
คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
 
 

สัญญาประกนัวินาศภัย 
 
คําชี้ขาดที่ 1 
 
ขอพิพาทหมายเลขดําที:่  87/2549     
ขอพิพาทหมายเลขแดงที:่ 66/2551  
ประเภทสญัญาประกันภัย:  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)     
หลักกฎหมายที่เก่ียวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในมาตรา 5 (3) 
และมาตรา 8 (1) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 ขอ 13   

คณะอนุญาโตตุลาการ : นายโสภณ จันเทรมะ 
  นายจรัส อุดมวรชาต ิ

    นายถนัด จีรชัยไพศาล 
ที่มา:    หนังสือประมวลบทคัดยอคําชี้ขาดอนุญาโตตลุาการ  
    สํานักงาน คปภ. เลม 2 ป 2552 
ประเด็นขอพิพาท:   1. ผูเสนอขอพิพาทมีอํานาจยื่นคําเสนอขอพิพาทหรือไม 
  2. การที่โครงปายโฆษณาของผูเสนอขอพิพาทหักโคนลงไดรับ 

    ความเสียหาย เกิดจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐานตาม 
    กฎหมายหรือในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เปนเหตุให 
    ผูคัดคานไมตองรับผิดหรือไม 

  3. หากผูคัดคานจะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนจะเปน 
                                        จํานวนมากนอยเพียงใด 
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ขอเท็จจริง 
  คําเสนอขอพิพาทและคําคัดคานที่ทั้งสองฝายรับกันวา เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 
2547 ผูเสนอขอพิพาทไดทําสัญญาประกันภัยโครงปายโฆษณา ซ่ึงประกอบดวยภาพปายโฆษณาสอง
ดานทั้งทางขาเขาและทางขาออกกับเสาโครงปายโฆษณาเปนแบบเสาคูบนพ้ืนดิน ไวกับผูคัดคาน มีทุน
ประกันภัยเปนเงินจํานวน 10,635,000 บาท และความรับผิดในความเสียหายตอบุคคลภายนอกในวงเงิน 
2,000,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2548 โครงและภาพปายโฆษณาดังกลาวที่เอาประกันภัย
ไว ไดถูกลมพัดเสาหักโคนลงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกโครงและภาพปายโฆษณาของผูเสนอขอ
พิพาทและบุคคลภายนอก ผูเสนอขอพิพาทจึงไดเรียกรองใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก     
ผูเสนอขอพิพาทและบุคคลภายนอกเปนจํานวนทั้งสิ้น 8,989,428.28 บาท แตผูคัดคานปฏิเสธ อางเหตุ
วา การโคนลมของปายโฆษณาเกิดจากการกอสรางไมไดมาตรฐานของขอกําหนดตามกฎหมายจึงไมมี
ความมั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะรับแรงลมได เปนเหตุใหเสาเกิดการหักโคนลง ผูคัดคานไมตองรับผิด 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาด 

1. คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยขอพิพาทประเด็นแรกวา ผูเสนอขอพิพาทมีอํานาจ 
ยื่นคําเสนอขอพิพาทหรือไม ผูคัดคานกลาวอางวาโครงปายโฆษณาเปนของบริษัท จ.การชางฯ ที่ไดยื่น
ขออนุญาตการกอสรางไวกับทางราชการ มิใชของผูเสนอขอพิพาท เปนการกลาวอางลอย โดยมิไดนํา
สืบหักลางถึงความสัมพันธของผูเสนอขอพิพาทกับบริษัทดังกลาว ประกอบกับผูเสนอขอพิพาทนําสืบ
ผูจัดการสวนผลิตของผูเสนอขอพิพาทวา บริษัท จ.การชาง เปนผูทําการกอสรางและไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการ สวนผูเสนอขอพิพาทเปนผูบริหารการขายและการตลาดปายโฆษณา โดยตกลงแบง
ผลประโยชนกัน และผูเสนอขอพิพาทเปนผูเอาประกันภัยไวกับผูคัดคาน จึงฟงไดวา ผูเสนอขอพิพาทมี
สวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัย จึงสามารถทําการประกันภัยและเม่ือเกิดวินาศภัยขึ้น ก็ยอมมี
อํานาจยื่นคําเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูคัดคานได 

2. การที่โครงปายโฆษณาของผูเสนอขอพิพาทหักโคนลงไดรับความเสียหายเกิดจาก 
การกอสรางที่ไมไดมาตรฐานตามกฎหมายหรือในเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย เปนเหตุใหผูคัดคาน    
ไมตองรับผิดหรือไม ผูคัดคานนําสืบโดยมีผูเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดรวมทําการศึกษาและตรวจสอบสาเหตุแหงความเสียหาย ใหการวาการ
หักโคนของโครงปายโฆษณา มี 3 ประการ คือ ประการแรก การออกแบบที่ผิดพลาดไมเปนไปตาม
มาตรฐานการกอสราง ประการที่สอง ความไมสมบูรณทางโครงสรางอันเกิดจากการผิดพลาดของการ
กอสรางซึ่งใชเสาผนังเหล็กบางๆ และความไมสมบูรณของหนาตัดโครงสราง และประการที่สาม 
ผลกระทบจากความเร็วลมของทองถิ่นและลมกระโชกแรง แตไมอาจระบุไดวาขณะเกิดเหตุมีอัตรา
ความเร็วลมเทาใด แตไดอาศัยขอมูลอัตราความเร็วจากสนามบินดอนเมืองมาเปรียบเทียบ 
  ผูเสนอขอพิพาทนําสืบโดยวิศวกรและผูบริหารโครงการของผูเสนอขอพิพาทวา ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับปายโฆษณาและโครงเสาปายนั้น เกิดในลักษณะมีแรงลมพายุกระโชกเขาไปปะทะ
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กับปายโฆษณาอยางรุนแรง มิใชเกิดจากสภาพของโครงปายโฆษณา และการกอสรางดังกลาวไดกระทํา
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดไว 
  คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวา วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจของผูคัดคานคือ รับจาง
โดยการกอสรางเสาโครงปายเพื่อปดแผนปายโฆษณาของลูกคา เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับโครงปายโฆษณาในครั้งน้ี เห็นวา มิไดเกิดขึ้นจากการทรุดหรือยุบตัวลงของเสาปายโฆษณาแต
เกิดจากการถูกแรงผลักดัน หรือลากจูงไปของแผนปายโฆษณาที่ติดตั้งอยูสวนบนถูกแรงลมที่พัดอยาง
รุนแรงลักษณะเชนนี้วาจะเปนการกอสรางเสาปายโฆษณาไมเปนไปตามมาตรฐานของการกอสรางทาง
วิศวกรรม คือต่ํากวามาตรฐานก็ไมนาจะถูกตองนัก เพราะมิไดเปนการลมโดยถอนรากฐานไปดวย อีก
ทั้งการออกแบบของโครงสรางไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว สวนที่ผูคัดคานอางวา เปนการ
กอสรางผิดแบบนั้น ก็เปนความผิดเฉพาะการกอสรางไมตรงกับแบบอนุญาตของผูกอสรางเทานั้น จะ
ถือเอาเปนความผิดของผูเสนอขอพิพาทวากระทําการกอสรางผิดมาตรฐานความสูงตามกฎหมายไมได 
และเห็นวาสาเหตุที่ทําใหโครงปายโฆษณาโฆษณาของผูเสนอขอพิพาทหักโคนลง นาจะเกิดจากแรงลม
กระโชกของพายุหมุนอันเกิดจากภาวะโลกรอนตามธรรมชาติ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนไมอาจคาดคิด
กําหนดเอาเปนมาตรฐานเพื่อใชเปนเกณฑที่จะทําใหเกิดการวิบัติได เม่ือความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นแมวาได
จะไดระวังแลวก็ตาม ดังน้ัน การหักโคนของโครงปายโฆษณาจึงอยูในเง่ือนไขตามกรมธรรมประกันภัยที่
ผูคัดคานตองรับผิดตอผูเสนอขอพิพาท  

3. ผูคัดคานตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาทในความเสียหาย 
ของเสา โครงปาย และแผนปายโฆษณามากนอยเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวาความเสียหายของ
เสาและโครงปายโฆษณา ไดรับความเสียหายเปนจํานวนเงิน 8,989,428.26 บาท แตในทางพิจารณา
ความเสียหายเกิดแกเสาปายเพียง 3 เสาเทานั้น เม่ือคํานวณรวมกับคาอุปกรณไฟฟา และหักคาเสียหาย
สวนแรกที่ผูเสนอขอพิพาทจะตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยจํานวน 10% แลว คาเสียหายในสวนนี้
เทากับ 3,733,042.82 บาท 

สําหรับความเสียหายของภาพแผนปายโฆษณา (ปาย ทศท.) ซ่ึงมีทุนประกันภัย 
1,500,000 บาท ความเสียหายสวนนี้ผูคัดคานชดใชคาเสียหายในครั้งน้ันมาแลวจํานวน 638,969.18 บาท 
เม่ือเกิดความเสียหายตามขอพิพาทนี้ซ่ึงเปนระยะเวลาประกันภัยในปเดียวกัน ทุนประกันภัยจึงเหลือ 
861,030.82 บาท เม่ือพิจารณาหักคาเสื่อม คาเสียหายสวนแรกที่ผูเสนอขอพิพาทตองรับผิดชอบเอง
ตามกรมธรรมประกันภัยตามจํานวนที่ผูคัดคานจะตองรับผิดชอบคือ 681,030.82 บาท 
  จึงชี้ขาดใหผูคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเสนอ    
ขอพิพาทเปนเงินทั้งสิ้น 4,414,073.64 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอ 
ขอพิพาท 
  สําหรับประเด็นความเสียหายตอบุคคลภายนอก เปนประเด็นขอกลาวหาในศาล       
ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการมิอาจกาวลวงไปพิจารณาใหได จึงไมรับวินิจฉัยให  
 

   
_____________________________  
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คําชี้ขาดที่ 2 
 
ขอพิพาทหมายเลขดําที:่ 111/2549   
ขอพิพาทหมายเลขแดงที:่ 48/2551 
ประเภทสญัญาประกันภัย:  ประกันภัยค้าํจุน 
หลักกฎหมายที่เก่ียวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 
อนุญาโตตลุาการ :  นายประยูร มูลศาสตร   
ที่มา:    หนังสือประมวลบทคัดยอคําชี้ขาดอนุญาโตตลุาการ  
    สํานักงาน คปภ. 2 ป 2552    
ประเด็นขอพพิาท:  คูพิพาทตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท 
    เพียงใด  
 
ขอเท็จจริง 
  ขอเท็จจริงตามคําเสนอขอพิพาท คําคัดคาน คําแถลงรับของคูพิพาท ทางนําสืบ
คูพิพาททั้งสองฝายรับกันฟงยุติวา ผูเสนอขอพิพาทเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย อ. และ
เปนผูแทนโดยชอบธรรม นาย ธ. และเด็กชาย น. นาย อ. เปนผูขับขี่และเปนผูถือกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต
ยี่หอฮอนดา สวนผูคัดคานเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะยี่หอ ฮีโน ทั้งกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถ และกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 8.45 
นาฬิกา นาย อ. ขับรถจักรยานยนต ไปบนถนนรัชดาภิเษก ขณะเดียวกันนาย ย. ขับรถยนตรถทั้งสอง
คันเกิดเฉี่ยวกัน รถจักรยานยนตที่นาย อ. เปนผูขับขี่ ลมลงรถไดรับความเสียหายและนาย อ. ถึงแก
ความตายในที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนแลวมีความเห็นสั่งฟอง นาย ย. ขอหาขับ
รถยนตโดยประมาทเปนเหตุใหชนรถอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูอ่ืนถึงแกความตาย พนักงานอัยการฟอง 
นาย ย. ตอศาลอาญากรุงเทพใต นาย ย.ใหการรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแลว 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาด 
                       ประเด็นแรกที่ตองวินิจฉัยมีวา อุบัติเหตุตามคําเสนอขอพิพาทเกิดจากนาย ย. หรือ
นาย อ. เปนผูขับขี่รถโดยประมาท อนุญาโตตุลาการเห็นวาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 46 “ในการพิจารณาคดีสวนแพงศาลจึงตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดี
สวนอาญา” ดังน้ันในการชี้ขาดขอพิพาทเรื่องนี้ ตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาที่นาย ย. ถูก
ฟองและศาลอาญากรุงเทพใตพิพากษาวา นาย ย. ขับรถโดยประมาท คดีถึงที่สุดแลว ขอเท็จจริงฟงได
วาอุบัติเหตุตามคําเสนอขอพิพาทเกิดจาก นาย ย. ขับรถโดยประมาท ผูคัดคานจึงตองรับผิดตามสัญญา
ประกันภัย 
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  ประเด็นตองวินิจฉัยวา ผูคัดคานตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสนอขอพิพาท
เพียงใด น้ัน  
  ผูเสนอขอพิพาทขอคาขาดไรอุปการะของผูเสนอขอพิพาทเปนจํานวน 360,000 บาท     
คาขาดไรอุปการะของนาย ธ. บุตรผูเยาว เปนจํานวน 144,000 บาท คาขาดไรอุปการะของเด็กชาย น. 
เปนจํานวน 360,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทใหถอยคําวา ขณะมีชีวิตอยู นาย อ. ใหคาอุปการะเลี้ยงดู
ทุกๆ เดือน เปนเงิน 3,000 บาท ขณะเกิดเหตุผูเสนอขอพิพาท มีอายุ 41 ป มีสุขภาพแข็งแรงสามารถมี
ชีวิตตอไปไดอีกอยางนอย 30 ป ขอคิดคาขาดไรอุปการะในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เปนเวลา 10 ป 
รวมเปนเงิน 360,000 บาท สวนผูคัดคานไมไดนําสืบโตแยง แตไดยื่นคําคัดคานวาคาขาดไรอุปการะ 
สําหรับภรรยาและบุตรที่เรียกรองมานั้นสูงเกินจริง เพราะโดยฐานานุรูปของนาย อ. มีอาชีพขับรถรับจาง 
เปนอาชีพที่เสี่ยงภัยอยูบนทองถนนอยูทุกวันคลุกคลีกับสิ่งแวดลอมเปนพิษอยูทุกวัน คอยบั่นทอน
สุขภาพพลานามัยอยูเสมอ ดังนั้น คาขาดไรอุปการะสําหรับภรรยาและบุตรทั้งสอง รวม 3 คน จะมีไม
เกิน 100,000 บาท  

พิจารณาขอที่ผูคัดคานคัดคานนั้น ไดความจากผูเสนอขอพิพาทตอบคําถามคานวา 
กลางวันนาย อ. ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนตรับจาง มีรายไดประมาณวันละ 800 บาท กลางคืน
รับจางเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยมีรายไดวันละ 300 บาท ผูเสนอขอพิพาทและบุตรพักอยู
ตางจังหวัด   นาย  อ. สงเงินใหเดือนละ 7,000 บาท บางเดือนสงให 10,000 บาท พิจารณารายไดของ
นาย อ. แตละเดือนแลว เห็นสมควรกําหนดคาขาดไรอุปการะ ใหแกผูเสนอขอพิพาทและบุตร ทั้งสองคน
เดือนละเทาๆ กัน เปนคนละ 2,200 บาท จึงเปนเงินคาขาดไรอุปการะที่กําหนดใหผูเสนอขอพิพาท
จํานวน 264,000 บาท นาย ธ. จํานวน 105,000 บาท และเด็กชาย น. จํานวน 264,000 บาท  
  รวมเปนเงินคาเสียหายที่กําหนดให จํานวน 696,600 บาท  
  สวนที่ผูเสนอขอพิพาทขอดอกเบี้ยนับแตวันเกิดเหตุน้ัน เห็นวาคูพิพาทไมไดเปนผูทํา
ละเมิดโดยตรงแตรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงใหรับผิดดอกเบี้ยนับแตวันที่ยื่นคําเสนอขอพิพาทเปน
ตนไป 
  สวนที่ผูแทนผูเสนอขอพิพาทอางตนเปนพยานใหถอยคําวา นาย ย. จําเลยในคดีอาญา
ของศาลอาญากรุงเทพใต ไดจายเงินใหแกผูเสนอขอพิพาทซึ่งเปนโจทกรวม เปนจํานวนเงิน 130,000 
บาทน้ัน ไดความจากรายงานกระบวนพิจารณาวา  นาย ย. จายเงินจํานวนดังกลาว เพ่ือบรรเทาความ
เสียหายใหแกโจทกรวมและโจทกรวมไมติดใจเอาความกับจําเลยอีกตอไป แตยังคงติดใจเรียกรองในทาง
อ่ืนหรือกับบุคคลที่เกี่ยวของตอไป และผูคัดคานไดจายเงินผูเอาประกันภัยรถยนตกระบะยี่หอฮีโน 
จํานวน 80,000 บาท น้ัน เห็นวาเปนเรื่องระหวางผูเอาประกันภัยกับผูคัดคานซึ่งเปนผูรับประกันภัย   
จึงไมนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักออกจาก คาเสียหายที่กําหนดใหในขอพิพาทนี้   
  วินิจฉัยชี้ขาดใหคูพิพาทชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 696,600 บาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันยื่นคําเสนอขอพิพาทเปนตนไป   
 

 
_____________________________  
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คําชี้ขาดที่ 3 
 
ขอพิพาทหมายเลขดําที:่ 4/2550   
ขอพิพาทหมายเลขแดงที:่ 50/2551 
ประเภทสญัญาประกันภัย:  ประกันภัยรถยนต 
หลักกฎหมายที่เก่ียวของ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
อนุญาโตตลุาการ :  นายพัลลภ พสิิษฐสังฆการ   
ที่มา:    หนังสือประมวลบทคัดยอคําชี้ขาดอนุญาโตตลุาการ  
    สํานักงาน คปภ. เลม 2 ป 2552   
ประเด็นขอพิพาท:  1. ผูเสนอขอพิพาท มีอํานาจเรียกรองหรือไม  
                     2. คูพิพาทตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาท 
                   หรือไม เพียงใด  

3. ผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหายหรือไม เพียงใด และเปน 
    ความเสียหายที่เรียกรองเอาจากคูพิพาทไดหรือไม เพียงใด 

  
ขอเท็จจริง                                      

ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของรถยนตแท็กซี่ 
หมายเลขทะเบียน ทน (ซ่ึงไดเอาประกันภัยประเภท 3 ไวกับบริษัทประกันภัยอ่ืน) สวนผูคัดคานเปน
ผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทธ ไดเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันซึ่งขับ โดยผูใดนั้น
ผูเสนอขอพิพาทไมอาจทราบชื่อได ขับถอยหลังดวยความประมาทมาเฉี่ยวชนรถยนตของผูเสนอ      
ขอพิพาทอยางแรง เปนเหตุใหรถยนตของผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย รวมเปนคาเสียหาย
ทั้งสิ้นเปนเงิน 46,960 บาท 
  ผูคัดคานคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีอํานาจยื่นคําเสนอขอพิพาท เพราะการมอบ
อํานาจใหดําเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดจะตองมีมติของคณะกรรมการดังกลาวกอน ไมสามารถใช
เพียงกรรมการ 2 คน ก็มอบอํานาจได นอกจากนี้ผูเสนอขอพิพาทยังเปนเจาของรถยนตแท็กซี่หมายเลข
ทะเบียน ทธ คันที่กอเหตุดวย และเรียกรองคาเสียหายสูงเกินความเสียหายจริง  
 
คําวินิจฉัยชี้ขาด 

ในประเด็นขอพิพาทที่1 วาผูเสนอขอพิพาทมีอํานาจเรียกรองเปนขอพิพาทนี้ หรือไม 
น้ัน ไดความจากพยานผูเสนอขอพิพาทประกอบกับสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พ้ืนที่ 1 กรมสงเสริมสหกรณ และสําเนาขอบังคับขอ 21 ของสหกรณผูเสนอขอพิพาทวา โดยปกติ
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนสหกรณผูเสนอขอพิพาทไดคือกรรมการดําเนินการลําดับที่ 1-4 คน
ใดคนหนึ่ง เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับดังกลาววากรรมการดําเนินการรวม 2 คน มีอํานาจ
กระทําการแทนสหกรณผูเสนอขอพิพาท เชน การกูยืมเงิน การเบิกหรือรับเงินกู การจํานอง การถอน
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เงินฝากสหกรณ และในกิจกรรมอ่ืนๆ จึงตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินงานหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายอีก 1 คน รวมเปน 2 คน ลงชื่อรวมกัน นอกจากนี้ยังปรากฏ
ตามหนังสือมอบอํานาจ วาสหกรณผูเสนอขอพิพาทโดยนาย ธ. ประธานกรรมการสหกรณ และนาย พ.
เหรัญญิก ไดลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของสหกรณผูเสนอขอพิพาทในชองมอบอํานาจดวย 
ทั้งกิจการที่มอบใหนาย ส. กระทําตามหนังสือมอบอํานาจนี้ก็เปนกิจการของสหกรณผูเสนอขอพิพาท 
จึงไมมีกรณีที่จะแปลหนังสือมอบอํานาจปรากฏตามหนังสือแตงตั้งผูแทนเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ชั้นอนุญาโตตุลาการวาสหกรณผูเสนอขอพิพาท โดยนาย ส. ผูรับมอบอํานาจชวงใหนาย ธ. ดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการแทนสหกรณผูเสนอขอพิพาทได ดังน้ีจึงถือไดวาผูเสนอ       
ขอพิพาทมีอํานาจเรียกรองกรณีน้ี 
                ในประเด็นขอพิพาทที่ 2 ที่วาผูคัดคานตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในเหตุที่
เกิดขึ้นหรือไมน้ัน ผูเสนอขอพิพาทมิไดนําสืบโตเถียงกันวารถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทน (คันที่
ถูกชน) มีผูเสนอขอพิพาทเปนเจาของรถและไดนํารถยนตคันนี้ไปประกันภัยประเภท 3 ไว กับบริษัท
ประกันภัยอ่ืน สวนรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทธ (คันที่แลนถอยหลังไปชน) วาผูเสนอขอพิพาท
เปนเจาของรถ แตผูเสนอขอพิพาทไดนํารถยนตคันหลังนี้ไปประกันภัยค้ําจุนไวกับผูคัดคาน ซ่ึงระบุวา
ความรับผิดตอบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความเสียหายตอทรัพยสินเปนเงินไมเกิน จํานวน 600,000 บาท 
ตอครั้ ง และในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยรถยนต ในหมวดความคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก ขอ 1.2 วรรคสองระบุวา                 
                 ความเสียหายตอทรัพยดังตอไปน้ีจะไมไดรับความคุมครอง 
                (ก) ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย คูสมรสบิดา 
มารดา บุตร ของผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ น้ันเปนเจาของ หรือ  เปนผูเก็บรักษา ควบคุม หรือ
ครอบครอง.. ฯลฯ   
                 ดังนั้น เม่ือความเสียหายอันเกิดจากรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทธ ในขณะที่ 
กําลังเดินดวยเครื่องจักรกลโดยมีผูขับถอยหลังไปเฉี่ยวชนรถยนตหมายเลขทะเบียน ทน ที่จอดอยูโดย
ปรากฏวารถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทธ เปนรถยนตของผูเสนอขอพิพาทเอง แมจะเกิดความ
เสียหายตอรถยนตแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทน ก็ตาม ผูคัดคานก็ไมตองรับผิด เพราะกรณีตองดวยเหตุ
ขอยกเวนไมตองรับผิดตอบุคคลภายนอก ขอ 1.2 วรรคสอง ดังที่กลาว  
          เม่ือวินิจฉัยวาผูคัดคานไมตองรับผิดเพราะเหตุเชนนี้แลว กรณีจึงไมตองวินิจฉัยประเด็น
ที่ 3  ตอไปวา ความเสียหายของผูเสนอขอพิพาทมีเพียงใดหรือไม และเปนความเสียหายที่เรียกรองเอา
จากผูคัดคานไดหรือไมเพียงใด 
                  อาศัยเหตุดังที่วินิจฉัยมา จึงชี้ขาดใหยกเสนอขอพิพาทเสีย   
                
 

_____________________________  
 


