจริตของผู
เสนอขอพิพาท และคาเสียหายที่เรียกรองมาสูงเกินไป คณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยในประเด็นขอ
พิพาทนี้ ดังตอไปน้ี 
  กรณีที่วาเพลิงไหมเกิดจากความทุจริตของผูเสนอขอพิพาทหรือไม ผูคัดคานไมมีพยาน
รูเห็นวาเกิดเพลิงไหมขึ้นอยางไรและใครเปนผูทําใหเกิด เม่ือเกิดเหตุแลวผูสํารวจเขาตรวจสอบ แลว
สรุปวาเปนการวางเพลิง ขอสันนิษฐานของผูคัดคานเปนเพียงความเห็น ไมแนนอนวาเกิดเพลิงไหมได
อยางไร ไมมีพยานสนับสนุนหรือชี้ใหเห็นไดวาผูเอาประกันภัยเปนผูวางเพลิง  จึงไมอาจรับฟงไดวา    
ผูเสนอขอพิพาททุจริต และนอกจากนี้ผูเสนอขอพิพาทนําสืบพยาน โดยมีพนักงานสอบสวนและ
เจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานตรวจสอบเรื่องเพลิงไหมแลว ลงความเห็นวานาจะเกิดจากวัตถุติดไฟตกไป
ถูกกองผา และไมมีหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นยืนยันวาเปนการกระทําของบุคคลใด ฉะน้ัน จึงไม
พอรับฟงวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูวางเพลิงอันจะเปนความทุจริตตามที่ผูคัดคานอาง คูพิพาทไมพน
ความรับผิด ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิไดรับความเสียหาย 
  กรณีวาความเสียหายมีเพียงใด ไดวินิจฉัยแบงเปนจําพวก ดังน้ี 

1. สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) วงเงินคุมครอง 5,000,000 บาท 
2. เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา คาตกแตงปรับปรุงตอเติมอาคาร และ 

เครื่องใชตางๆ รวมระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องใชสํานักงาน วงเงินคุมครอง 8,000,000 บาท 

3. สตอกสินคา วัตถุดิบระหวางการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รวมวัสดุบรรจุหีบหอ 
ชั้นวางสินคา รวมทั้งสินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย วงเงิน
คุมครอง 20,000,000 บาท 

4. เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต วงเงินคุมครอง 20,000,000 บาท 
 
คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอาศัยพยานหลักฐานทั้งเอกสารและบุคล 

พิจารณาคาเสียหายตามความเสียหายที่แทจริงแหงวินาศภัย กําหนดใหผูคัดคานตองรับผิดชดใช      
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทรวมเปนเงิน 27,750,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป 
นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท สวนคําขอทายคําเสนอขอพิพาท ที่ใหผูคัดคานรับซากทรัพยออกไปจาก
ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน หากพนกําหนดใหผูเสนอขอพิพาทขนยายโดยผูคัดคานเปนผูออกคาใชจาย 
กรณีน้ีเปนเรื่องที่มิไดกําหนดไวในสัญญากรมธรรมประกันภัย ไมใชกรณีที่ผูคัดคานจะตองรับผิด       
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ทั้งทรัพยบางสวนยังเหลือเปนของผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทไมสามารถเรียกรองใหผูคัดคานรับ
ผิดในกรณีน้ีได 
  วินิจฉัยชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 
27,750,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาท 
   

 
_____________________________  
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คําชี้ขาดที่ 2 
 
ขอพิพาทหมายเลขดําที:่ 125/2550 
ขอพิพาทหมายเลขแดงที:่ 47/2551   
ประเภทสญัญาประกันภัย:  ประกันภัยรถยนต  
หลักกฎหมายที่เก่ียวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
อนุญาโตตลุาการ :   นายกาน อันนานนท 
ที่มา:    หนังสือประมวลบทคัดยอคําชี้ขาดอนุญาโตตลุาการ  
    สํานักงาน คปภ. เลม 2 ป 2552   
ประเด็นขอพพิาท:  ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญา 
    ประกันภัยหรือไม 
ขอเท็จจริง 
 

ตามคําเสนอขอพิพาทและคําคัดคาน ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวาผูเสนอขอพิพาท 
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ไดประกันภัยรถยนตไวกับผูคัดคานซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัด ระยะเวลาคุมครอง 1 ป ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยมีเง่ือนไขวา
คูพิพาทจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อรถยนตสูญหายเปนจํานวนเงิน 360,000 บาท ในระหวาง
ที่สัญญายังมีผลคุมครองอยู ผูเสนอขอพิพาทไดเอารถยนตคันดังกลาวใหนาย ธ. เชา โดยมอบรถยนต
ใหเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2550 กําหนดจะสงคืนในวันที่ 11 เมษายน 2550 เม่ือครบกําหนดแลว นาย ธ. 
ไมสงคืน 

ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2550 นาย ธ. ไดแสดง 
พฤติกรรมหลอกลวงผูเสนอขอพิพาทโดยขอเชารถ การจะใหผูใดเชารถแตละครั้ง ผูเสนอขอพิพาทตอง
ตรวจสอบโดยละเอียดรอบครอบทุกขั้นตอน จึงตองมีการทําสัญญาเชา บัตรประชาชนตัวจริงและแสดง
หลักฐานหนังสือรับรองบริษัท ฯ ใหแกผูเสนอขอพิพาทยึดถือไว ภายหลังที่นาย ธ.ไดครอบครองรถยนต
คันดงกลาวแลว ปรากฏวาไดมีการแจงทําบัตรประชาชนขึ้นมาใหม โดยอางวาฉบับเกาสูญหาย ซ่ึง
แทจริงมิไดสูญหาย แตผูเสนอขอพิพาทยึดถือไวจากการเชารถยนต ผูเสนอขอพิพาทจึงไดติดตอทาง
โทรศัพทใหนํารถยนตมาคืน แตนาย ธ. ไดบายเบี่ยงตลอดมา จนผูเสนอขอพิพาทติดตามไปที่ที่นาย ธ. 
อางวาไดประมูลงานกอสรางได แตแทจริงแลวมิไดประมูลงานกอสรางไดแตอยางไร ดวยเหตุดังกลาว
แสดงวานาย ธ. หลอกลวงผูเสนอขอพิพาทใหหลงเชื่อจนมอบการครอบครองรถยนตใหไป และตอมาได
มีการแจงความดําเนินคดีอาญาตอนาย ธ.ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอกระทู ขอหาลักทรัพยโดยใชกล
อุบาย และไดแจงใหผูคัดคานทราบในทันที แตผูคัดคานปฏิเสธการจายเงิน อางวาความเสียหายหรือ 
สูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพยหรือยักยอกทรัพย โดยบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหครอบครองตาม
สัญญาเชา ผูคัดคานไมตองรับผิด ผูเสนอขอพิพาทโตแยงมาโดยตลอดวา  นาย ธ. มิไดมีเจตาทําสัญญา
เชา แตเปนการฉอฉลและหลอกลวงใหไดรถยนตไป เน่ืองจากนาย ธ. ภรรยา รวมทั้งนองชาย ไดใช
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วิธีการดังกลาวลักทรัพยผูอ่ืนหลายคดี เปนการทําขบวนการดวยวิธีเดียวกัน ผูคัดคานจึงตองรับผิดใชคา
สินไหมทดแทนเปนเงิน 360,000 บาท ตามจํานวนเงินคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
  ผูคัดคานคัดคานวา เหตุรถยนตสูญหายเกิดจากการลักทรัพยโดยผูครอบครองทรัพย มี
ขอยกเวนในเงื่อนไขกรมธรรมที่ผูคัดคานไมตองรับผิด  
 
คําวินิจฉัยชี้ขาด  

เม่ือโตเถียงกันเพียงวา รถยนตที่สูญหายไปเกิดจากการลักทรัพยหรือไม จึงตอง 
พิจารณาการกระทําของนาย ธ. วาจะเปนการลักทรัพยโดยใชกลอุบายหรือไม ถาไมเปนการลักทรัพย 
โดยใชกลอุบาย ผูเสนอขอพิพาทไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน 

เกี่ยวกับการกระทําทั้งหมดของนาย ธ. ในเบื้องตนเห็นไดวาผูเสนอขอพิพาททําสัญญา 
เชาและมอบรถใหนาย ธ. ไป ไดมีการทําสัญญาถูกตองหลักฐานตางๆ ใชประกอบในการทําสัญญาเชา
เปนหลักฐานที่ถูกตองทุกประการ ไดมีการมอบรถไปดวยความสมัครใจ เปนปกติในการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการใหเชารถในขณะนั้น ไมมีการกระทําหรือพฤติการณใดของนาย ธ. เปนการแสดงทาทีหรือ
ทําทีวาไมเชารถจริง เพ่ือบงเหตุวาจะมีเจตนาทุจริตเกี่ยวกับรถที่เชาแตอยางใด สวนเรื่องของผูใกลชิด 
นาย ธ. มีภรรยาและลูก รวมกันกระทําเปนกระบวนการ แมไดกระทําเชนนั้นจริง ก็ไมมีพฤติการณใด
เลยที่จะบงชี้วา นาย ธ. เกี่ยวของดวย มิใชวาคนใกลชิดทําอะไรแลวจะถือวา นาย ธ. กระทําหรือตองรับ
ผิดดวย ทั้งไมมีอะไรที่บงชี้วานาย ธ. กับผูใกลชิดสมคบกันกระทํา ที่คนใกลชิดกระทําไปก็ไมชัดแจงวา
เปนการลักทรัพย ขอสําคัญพฤติการณหรือการกระทําของคนใกลชิดนาย ธ. จะนํามาโยงใหถือวาเปน
พฤติการณหรือการกระทําของนาย ธ. ในเรื่องน้ีไมได สวนเรื่องพฤติการณที่เปนการกระทําของนาย ธ. 
โดยตรง เปนเรื่องทําบัตรประชาชนใหมและทําในวันที่จะสงรถที่เชาคืน ผูเสนอขอพิพาทอางวานาย ธ. 
แจงวาบัตรเกาสูญหาย ก็เปนเพียงคําใหการตัวแทนผูแทนผูเสนอขอพิพาทที่มิไดรูเห็นโดยตรง หรือมี
พยานหลักฐานใดของทางราชการที่ทางราชการรับรองวาถูกตองมาเสนอใหเห็นชัดเจน และผูเสนอขอ
พิพาทมิไดใชเอกสารของทางราชการมาสนับสนุนคําใหการเลยจึงเปนคําใหการเลื่อนลอย ไมอาจจะชี้วา
นาย ธ. แจงวาบัตรหาย  
  กรณีน้ีเบื้องตนจึงไมมีการกระทําหรือพฤติการณใดถือวาจะเอาทรัพยไปโดยทุจริต แต
เม่ือครบวันสงคืนตามสัญญาเชา นาย ธ. ไปทําบัตรประชาชนใหมแลว นาย ธ. ไมสงรถคืนตามสัญญา 
พรอมหายตัวไปทั้งคนทั้งรถเชนนี้ นายธ. อาจเกิดความโลภหรือทุจริตเอาทรัพยในขณะที่ ทําบัตรใหมก็
ได หากเปนเชนนี้พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท ไมอาจชี้ไดวาการกระทําของ นาย ธ. เปนการ
กระทําโดยใชกลอุบาย ผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ตามสัญญากรมธรรม
ประกันภัย 
  จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของผูเสนอขอพิพาท   
   

 
_____________________________  


