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ประเด็นขอพิพาท:  1. อุบัติภัยฝนตกหนักจนนํ้าทวมหองชุดของอาคารชุด ทําให 

    ทรัพยสินในหองชุดดังกลาวไดรับความเสียหาย อยูในเงื่อนไข 
    กรมธรรมประกันภัยที่ผูคัดคานจะตองรับผิดชอบชดใช 
    คาสินไหมทดแทนหรือไม 

  2. หากผูคัดคานจะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
    ผูเสนอขอพิพาทแลว จะเปนจํานวนมากนอยเพียงใด    

ขอเท็จจริง   
ผูเสนอขอพิพาทเปนนิติบุคคลอาคารชุด ฟ. เปนผูจัดการดุแลรักษาทรัพยสินตางๆ ของ 

อาคารชุด ผูเสนอขอพิพาทไดทําประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินไวกับผูคัดคาน ในระหวางกรมธรรม
ประกันภัยมีผลคุมครอง ในวันเกิดเหตุไดเกิดฝนตกหนักมีประมาณน้ํามาก และไดเออลนทวมดานหลัง
อาคารชุด B และนํ้าจากสวนไดไหลทวมระเบียงหองชุดชั้น G จากนั้นไหลเขาไปในหองชุดเลขที่ 20/1, 
20/2 และ 20/3 สวนหองชั้น 2 หอง 20/4 นํ้าฝนไหลลงทอระบายน้ําไมทัน จึงเออลนไปทวมพ้ืนในหอง
ดังกลาว ทําใหพ้ืนหองและเฟอรนิเจอรตางๆ ภายในหองไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูคัดคานซึ่งเปนผูรับประกันภัย ผูคัดคานปฏิเสธความ    
รับผิด โดยอางวากรณีนํ้าทวมหองชุดตามขอพิพาทนี้ อยูในเง่ือนไขขอยกเวนไมไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมประกันภัยฉบับพิพาทนี้ 
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คําวินิจฉัยชี้ขาด 
1. ประเด็นขอพิพาทที่ 1 ที่วา อุบัติภัยฝนตกหนักจนน้ําทวมเออลนบอพักน้ําชั้น G 

เขาทวมหองชุดเลขที่ 20/1, 20/2 และ 20/3 กับระเบียงชั้น 2 เขาทวมหองชุด เลขที่ 20/4 ของอาคารชุด  
ฟ. ทําใหทรัพยสินในหองชุดดังกลาวไดรับความเสียหาย อยูในเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผูคัดคาน 
จะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม น้ัน  
  ผูคัดคานตอสูคดีวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาวซึ่งมิใชทรัพยสินสวนกลาง และ
เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยระบุความรับผิดในทรัพยสินตอบุคลภายนอกโดยกําหนดขอยกเวนวา 
“กรมธรรมประกันภัยน้ีไมคุมครองความรับผิดไมวาลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเปน
ผลโดยตรงหรือโดยออม จากนํ้าทวม...ฯลฯ กรณีที่เกิดน้ําทวมหองชุดตามขอพิพาทนี้ จึงอยูในเงื่อนไข
ขอยกเวนไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับพิพาทนี้  
  อนุญาโตตุลาการเห็นวา ขอตอสูของผูคัดคานที่วา เจาของหองชุดเปนนิติบุคคลภายนอก
น้ัน ไมถูกตอง เพราะตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 39 บัญญัติใหเจาของอาคารชุด
ซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเปนนิติบุคคลอาคารชุดแลวน้ัน ใชสิทธิของเจาของ
รวม มีอํานาจในการทําหนาที่เปนผูจัดการและดูแลรักษาทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุด รวมทั้ง
ผลประโยชนตางๆ ดวย เม่ือทรัพยสินสวนกลางดังกลาวมีความเกี่ยวของตอเชื่อมกันทั้งทางโครงสราง
และทางกายภาพกับทรัพยสินที่เปนทรัพยสินสวนตัวของเจาของหองชุดซึ่งมีจํานวนมากอาศัยอยูใน
อาคารชุดเดียวกันโดยถือวาบุคคลเหลานี้เปนเจาของรวมในทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุดทุกคน    
ไมสามารถแยกกรรมสิทธิ์กันได เม่ือผูเสนอขอพิพาทไดทําสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของทรัพยสิน
ในอาคารชุดไวกับผูคัดคาน โดยมีเง่ือนไขพิเศษตกลงใหคุมครองทรัพยสินตางๆ มีใจความสําคัญวา 
“ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ใหหมายความรวมถึง ทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยูภายในอาคารที่เอาประกันภัย...
ฯลฯ” สัญญาประกันภัยดังกลาวยอมตองผูกพันใหความคุมครองถึงทรัพยสินทั้งหมดภายในอาคาร 
รวมทั้งทรัพยสินสวนตัวของผูเปนเจาของหองชุดดวย จะถือวาบุคคลที่เปนเจาของหองชุดเปน
บุคคลภายนอกไมได และจะตองถือวาผูเสนอขอพิพาทเปนตัวแทนของบุคคลเจาของหองชุดภายใน
อาคารชุดโดยปริยาย กรณีจึงยังฟงไมไดวา บุคคลผูเปนของหองชุดเปนบุคคลภายนอกแลว จึงไมอาจจะ
นําเงื่อนไขขอยกเวนความรับผิดเกี่ยวกับบุคคลภายนอกในเรื่องประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกตามกรมธรรมประกันภัยมาใชบังคับกับปญหาขอตอสูของผูคัดคานได 
  ประเด็นปญหาที่ผูคัดคานอางวา สาเหตุของความเสียหายเปนภัยจากน้ําตามขอพิพาท
น้ี ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับพิพาทที่วา “ความสูญเสีย หรือความเสียหายตอ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก เชน ไฟไหม, ฟาผา ภัยนํ้าทวม...
ฯลฯ...” โดยมีคํานิยามวา นํ้าทวม หมายถึง นํ้าซึ่งไหลลนและไหลออกจากทางน้ําปกติซ่ึงจะเปนทางน้ํา
ธรรมชาติ หรือจะเปนทางน้ําที่สรางขึ้นก็ดี หรือเกิดจากทอนํ้าสาธารณะแตกหรือเกิดจากการทวมของน้ํา
จากภายนอกของอาคาร หรืออาคารที่เก็บทรัพยสินเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี 
อนุญาโตตุลาการเห็นวา เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผูคัดคานอางมาดังกลาวจะนํามาใชบังคับแกกรณี
น้ีไมได เพราะตามขอเท็จจรริงที่รับฟงกันไดคือ ความเสียหายเกิดจากการที่มีปริมาณมากและสะสมเพิ่ม
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มากขึ้นภายในบริเวณจนทวมพนปากบอพักน้ําใตดิน และไมสามารถออกไปได ประกอบกับมีการสูบนํ้า
จากบอแหงหน่ึงไปยังแหงหน่ึงอยูตลอดเวลา ระดับนํ้าฝนสูงขึ้นเรื่อยๆ ระบายน้ําไมทัน จนทําใหนํ้าเออ
ลนทวมสวนระเบียงหองชุดตางๆ ดังกลาว ทําใหพ้ืนหองไดรับความเสียหายขึ้นทั้งทรัพยสินและ
เฟอรนิเจอรตางๆ กรณีที่มีนํ้าเออลนและน้ําทวมดังดังกลาว มิใชเกิดจากการการปลอย การรั่ว การแตก
หรือการระเบิดของถังเก็บนํ้าหรืออุปกรณ..ฯลฯ และเหตุที่นํ้าทวมก็มิไดทําความเสียหายตอทรัพยสินซ่ึง
อยูกลางแจง หรือเก็บอยูในอาคารโปรง หรืออาคารที่มีผนังดานใดดานหนึ่งเปดโลงหรือตอร้ัว หรือประตู
ร้ัว ตามที่ระบุเปนขอยกเวนความรับผิดที่ผูคัดคานยกขึ้นปฏิเสธความรับผิดได 
  ประเด็นปญหาที่ผูคัดคานยกเหตุเฉพาะเรื่องความรับผิดในสวนขยายของภัยที่เกิดจาก
นํ้ามาวา หากเกิดจากน้ําภายในอาคาร ซ่ึงไดแก “ภัยที่เกิดดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล 
หรือการลนออกมาของน้ํา....ฯลฯ ความเสียหายจะอยูในความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย แตถา
หากความเสียหายเกิดจากภัยจากน้ําที่เกิดจากภายนอกอาคารและไหลเขาไปในอาคาร ซึ่งไดแก “ภัย
จากน้ําไหลบา นํ้าทวม ...ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไมอยูในความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
อนุญาโตตุลาการเห็นวา แมความเสียหายของทรัพยสินที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองเปนภัยที่เกิดจากน้ํา
ก็ตาม แตก็เปนภัยที่เกิดจากน้ําฝนตกลงมาตามธรรมชาติอยางผิดปกติและมีปริมาณมากทั้งภายนอก
และภายในอาคาร จนไมสามารถปองกันได มิใชเร่ืองจากน้ําไหลจากทางน้ําธรรมชาติภายนอกอาคาร
เขามาทวมทรัพยสินภายในอาคารแตอยางใด และจะถือวาเปนการเขาทวมจากภาวนอกเขามาในอาคาร
แตเพียงทางเดียวไมได เพราะเปนการทวมทั้งภายในภายนอกในเวลาเดียวกัน ผูคัดคานจึงไมอาจจะอาง
มาปฏิเสธความรับผิดได 

2. ประเด็นขอพิพาทที่ 2 ที่วา หากผูคัดคานจะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแกผูเสนอขอพิพาทแลว จะเปนจํานวนมากนอยเพียงใด น้ัน ในระหวางการพิจารณาคูพิพาทรับกันวา 
หองชุดเลขที่ 20/4 ผูคัดคานไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทไปแลว คงเหลือ
คาเสียหายเฉพาะหอง 20/1, 20/2 และ 20/3 ผูเสนขอพิพาทนําสืบวา หองชุดทั้งสามหอง ไดรับความ
เสียหายสวนใหญที่พ้ืนหอง ชุดโตะเกาอี อุปกรณไฟฟาตางๆ ฯลฯ ซ่ึงเปนสินคาที่มีราคา ไมสามารถนํา
กลับมาใชไดใหมอีก ผูเสนอขอพิพาทไดจางใหบริษัท ท. จํากัด ประเมินราคาคาซอมสําหรับหองชุด 
20/1 และ 20/2 เปนเงิน 122,622.20 บาท สวนหองชุดเลขที่ 20/3 มีราคาซื้อขายกัน 44 ลานบาท 
ทรัพยสินที่เสียหายมีราคาสูงเชนเดียวกัน ผูเสนอขอพิพาทไดจางหจก. เอ. ทําการซอมแซมไปแลวเปน
เงิน 1,353,871.20 บาท รวมความเสียหายทั้งสี่หองเปนเงินทั้งสิ้น 1,243,871.20 บาท  
  ผูคัดคานโตแยงวา ไดรับแจงเหตุจากผูเสนอขอพิพาทแลว ไดจางใหบริษัท อ. ทําการ
ตรวจสอบความเสียหายตอทรัพยสินแลว บริษัทดังกลาวรายงานในเบื้องตนวามีความเสียหายเพียง 
5,000 บาท ตอมาบริษัทไดทําบันทึกรายงานฉบับแรกเสนอตอผูคัดคานวา ทรัพยสินของผูเสนอขอ
พิพาทเสียหายมีมูลคาความเสียหายเปนเงิน 1,900,000 บาท ผูคัดคานจึงใหบริษัททําการตรวจสอบ
สาเหตุของความเสียหายอีกครั้งหน่ึง ซ่ึบริษัทรายงานผลการตรวจสอบมาเปนทํานองเดียวกันกับผูเสนอ
ขอพิพาท แตผูคัดคานก็ยังมีความเห็นวาเขาขอยกเวนไมไดรับความคุมครอง  
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  อนุญาโตตุลาการเห็นวา ความเสียหายกับหองชุดดังกลาว คูพิพาททั้งสองฝายไดมีการ
ตรวจสอบกันมาแลว และจํานวนคาเสียหายที่ทั้งสองฝายประเมินมาก็มีจํานวนที่ใกลเคียงกัน ประกอบ   
ผูเสนอขอพิพาทไดทดรองจายเงินในการซอมแซมความเสียหายไปบางสวนแลว จึงเชื่อไดวาความ
เสียหายที่ผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาเปนความเสียหายที่แทจริง จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย แตเน่ืองจากผูเสนอขอพิพาทไดใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาวจนเกิดความ
เสื่อมคาหรือเสื่อมราคาไปบางแลว เพ่ือความเปนธรรมจึงใหหักคาเสื่อมราคาของทรัพยสินดังกลาวไป
สวนหนึ่ง ซ่ึงเม่ือคิดแลวเหลือเปนจํานวนคาเสียหายทั้งสิ้นจํานวน 1,200,000 บาท 
  วินิจฉัยชี้ขาด ใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทตามสัญญา
ประกันภัยเปนเงิน 1,200,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอ
พิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
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