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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต โดยศึกษามาตรการทางกฎหมายเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารโดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ คือ พระราชบัญญัติหลักประกัน
ความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์ ( Automotion Liability Security Law 1955 ) ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ . 2535 
ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในการการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ 

1. การด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีอัตรารายได้สูงขึ้นในทุกๆปี แต่
ยังคงมีปัญหาการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นยังเกิดความล่าช้า เป็นผลมาจากการท างานของบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทประกันภัยยังไม่สัมพันธ์กันซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเดือนร้อนโดยไม่หวังผลก าไร แต่บริษัทประกันภัยยังคงต้องกา ร
แสวงหาผลก าไรจากการประกันภัยภาคบังคับนี้อยู่ ส่งผลท าให้การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเกิดความ
ล่าช้า เพราะบริษัทประกันภัยต้องการยืดเวลาในการจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นนั้นเอง และในการขอ
ค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นยังประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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2. การตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะตั้งเบิกค่า
รักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย แต่หากผู้ประสบไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยต้อง
ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และไปตั้งเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นภายหลัง ท าให้ผู้ประสบภัยไม่ได้
รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประสบภัย และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 

3. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแบ่งค่าสินไหม ออกเป็นสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น
และค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีทีผู้ประสบภัยเกิดเหตุแต่คู่กรณีหลบหนีไป 
ผู้ประสบภัยสามารถเบิกจ่ายได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย 
เพราะหากมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องจ่ายเอง เพราะไม่มีคู่กรณีท าให้ไม่
สามารถเบิกค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้ ส่วนค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
ยังเป็นปัญหา เพราะบริษัทประกันภัยด าเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ประสบภัยล่าช้า และ
ไม่เป็นธรรม 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 โดยปรับให้เหมาะสมกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เช่น การให้รัฐเข้าไปถือ
หุ้นในบริษัทกลางเกินกึ่งหน่ึง เพื่อให้รัฐมีอ านาจในการด าเนินการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
เพิ่มมากขึ้น การแก้ไขให้ผู้ประสบภัยสามารถตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลได้ในทุกกรณี 
การก าหนดให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวนถึงแม้จะไม่มีคู่กรณีก็ตาม โดยการเพิ่ม
หลักการเพิ่มเข้าไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย และเป็นบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
ค าส าคญั: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535, ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหาย

ส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบ้ืองต้น, การต้ังเบิกค่ารักษาพยาบาล, บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด, ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 
 
 
 
 
 

(2) 



6 
 

Thesis Title THE PROBLEMS OF THE ENFORCEMENT OF THE 
PROTECTION FOR MOTOR VEHICLE ACCIDENT 
VICTIMS ACT B.E. 2535 

Author Mr. Wuttichai Nilawong 
Degree Master of Ats 
Major Field/Faculty/University Public law 

Faculty of Law 
Thammasat University 

Thesis Advisor  Dr. Aimpaga Techa-apikun 
 

Academic Years 2015 
 

 ABSTRACT 
 

This thesis aims to study the problems of the enforcement of the 
Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 in order to protect motor 
vehicle victims and to help any people involved in motor vehicle accident who are 
injured or lose their life by studying the legal measures as a guideline to solve the 
problem for being the benefits for the motor vehicle victims truly. I studied by 
investigating documents and doing comparative analysis with the law of another 
country, that is, the Automobile Liability Security Law 1955 of Japan in order to be 
the guideline for solving the problems of the enforcement of the Protection for 
Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 in Thailand. The results of the study 
shows that there are 3 problems of the enforcement of the Protection for Motor 
Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 as follows; 

1. The operations of the Road Accident Victims Protection Company 
have not been efficient enough. Currently the growth rate of the revenue of the 
Road Accident Victims Protection Company is getting higher every year but the 
problem of delay payment on the preliminary compensation is still remaining. It is 
because of the incoherence between the operations of the Road Accident Victims 
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Protection Company and insurance companies’ and their different working concept. 
The Road Accident Victims Protection Company Limited was established under this 
act as a non-profit organization in order to protect motor vehicle victims, but the 
company still want to seek for some profit on this compulsory motor insurance. This 
causes the delay in paying compensation because insurance companies want to 
extend the period of paying preliminary compensation. In addition, the process to 
request payments exceeding preliminary compensation is still unfair. 

2. The procedures of reimbursement of medical treatment expense: 
there is some limitation of the procedures to reimburse the medical treatment 
expense, namely, in case where the motor vehicle victims are injured and admitted 
to hospital, the hospital shall proceed the procedures to reimburse medical 
treatment expense for the motor vehicle victims. In case where the motor vehicle 
victims are not admitted to hospital, the motor vehicle victims have to pay for the 
medical treatment expense first, and then request for the preliminary compensation 
later. This is inconvenient for the motor vehicle victims, increases the burden for the 
motor vehicle victims and incoherent with the intention of this act which is to relieve 
the trouble of the motor vehicle victims. 

3. This act divides the compensation into two parts, the preliminary 
compensation and payments exceeding preliminary compensation. In case where the 
accident happens to the motor vehicle victims and the other party has escaped, the 
motor vehicle victims can request only the preliminary compensation. This is unfair 
for the motor vehicle victims because the motor vehicle victims have to pay for their 
own payment exceeding preliminary compensation. Without the other party, the 
motor vehicle victims are unable to request payments exceeding preliminary 
compensation. The payments exceeding preliminary compensation is also a problem 
because the insurance companies delay to pay for compensation and the 
procedures are unfair. 

This thesis suggests to amend the Protection for Motor Vehicle Accident 
Victims Act B.E. 2535 by adjusting the law to be appropriate for the protection of the 
motor vehicle victims, for example, to have the government hold more than 50% of 

(4) 
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the company’s shares so that the government can have more influence over the 
operation of the company, to allow the motor vehicle victims to request the 
medical treatment expense in any cases, to specify that the motor vehicle victims 
are entitle to receive full amount of compensation although there is not the other 
party. Adding aforesaid principles on this act is for the benefits for the motor vehicle 
victims, and truly relieve the trouble of the motor vehicle victims according to the 
intention of the laws. 

 
 

Keywords:, The Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535, 
Preliminary Compensation and payments exceeding preliminary compensation, The 
procedures of reimbursement of medical treatment expense, The Road Accident 
Victims Protection Company Limited, Coverage of motor vehicle victims 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ดร. เอมผกา เตชะอภัยคุณ 

ที่รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งที่ให้ค าชี้แนะแนวทาง เมตตาช่วยเหลือ

แนะน า และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการเขียน และได้ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อันเป็นเกียรติ

แก่ผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้เขียนจนกระทั่งผู้เขียนสามารถเขียนเรียบเรียง

วิทยานิพนธ์ สอบผ่านวิทยานิพนธ์จนสาเร็จการศึกษาได้ จึงต้องขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

           นอกจากนี้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ที่ได้กรุณารับเป็น

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อ

พงศ์ กิตติยานุพงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ข้อชี้แนะและให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่

เป็นประโยชน์ทั้งต่อการแก้ไขและปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ จนทท าให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได ้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา คุณสุพ ฒน์ นิลาวงษ์ และมารดาคุณทิพย์ นิลาวงษ์ เป็นอย่างสูงที่

ได้ให้การสนับสนุนในทุกด้าน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็นก าลังแรงใจมาโดยตลอด และน้องชาย 

น้องสาว รวมถึงญาติทุกคนของข้าพเจ้า ที่เป็นแรงสนับสนุน ให้ก าลังใจตลอดมา ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆ

น้องๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจโดยเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนๆในรุ่น ที่ให้ค าแนะน าดีๆและให้

ก าลังใจ ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดในการศึกษาจนเป็นผลสาเร็จได ้    

ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสแก่ผู้เขียนได้เข้ามาศึกษาใน

สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทุก

ประการ และขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย 

 
 

 
 
 นายวุฒิชัย นิลาวงษ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
เป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ 

ด้านเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นในการใช้ชีวิตของมนุษย์เพื่อใช้ในการเดินทาง ติดต่อคมนาคม 
และการขนส่งต่างๆของมนุษย์ คือ รถยนต์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร และคมนาคม
ขนส่งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ขนส่งสินค้า และการโดยสารของมนุษย์มากเป็นทวีคูณ รัฐจึงมีการจัดสร้างเส้นทางคมนาคม ในการ
อ านวยความสะดวก แก่ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆมีการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
ภายในประเทศ รองรับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ประเทศไทยมีอัตราจ านวนรถยนต์
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี และในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมในประเทศ
ไทย มีจ านวน  36,731,023 คัน 1 ท าให้จ านวนรถยนต์ของประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี 
จ านวนรถยนต์มีการเพิ่มมากขึ้นมากอย่างเป็นประวัติการจากการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐ ใน
โครงการรถคันแรก เกิดขึ้นในปี พ .ศ.2555 ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนเป็น
จ านวนมากเกินที่จะรองรับได้ ท าให้เกิดความแออัดบนทางท้องถนน และเกิดภัยอันตรายบนท้องถนน
เป็นจ านวนมากเช่นกัน วัดจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีอัตราเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันในอัตราการเกิด
อุบัติเหตุของผู้เกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ จ านวน 324,865 คน2  ดังตารางต่อไปน้ี 

                                           
1 สถิติจ านวนรถยนต์จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ขนส่งทางบก , 2558 ). 
2 สถิติรับแจ้งผูป้ระสบภัยจากรถทั้งประเทศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559, (กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย์ข้อมูลอุบตัิเหตุ Thai Rsc, 2559). 
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai Rsc ณ วันที่ 1 มิถุนายน 25593 

 
เห็นได้ว่ารถยนต์นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นกัน ผู้ใช้เองจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้

รถ หากใช้รถอย่างประมาท ผลที่จะตามมาคือ อุบัติเหตุ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ
ของไทย ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้ประสบภัย ครอบครัว และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ไทย ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย เนื่องจากในการเกิด
อุบัติเหตุในแต่ละครั้งท าให้มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ผู้ประสบภัยจะไม่ได้รับการ

                                           
3
 สถิติรับแจ้งผูป้ระสบภัยจากรถทั้งประเทศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559, (กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย์ข้อมูลอุบตัิเหตุ Thai Rsc, 2559). 

ภูมิภาค จังหวัด ทุพพลภาพ บาดเจบ็ เสียชีวิต รวม 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

รวมทั้ง
ภูมิภาค 

39 38,251 417 38,707 

ภาคกลาง รวมทั้ง
ภูมิภาค 

127 48,303 781 49,211 

ภาคตะวันตก รวมทั้ง
ภูมิภาค 

33 13,631 222 13,886 

ภาคตะวันออก รวมทั้ง
ภูมิภาค 

66 32,296 399 32,761 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมทั้ง
ภูมิภาค 

118 92,322 1,296 93,736 

ภาคใต ้ รวมทั้ง
ภูมิภาค 

94 56,807 454 57,355 

ภาคเหนือ รวมทั้ง
ภูมิภาค 

43 38,751 415 39,209 

 ร ว ม ทั้ ง
ประเทศ 

520 320,361 3,984 324,865 
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รักษาในทันที หรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล  โรงพยาบาลที่ อยู่ใกล้เคียงก็ไม่อยากจะรับ
ผู้ประสบภัยเข้าเป็นคนไข้  เพราะไม่มีหลักประกันที่แน่นอน  

ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาที่ส าคัญ ท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนไปเป็นจ านวนมาก และแนวโน้มของปัญหาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ และการแก้ปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว จ าเป็นต้องร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานและใช้แรงผลักดันจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  

จากการศึกษางานวิจัยของ นายเกษม มานะสาคร ในหัวข้อ“ปัญหาการด าเนินงานของบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] และ งานวิจัยของนาย สมชาย หาญเลิศฤทธิ์ ในหัวข้อ " การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 : ศึกษากรณีมีความ
เสียหาย เกิดแก่ผู้ประสบภัยแต่ไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย " และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้พบถึงปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ 
2535 ซึ่งยังคงเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาเพิ่มเติมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะกล่าวต่อไปใน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้  

การที่รัฐออกกฎหมายก าหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การท า
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุ
ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ
กรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการ
รับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัย ผลจากการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ที่ผ่านมานัน้ประสบปัญหาใดบ้าง โดยมีประเด็นศึกษาดังต่อไปนี ้

  1. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมี
การบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่านับตั้งแต่มีการจัดตั้งบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด รวมถึงในการด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นได้ประสบกับปัญหา
ใดบ้าง และในปัจจุบันกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีจ านวนเงินเพิ่มสูงขึ้นนั้น ทางกองทุนผู้ประสบภัยมี
วิธีการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนี้อย่างไร 



4 
 

  2. วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามอัตราที่ก าหนดนั้น มีวิธีการอย่างไรในการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหลักกฎหมายได้มีการระบุขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไว้
หรือไม่ วิธีการในการยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลไว้มีความชัดเจนหรือไม่ และในกรณีที่ต้องส ารองจ่ายนั้น 
ผู้ประสบภัยจ าเป็นต้องส ารองจ่ายในกรณีใดบ้าง โดยหลักการส ารองจ่ายนั้นมีหลักการอย่างไร และมี
ความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยหรือไม่  

  3. จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แบ่งค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยออกเป็นสอง
ส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ทั้งสองแบบนั้นมีการแบ่ง
จ่ายตามหลักการทางกฎหมายอย่างไร การแบ่งจ่ายค่าสินไหมออกเป็นสองนั้นผู้ประสบภัยได้รับความ
เป็นธรรมหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทั้งสองส่วน มีข้อสังเกตว่าในกรณี
ที่ผู้ประสบภัยไม่มีคู่กรณี อันเนื่องมาจากคู่กรณีหลบหนีไปไม่สามารถทราบคู่กรณีได้นั้นสามารถเบิก
ค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นได้หรือไม่   

จากข้อมูลข้างต้น น ามาสู่การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เป็นการศึกษาถึงปัญหาการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ 2535 โดยมีการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาเป็นเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการศึกษาตัวอย่างการใช้บังคับกฎหมาย 

 
1.2 สมมุติฐานของการศึกษา 
 

เมื่อประชาชนมีการท าประกันภัยรถยนต์ ซึ่งบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องท า เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ยานพาหนะ ประกันภัยภาคบังคับ จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการรักษาพยาบาล
รวมถึงสิทธิในด้านอื่นด้วยแต่กระบวนการต่างๆ ในการใช้สิทธิ์ของผู้ประสบภัย ยังมีข้อจ ากัดบาง
ประการอยู่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้ท าการศึกษาถึงสิทธิ์ความคุ้มครอง ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ใน
การใช้สิทธิ์ของผู้ประสบภัย แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ท าให้ ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
บริษัทประกันภัยอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐมีวิธีการในการควบคุ้มและดูแลสิทธิของ
ประชาชนได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการท าประกันกับบริษัทประกันภัย 
หรือเป็นก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถให้มีความชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดค่าสินไหมที่ชัดเจนเพื่อผู้ประสบภัยจะไม่ถูกเอาเปรียบจากบริษทั ประกันภัย 
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1.3 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
   

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท าให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
คุ้มครองของประกันภัยรถยนต ์

2. เพื่อศึกษาแนวทางเกี่ยวกับกระบวนในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการ
ขาดรายได้ และค่าชดเชยอื่นๆ  
 3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางที่ประชาชนจะเข้าถึงสิทธิได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น 
 5. จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท้าการศึกษาเฉพาะความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 และกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของ
ผู้ใช้รถยนต์ ( Automotion Liability Security Law 1955 ) ของประเทศญี่ปุ่น  

 
1.5 วิธีการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดท้าโดยการค้นคว้าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษางานวิจัย หนังสือ 

วารสารทางกฎหมาย บทความทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการข้อมูลจากเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือจากห้องสมุด เพื่อจะได้น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการรวบรวม
และวิเคราะห์กฎหมายรวมถึงปัญหาเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
  1. ท าให้ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงความคุ้มครองของประชาชนและผู้เอาประกันภัยภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

2. ท าให้ทราบถึงข้อปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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3. ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาด
รายได้ และค่าชดเชยอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้นภายใตพ้ระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 

 

 
 



 

บทที่ 2 
ประวตัิความเป็นมาและแนวคิดของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535” ในบทนี้ขอน าเสนอในส่วนของแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ๆ คือ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของประกันภัย 
2.2 แนวความคิดเรื่องอุบัติเหตุจากรถ 
2.3 แนวความคิดเรื่องการประกันภัย 
2.4 แนวความคิดเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด 
2.5 แนวความคิดเรื่องการประกันภัยค้ าจุน 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของประกันภัย  

 
กิจการประกันภัยเริ่มในยุโรปมานานแล้ว เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรี

อยุธยา อาจมีการประกันภัย กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะการประกันทางทะเล และขนส่ง แต่เป็นการที่
ชาวต่างชาติท าประกันกันเอง ไม่เกี่ยวมาถึงไทย การประกันภัยเริ่มขึ้นในประเทศไทย ปรากฏขึ้นสมัย
รัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ. ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งยังทรงผนวชอยู่ ได้ทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ จากประเทศ
อังกฤษ และโดยที่เกรงว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างทาง จึงได้สั่งให้เอาเครื่องพิมพ์ดังกล่าว
ประกันภัยระหว่างการขนส่งในนามของพระองค์เองแสดงว่าการประกันภัยนั้นได้เริ่มแผ่เข้ามาถึง
เมืองไทยแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าไทยได้รู้จักวิธีการประกันภัย หรือการประกันภัยทางขนส่งสินค้าของ
ได้เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 การประกันภัยที่ควรจะนับว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรงได้เริ่มจาก
สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา คือในรัชกาลนี้มีฝรั่งเศสเข้ามาตั้งห้างค้าขายมาก ห้างฝรั่งเศสเหล่านี้
ปรากฏว่า บางห้างได้เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยต่างประเทศด้วย เท่าที่ปรากฏมีดังนี้ 

1. ห้องบอเนียว ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2399 เป็นตัวแทนของ Netherlands Indea Sea and 
Fire Insurance Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภัย กับเป็นตัวแทนของ North 
China Insurance Company 

2. ห้างสก๊อต ตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2399 เหมือนกัน เป็นตัวแทนของ Ocean Marine 
Insurance Company 
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3. ห้างบิกเกนแบ็ก ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2401 เป็นตัวแทนของ Colonial Sea and Fire 
Insurance Company 

สมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศอังกฤษได้ขอพระบรมราชานุญาตให้บริษัทอิ๊สเอเซียติก 
จ ากัด ของชาวอังกฤษด าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศในประเทศ
ไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยแห่งกรุงลอนดอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอนุญาต โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์เป็น
คนแรก หลังจากนั้นมาธุรกิจประกันชีวิตก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะกรมธรรม์ต้องส่งมาจากประเทศ
อังกฤษและคนไทยก็ยังไม่มีความสนใจ ธุรกิจประกันชีวิตต้องหยุดชะงักไปเองในปลายรัชกาลที่ 5 
นั่นเอง แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นกิจการประกันภัยในด้านที่ไม่ใช่ประกันชีวิต ก็ยังคงด าเนินอยู่ต่อไป 
ห้างฝรั่งที่ตั้งในเมืองไทยส่วนมากเป็นตัวแทนของบริษัทรับประกันต่างประเทศหลายแห่ง และ
นอกจากบริษัทอิ๊สเอเซียติก จ ากัดแล้ว ก็ 

สมัยนั้นบริษัทหรือห้างที่จะตั้งกิจการประกันภัยโดยตรงขึ้นในเมืองไทยยังไม่มี เว้นแต่บริษัท
เรือเมล์จีนสยามได้รับอ านาจพิเศษให้ด าเนินกิจการรับประกันอัคคีภัยและรับประกันภัยทางทะเลด้วย 
อย่างไรก็ตามนับได้ว่า การประกันภัยนับว่าได้มีมาแล้วนับแต่การประกันอัคคีภัย การประกันทางทะเล 
การประกันชีวิตและการประกันรถยนต์ ก็ได้มีมาในเวลาไล่เลี่ยกัน เช่น ห้างสยามอิมปอร์ต เป็น
ตัวแทนของ Motor Union Insurance Company รับประกันรถยนต์แสดงว่าการประกันภัยต่าง ๆ 
ไม่ใช่เปน็ของใหม่ส าหรับเมืองไทยเลย เคยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แล้ว 

กฎหมายฉบับแรกเท่าที่ค้นพบ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันภัย คือพระราชบัญญัติ
ลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร . ศ . 130 ( พ. ศ. 2454) ซึ่งมาตรา 115 บัญญัติว่า “ บริษัทเดิน
รถไฟ รถราง บริษัทรับประกันต่าง ๆ บริษัทท าการคลังเงินเหล่านี้ ท่านห้ามมิให้ตั้งขึ้นนอกจากได้รับ
พระบรมราชานุญาต ”  ในปี พ. ศ. 2467 ได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้น มี
บรรพ 3 ลักษณะ 20 เป็นเรื่องการประกันภัยรวมอยู่ด้วย เป็นการรับรู้ข้อตกลงในเรื่องประกันภัยว่ า
เป็นสัญญาที่ผูกพันชอบด้วยกฎหมาย และได้มีบทบัญญัติลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท มาตรา 1014 
กล่าวไว้ว่า ห้ามมิให้ตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อท าการประกันภัยขึ้น เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเป็นพิเศษ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเริ่มควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไม่ให้ตั้งโดยเสรี 
แต่ยังมิได้ ควบคุมการด าเนินกิจการโดยตรง ชาวต่างประเทศในขณะนั้นได้ติดต่อขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกับกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม แต่ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม
ยังไม่พร้อมที่จะรับการ จดทะเบียนประกอบธุรกิจประกันภัยในทันที เพราะเห็นว่าการประกันภัยเป็น
ธุรกิจที่ต้องด าเนินโดยมีส่วนเกี่ยวพันถึงสาธารณชนในด้านความผาสุกและปลอดภัย จึงได้มีการ
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ก าหนดธุรกิจประกันภัยไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยความผาสุกและปลอดภัยแห่งสาธารณชน ทั้ง
จ าเป็นต้องก าหนดระเบียบการปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจให้มีมาตรฐานและปลอดภัยด้วย1  
 

ประวัติความเป็นมาในต่างประเทศ 
  เมื่อราว 3 พันปีก่อนคริสต์ศักราช พ่อค้าชาวจีนได้คิดใช้หลักของการประกันภัยขึ้น โดยพ่อค้า
เหล่านั้นได้ประกันต่อความเสียหายของสินค้าราคาแพงที่ขนส่งทางเรือตามล าน้ าแยงซีเกียง ภัยที่
ประกันคือ ภัยจากหินใต้น้ า กระแสน้ าเชี่ยวในแม่น้ า สินค้าดังกล่าวบางครั้งก็เป็นทรัพย์ทั้งหมดที่
พ่อค้ามีอยู่ เมื่อมีความกลัวต่อความหายนะ พ่อค้าจึงได้ประกันภัยไว้ โดยการกระจายโอกาสที่จะเกิด
ความหายนะออกไป เขาเหล่านั้นให้เหตุผลดังกล่าวว่า ถ้าเรือ 100 ล า แต่ละล าบรรทุกสินค้า 100 ห่อ 
ได้เริ่มเดินทางที่ต้นกระแสน้ าเชี่ยว พ่อค้าจะกระจายความเสี่ยงภัยโดยในเรือแต่ละล า พ่อค้าจะ
บรรทุกสินค้าของตนในเรือเพียงคนละ 1 ห่อต่อเรือ 1 ล า จนครบ 100 ล า การสูญเสียเรือ 1 ล า จะ
ท าให้พ่อค้าแต่ละคนสูญเสียสินค้าเพียงคนละ 1 ห่อเท่าน้ัน 
        จากการบันทึกไว้ในเรื่องของก าเนิดการประกันภัยนั้น ยังมีอีกทางหนึ่งว่า ชาวบาบิโลนซึ่ง
อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ ายูเฟรติสเมื่อประมาณห้าพันปีล่วงมาแล้ว ได้ผลิตสินค้าออกขาย และได้ส่งลูกจ้าง
หรือทาสของตนออกไปเร่ขายสินค้าตามเมืองต่างๆ ทาสหรือลูกจ้างของตนนี้ไม่มีส่วนได้เสียในก าไรที่
เกิดขึ้นกับการขายสินค้าเหล่านั้นเลย และไม่มีอ านาจในการตกลงกับผู้ซื้อนอกเหนือไปจากที่ได้รับ
ค าสั่งจากนายของตนเท่านั้น พอการค้าเจริญขึ้น การท างานของทาสหรือลูกจ้างก็เกิดความไม่สะดวก 
เนื่องจากขาดอ านาจต่าง ๆ ดังกล่าว การใช้ทาสหรือลูกจ้างก็เปลี่ยนไปเป็นใช้พ่อค้าเร่ ( travelling 
sales-man) ซึ่งในสมัยน้ันเรียกว่า darmatha แปลว่าคนตีกลอง เป็นผู้รับสินค้าจากพ่อค้าไปจ าหน่าย
ยังเมืองต่างๆพวกพ่อค้าเร่นี้ต้องมอบทรัพย์สิน ภรรยา และบุตรที่อยู่ทางบ้านให้พ่อค้าเป็นประกัน โดย
มีสัญญากันว่าก าไรที่ได้รับนั้น พ่อค้าเร่ต้องแบ่งให้พ่อค้าเจ้าของสินค้าครึ่งหนึ่ง หากพ่อค้าเร่หนีหายไป 
หรือถูกโจรปล้นเอาสินค้าไปหมด บรรดาทรัพย์สินจะถูกพ่อค้าริบ และภรรยากับบุตรก็จะตกเป็นทาส
ไปด้วย เงื่อนไขดังกล่าวนี้เมื่อปฏิบัติไปเพียงเล็กน้อย บรรดาพ่อค้าเร่ก็ไม่พอใจจึงเกิดการแข็งข้อ ไม่
ยอมรับเงื่อนไขอันเสียเปรียบนี้ และในที่สุดก็ตกลงเงื่อนไขใหม่ว่า ถ้าการสูญเสียสินค้าโดยมิใช่
ความผิดของพ่อค้าเร่ หรือพ่อค้าเร่มิได้เพิกเฉยต่อการป้องกันรักษาสินค้าอย่างเต็มที่แล้วให้ถือว่า
พ่อค้าเร่ไม่มีความผิด พ่อค้าเจ้าของสินค้าจะริบทรัพย์สิน บุตรและภรรยาไม่ได้ ข้อตกลงนี้จึงได้ใช้

                                           
1
 TSU Learning แบบเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สืบค้นเมื่อ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 

2559, จาก http://tsl.tsu.ac.th/courseware/math/lesson1/less1_5.htm 

http://tsl.tsu.ac.th/courseware/math/lesson1/less1_5.htm
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ต่อมาอย่างแพร่หลายในการค้าสมัยนั้น นับได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นของการประกันภัยใน
สมัยโบราณ2       

ต่อมาชาวกรีกได้รับเอาความคิดของชาวบาบิโลนมาใช้กับการเดินเรือของตนในราวสามพันปี
มาแล้ว คือยอมให้เอาเรือหรือสินค้าของตนเป็นประกันเงินกู้ ที่ต้องกู้ยืมจากนายทุนมาในการจัดซื้อ
สินค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเรือสินค้าล านั้นไม่กลับท่า เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องหนี้สินคืนจาก เจ้าของเรือ
ไม่ได้ นับได้ว่าการประกันภัยทางทะเลได้เริ่มขึ้นในระยะนี้ ซึ่งได้ถึงกับมีการจัดตั้งเป็นสถาบันการ
ประกันภัยทางทะเลในกรุงเอเธนส์สมัยนั้นทางด้านประกันชีวิตนี้ ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าเริ่มมีกัน
ตั้งแต่เมื่อใด ทราบกันเพียงว่าชาวกรีกและชาวโรมันในสมัยโบราณใช้วิธีบริจาคเงินช่วยในการท าศพ
ด้วยการเก็บเงินจากคนที่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์คนละเล็กละน้อยเป็นรายเดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือใน
การท าศพผู้ตาย และต่อมาได้จัดตั้งสมาคมรับประกันในหมู่พวกทหารขึ้น สมาชิกที่ตายจะได้เงิน
ส าหรับท าศพ และจะได้รับเงินบ านาญเมื่อถึงวัยชรา เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้น
ของการประกันชีวิตขึ้นแล้วในสมัยโบราณ 
 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เริ่มขึ้นจากการสร้างรถเบนซ์และเดมเลอร์ ในปี ค.ศ. 1883-1884 
และได้เจริญรุ่งเรืองในทศตวรรษต่อมา ในปี ค.ศ. 1894 ได้มีรถยนต์วิ่งบนถนนของประเทศอังกฤษ 
และใน ปี ค.ศ. 1898 ได้มีก่อตั้งบริษัท Law Acciden and Insurance Society Ltd. ขึ้นรับ
ประกันภัยรถยนต์เป็นบริษัทแรกในประเทศอังกฤษ ต่อมาจึงมีบริษัทรับประกันรถยนต์อื่น เช่นCar 
And General ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1903 และบริษัท Motor Union ก่อตั้งในปี 1906 เปิดรับประกันภัย
รถยนต์ขึ้นในประเทศอังกฤษ  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้น ความจ าเป็นในการใช้รถยนต์มีมากขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทหารและกิจการพลเรือน มีการผลิตรถยนต์จ านวนมากในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่1 อุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอยู่เสมอและเพิ่มจ านวนมากขึ้น ผู้ได้รับความเสียหาย
บางรายเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีหลักประกันคุ้มครองความบาดเจ็บเสียหายอันเกิดจากรถยนต์นั้น
แต่อย่างใดรัฐบาลอังกฤษจึงมีแนวความคิดที่จะบังคับให้เอาประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม โดยออกพระราชบัญญัติ Road Traffic ในปี ค.ศ. 1903 ออกใช้
บังคับให้ผู้ใช้รถยนต์เอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่เขา
ได้รับความเสียหายถึงตาย และบาดเจ็บต่อร่างกายอันเนื่องจากการใช้รถยนต์นั้น และมีการแก้ไขอีก
ครั้ง ในปี ค.ศ. 1933 –1934 และ 1972 เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์กับ
บุคคลที่สามดียิ่งขึ้นเช่น มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อการรักษาฉุกเฉินให้กับหมอและ

                                           
2
 ไชยยงค์ ชูชาติ, "ประวัติการประกันภัย," วารสารข่าวสารประกันภัย, น.28 (1 มิถุนายน 

2512). 
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โรงพยาบาลการบังคับให้เอาประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองความเสียหายกับบุคคลที่สามนี้ยังได้การ
คุ้มครองไปถึงความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1974 เป็น
ต้นมา กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกในประเทศอังกฤษ ได้ขยายความคุ้มครองความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลที่สามภายใต้กฎหมายของประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปด้วย3 
       เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการประกันภัยในสมัยโบราณดังกล่าว คงเป็น
วิธีการง่าย ๆ ปราศจากแบบแผนหรือระเบียบที่แน่นอน จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยใน
รูปของบริษัทการค้าขึ้นเมื่อราว พ. ศ. 1853ที่เมือง Flanders ในอิตาลี และในช่วงศตวรรษนั้น 
การค้าขายทางทะเลมีความส าคัญที่สุด ได้มีสัญญาประกันภัยฉบับแรกได้ถูกบันทึกไว้ปรากฏอยู่ 
สัญญาประกันภัยทางทะเล เกี่ยวกับสินค้าของเรือซานตาคาลา ที่เมืองเจนัวในปี พ. ศ.1890 และในปี 
พ. ศ. 2117 พระนางเอลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมายจัดตั้งหอประกันภัยขึ้นส าหรับขาย
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ท าให้ธุรกิจประกันภัยของอังกฤษได้เจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการเรื่อยมา 
เริ่มต้นแต่ด าเนินงานในรูปส านักงานจนเป็นสมาคม สัญญาประกันภัยของอังกฤษฉบับแรกที่บันทึกไว้
คือ "The Broke Sea Insurance Policy" ซึ่งยังเก็บรักษาไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2190 4 
 
2.2  แนวความคิดเรื่องอุบัติเหตุจากรถ 

 
2.2.1 ความหมายของ “ อุบัติเหตุ ” 

ค าว่า “อุบัติเหต”ุ นั้นมีได้หลากหลายความหมาย ดังจะยกมาอธิบายดังต่อไปน้ี 
ค าว่า “อุบัติเหตุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค านิยามไว้ว่า 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด ความบังเอิญเป็น  
อุบัติเหตุ (Incidence) คือ เหตุการณ์ซึ่งเกิด (อุบัติ) ขึ้น อาจจะเป็นเหตุการณ์ดี หรือ

เหตุการณ์ร้ายก็ได้    ส่วนอุบัติภัย (Accident) คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น โดยไม่คาดฝันมาก่อน โดยไม่
เจตนา เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ และอาจท าให้
สูญเสียชีวิตได้ด้วย การใช้ค า “อุบัติเหตุ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Accidents ที่แล้ว ๆ มาจึงไม่ตรง
กับศัพท์ที่ถูกต้อง แต่ก็ได้ใช้กันมานาน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว 

                                           
3 มุกดา โควหกลุ, การประกันภัย, (ปทุมธานี: หจก.สยามเตช่ันเนอรี่ซัพพลายส์, 2537), 

น.177. 
4 เสริมสุขะ, ผู้แปล, การประกันภัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงศิลป,์ 2520), น.3. 
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อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่ง

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือตาย และ/หรือท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย นอกจากนี้
ความหมายในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยนั้น “อุบัติเหตุ ยังมีความหมายครอบคลุมถึง   เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตปกติ ท าให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือ
เสียเวลา แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ก็ตาม 5 

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ได้ตั้งใจให้
เกิดขึ้น ไมม่ีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ 6 

อุบัติเหตุ(Accident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแล้วมีผลกระทบกระเทือน
ต่อการท างาน โดยให้งานหยุดชะงัก เครื่องมือเครื่องจักรช ารุดเสียหาย ผลผลิตตกต่ า ราคาต้นทุน
สินค้าเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจจะรอดชีวิตบาดเจ็บ หรือพิการ หรือเสียชีวิตได้ 7 

อุบัติเหตุ (Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ เช่น การตกจากที่สูง การหกล้ม ฯลฯ ซึ่งจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อผู้
ประสบอุบัติเหตุบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอุบัติเหตุจากการท างานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่
เกิดขึ้นในขณะท างาน เช่น การบาดเจ็บจากการกระแทก หรือบดของเครื่องจักร การถูกสิ่งของหล่น
ทับ ฯลฯ8  

สรุปได้ว่า อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง  เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  บุคคลได้รับอันตรายทั้ง
ร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแล้วแต่ในเหตุการณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้   

 
2.2.2 ความหมายของอุบัติเหตุจากรถ9 

                                           
5 วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543. 
6 เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และ ชัยยะ พงษ์พานิช, 2533. 
7 ณรงค์ ณ เชียงใหม,่ 2525. 
8 วิวรรธน์กร สวัสด,ี 2547. 
9 พนิดา บุญรอด, “ทัศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2535), น.26-31. 
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อุบัติเหตุจราจรหรืออุบัติเหตุจากรถ (Traffic Accident or Car Accident) 

หมายถึง สิ่งที่ผิดปกติเกิดบนถนน รถถูกท าลาย คนได้รับบาดเจ็บหรือตาย มีการเสียค่ารักษา ค่า
ซ่อมแซมท าให้เสียเวลาการเดินทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ให้ความหมายและค าจ ากัด
ความ “อุบัติเหตุจากจราจรหรืออุบัติเหตุจากรถยนต์” หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน โดยมี
ยานพาหนะหรือล้อเลื่อนหรือยานพาหนะเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งคันและก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ท าลายทรัพย์สิน 

 
2.2.3 สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ10 

อุบัติเหตุจากรถที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนซึ่งเป็นการยากที่จะวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุท าให้เกิด
อุบัติเหตุในทางวิชาการได้มีการศึกษาและก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและสามารถ
ท าการศึกษาวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงสมมุติให้อุบัติเหตุคือระบบที่อุบัติขึ้น
และสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ และในระบบของการเกิดอุบัติเหตุนี้ประกอบด้วยระบบย่อย (Sub System) 
ได้แก่ ผู้ใช้ถนน (Road User) ยานพาหนะ (Vehicles) และสภาพถนน (Road Environment) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interacting) ในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังแสดงตามภาพ  

ในแต่ละระบบย่อยยังประกอบไปด้วยองคป์ระกอบ (Factors) ที่ส าคัญคือ 
2.2.3.1 ผู้ใช้ถนน มีองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 2 

องค์ประกอบ คือ 
 ก. สรีรศาสตร์(Physiological) อันได้แก่ ระบบประสาท การมองเห็น การ

ได้ยิน ประสาทการทรงตัว และสภาพร่างกาย การพิการแขนขา เป็นต้น 
 ข. ระบบจิต (Psychological) อันได้แก่ การกระตุ้น การเรียนรู้ 

ประสบการณ์ อารมณ์ อุปนิสัย และเงื่อนไขเฉพาะบุคคล อื่นๆ 
พฤติกรรมของผู้ใช้ถนนแต่ละคนก็ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบดังกล่าว แต่จะ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น คนที่มีอายุมาก สายตาสั้น มีนิสัยใจเย็น ซึ่งแตกต่างจากคนขับรถที่
มีอายุน้อย ระบบประสาทดี มีอารมณ์ฉุนเฉียว นอกจากระบบทั้ง 2 ระบบโดยธรรมชาติแล้ว ยังมี
ปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบดังกล่าว เช่น ความเหนื่อยล้าของร่างกายอันเกิดจากการท างานหรือ

                                           
10 พนมเทียน เพชรไผ,่  “ ทัศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535, ” ( วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2535), น.27. 
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การขับรถนานๆ การเสพสารกระตุ้น เช่น ยาม้า สุรา ของมึนเมา ซึ่งท าให้ระบบต่างๆ ของสรีระหรือ
จิตเกิดความเปลี่ยนแปลงอันท าให้ระบบดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้11 

2.2.3.2 ยานพาหนะ (Vehicles) องค์ประกอบของยานพาหนะ (Vehicles Factor) 
เป็นองค์ประกอบที่สามารถควบคุมได้ มีกฎหมายต่าง ที่คอยควบคุมลักษณะ คุณภาพ และสมรรถนะ
ของยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แต่พอจะสรุปองค์ประกอบซึ่งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุได้ 
คือ 

 ก. ยานพาหนะที่มีสภาพช ารุด บกพร่อง ความบกพร่องช ารุด คือ ความ
บกพร่อง ช ารุด ที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ของรถ เช่น สภาพของยาง ระบบห้ามล้อ ระบบสัญญาณไฟ 
ระบบพวงมาลัยหรือคนับังคับรถอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ ฯลฯ 

 ข. ยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามาตรฐานความปลอดภัย เช่น ระบบการทรง
ตัว ขนาดน้ าหนัก ก าลังของเครื่องยนต์ ตัวถังบางไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
ฯลฯ 

 ค. ชนิดของยานพาหนะและสภาพการใช้งาน เช่น รถบรรทุกมีขนาดใหญ่
บรรทุกน้ าหนักมาก ย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สูงกว่ารถยนต์นั่ง หรือรถจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกัน 
ฯลฯ 

 2.2.3.3 สภาพถนน (Road Environment) อุบัติเหตุจากรถมิได้หมายถึงสภาพของ
ถนนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสภาพและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุด้วย สามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบหลักดังนี ้

 1) กระแสการจราจร (Traffic Stream)  เช่น อัตราการขับเคลื่อนตัวของ
จราจร(Flow Rate) ส่วนประกอบของการเคลื่อนตัวของจราจร(Flow Composition) และความเร็ว
ของการจราจร(Traffic Steed) 

 2) การออกแบบถนน(Road Design) เช่น แนวของถนน (ทางโค้ง ทางตรง) 
สภาพผิวถนน และแบบทางแยก 

 3) การใช้ประโยชน์ในที่ดินใกล้เคียง(Land Use) เช่น ย่านธุรกิจการค้า 
ย่านที่อยู่อาศัยในเมืองหรือชนบท ชุมชน ฯลฯ 

 4) การจราจรและมาตรฐานการบังคับ เช่น ป้ายสัญญาณบังคับ หรือ
สัญญาณเตือน ฯลฯ 

 5) สภาพอากาศ ดังต่อไปนี ้

                                           
11 เพิ่งอ้าง, น.27. 
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ก. ฝนตกหนัก น้ าท่วม ท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหล่มโคลน 
ถนนลื่น ท าให้รถตกถนน พลิกคว่ า 
       ข. การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด ท าให้มีควันปกคลุมมองไม่เห็น

ทาง เกิดอุบัติเหติได้ง่าย 
  ค. พายุหิมะ ในต่างประเทศอาจมีพายุหิมะ ท าให้ถนนลื่นมองไม่

เห็นทาง 
  ง. สภาพดินฟ้าอากาศที่ดี อุบัติเหตุมักเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ

ที่ดีเสมอ ทั้งนี้เพราะผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง และขาดความระมัดระวังอันตราย 
จากความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยและองค์ประกอบของแต่ละระบบย่อยทั้งสาม 

จะเห็นว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ใช้ถนน ยานพาหนะ หรือสภาพของถนน อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่ง หรืออาจเกิดจากความบกพร่องทั้ง 3 ระบบย่อยร่วมกันก็ได ้

2.2.3.4 สาเหตุจากกฎหมาย  กฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี ้
 (1) การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎต่างๆ ท าให้ประชาชนขาดจิตส านักและฝ่าฝืน
กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  

 (2) บทลงโทษหรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม ท าให้มีการฝ่าฝืนก าจราจร หรือ
กฎระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ  

      (3) การที่กฎหมายมิได้ก าหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับขี่ รวมทั้งการศึกษา
ขั้นต่ าของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาตขับขี่มาแล้ว ก็อาจ
ท าผิดกฎจราจร และท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  

 (4) การขากการกวดขัน จับกุม หรือยังไม่จริงจังหรือเข้มงวดในการ
พิจารณาด าเนินคดีหรือจับกุม ผู้กระท าผิด เป็นสาเหตุให้ขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตาม
อ าเภอใจ ซึ่งมักท าให้เกิดอุบัติเหต ุ

 
2.2.4 มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากรถ 

ในการป้องกันอุบัติเหตุจากรถสามารถที่จะแยกได้เป็น 2 วิธีดังนี้ คือ12 
 2.2.4.1 มาตรการทางตรง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรู้ความเข้าใจและ

คุณภาพที่จะปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 

                                           
12 เพิ่งอ้าง, น.30. 



16 
 
จากมาตรการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้รถใช้ถนนโดยมีวิธีปฏิบัติ

เพื่อความปลอดภัยในท้องถนนได้ โดยการให้การศึกษาและการใช้มาตรการบังคับ แต่ว่าองค์ประกอบ
ของผู้ใช้ถนนมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นการยากที่จะวัดผลจากการให้
การศึกษาหรือการใช้มาตรการบังคับใดๆได้อย่างถูกต้องแน่นอน แต่ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าผู้ใช้ถนน
เกี่ยวข้องและเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจรมากที่สุด ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้การศึกษาอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการใช้มาตรการบังคับต่างๆ
เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน เช่น การควบคุมความเร็ว การใช้หมวกกันน็อก หรือเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  

2.2.4.2 บริการทางอ้อม ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงยานพาหนะและสภาพถนน 
เพื่อให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  

บริการทางอ้อมโดยมากจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์ประกอบของ
ยานพาหนะและองค์ประกอบของสภาพถนน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและโน้มน าผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้มีพฤติกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความส าคัญขององค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้  

(1) องค์ประกอบของยานพาหนะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ 2 ทางคือ  
  ก. มาตรการความปลอดภัยครั้งแรก เน้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิด

อุบัติเหตขุึ้น เช่น การตรวจสอบสภาพของยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ระบบเบรค สภาพยาง ระบบบังคับเลี้ยวการทรงตัวของยานพาหนะ เป็น
ต้น 

  ข. มาตรการความปลอดภัยขั้นที่สอง เป็นการป้องกันผู้ใช้รถใช้
ถนนให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะ
เพื่อความปลอดภัย(Vehicle Crashworthiness) เช่น โครงสร้างที่แข็งแรงของห้องผู้โดยสาร(Safety 
Cell) เข็มขัดนิรภัย(Safety Belt) อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ หมวกกันน็อก เป็นต้น  

 (2) องค์ประกอบของสภาพถนน ก็มีส่วนในการลดจ านวนอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถสามารถแยกเป็น 2 มาตรการคือ  

  (ก) มาตรการความปลอดภัยขั้นแรก เน้นที่จะลดจ านวนอุบัติเหตุ
หรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น มาตรการนี้เช่นการปรับปรุงผิวถนนไม่ให้ลื่นไถล การติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางแยกหรือถนนที่มีอุบัติเหตุมากเนื่องจากความมืด การปรับปรุงเครื่องหมาย
หรือสัญญาณจราจรเพื่อเตือนหรือบังคับ การแบ่งแยกช่องทางว่ิงส าหรับรถที่มีความเร็วต่างกัน  

  (ข) มาตรการความปลอดภัยขั้นที่สอง เน้นที่จะลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดตัวอย่างเช่น หลักคันหิน ราวรั้วกันรถตกถนนเมื่อเกิดการชน
กันข้ึน เป็นต้น 



17 
 

            จะเห็นว่า มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะด าเนินการได้ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม หรือด าเนินการไปพร้อมกันซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าในการป้องกันอุบัติเหตุท าได้โดยใช้หลัก 
3E คือ การให้การศึกษา (Education) การใช้มาตรการบังคับ (Enforcement) ซึ่งเน้นผู้ใช้รถใช้ถนน
และการใช้วิศวกรรมเข้ามาช่วย(Engineering)มุ่งเน้นที่การพัฒนาหรือปรับปรุงยานพาหนะและสภาพ
ถนนหนทางเป็นหลัก แต่ในการเลือกใช้มาตรการใดนั้น นอกจากค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของมาตรการแล้ว ยังต้องค านึงถึงงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการเลือกมาตรการใดๆ
อีกด้วย โดยทั่วไปควรเลือกใช้มาตรการที่แก้ไขได้ตรงจุดปัญหาที่สุด โดยต้องลงทุนน้อยที่สุด ได้ผลดี 
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะ
ใช้มาตรการใดๆ13 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถป้องกันได้หากผู้ใช้รถใช้
ถนนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากทุกคนมีความรู้และเข้าใจ ไม่ประมาท และมีความรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในการจราจรร่วมกัน และช่วยการสร้างสรรค์ความปลอดภัยนั้นให้กับสังคม มีน้ าใจให้
กัน ซึ่งก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเอง ปัญหาอุบัติเหตุก็จะน้อยลงตามไปด้วย 

 
2.3 แนวคิดว่าด้วยการประกันภัย 
 

2.3.1 ความหมายของการประกันภัยในแง่การบริหารความเสี่ยงภัย 
         Mark S. Dorfman ได้ให้ความหมายของการประกันภัย หมายถึง การจัดการทาง
การเงินที่แจกจ่ายค่าของความสูญเสียที่ไม่คาดหวังไว้อีกครั้งหนึ่ง14  กล่าวคือ การประกันภัยเป็นธุรกิจ
ทางการเงินที่ผู้รับประกันภัยท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมเงินที่สมาชิกในกลุ่มของสังคมหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีการเสี่ยงภัยในลักษณะเดียวกัน น ามารวบรวมไว้เพื่อเวลาเกิดความเสียหาย ผู้รับ
ประกันภัยก็จะท าหน้าที่จัดสรรเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากภัยที่ไม่ได้คาดหวังหรือตั้งใจที่จะท าให้เกิด เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
เป็นต้น ถ้าเป็นความเสียหายที่คาดหวังได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือเกิดจากการทุจริตของผู้เอาประกันภัยก็จะ
ไม่เข้าข่ายความหมายของการประกันภัยในแง่นี้ 

                                           
13 เพิ่งอ้าง, น.31. 
14 มุกดา โควหกลุ, การประกันภัย, (ปทุมธานี : หจก.สยามเตช่ันเนอรี่ซัพพลายส,์ 2537), 

น.15. 
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  หลักการบริหารการเงินนี้ เป็นการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดในอนาคตที่
ไม่แน่นอน ซึ่งหากไม่มีการบริหารการเงินหรือจัดการในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการเสี่ยงภัยนี้ 
หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะท าให้เกิดผลเสียหายตามมาหรือเดือดร้อนกับผู้ประสบภัยหรือเป็น
ความเสียหายในการเป็นภาระของสังคมเกิดขึ้นได้ การประกันภัยจึงได้เข้ามาจัดการและท าหน้าที่
จัดสรรเงินและแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันในทางการเงินที่อาจจะเกิดความ
เสียหายในอนาคต 
            Frederick G.Crane ได้ให้ความหมายของการประกันภัย หมายถึง การจัดการของ
ความเสี่ยงโดยการรวบรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลาย โดยค่าของความสูญเสียนั้นจะถูกเฉลี่ยกัน
ไปให้ระหว่างผู้เข้าร่วมความเสี่ยงภัยทั้งหมด15  
  ในทางกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 บัญญัติไว้ว่า 
อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย16 หากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่น ในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และ
ในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ย ประกันภัย17  
  การจัดการของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการเฉลี่ยความเสียหายให้กับผู้อื่นในลักษณะ
ของการท าประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยมีภาระในการเฉลี่ยความเสียหายโดยการจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยไว้ล่วงหน้าให้กับผู้รับประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดก็จะเอาเงินที่เก็บมา
ล่วงหน้านั้นชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
  การเฉลี่ยความเสียหายที่เป็นหลักในการท าประกันภัยนี้ บริษัทประกันภัยอาจท า
การรับประกันภัยความเสี่ยงโดยเฉลี่ยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเป็นการเก็บเงินค่าเบ้ียประกันภัย และ
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทประกันภัยอาจจะกระจายความเสี่ยงของตน ที่จะต้องรับผิดชอบหากเกิด
ความเสียหาย โดยการกระจายหรือเฉลี่ยไปให้กับผู้อื่น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและกระจายความ
เสี่ยง ซึ่งได้แก่ การท าประกันภัยต่อนั้นเอง และผู้รับประกันภัยต่อหากเห็นว่าความเสี่ยงของตนยังมี

                                           
15 เพิ่งอ้าง, น.15. 
16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 869 บัญญัติว่ามาตรา 869 อนัค าว่า "วินาศ

ภัย" ในหมวดนี้ ท่านหมายรวมเอาความเสียหาย อย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ 
หมายความว่า ถ้าหากมีความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ประโยชน์ ผลประโยชน์ 
หรือรายได้ ที่อาจประมาณความเสียหายหรอืความสูญเสียนั้นเป็นเงินได้ เรียกว่า เป็นวินาศภัย 

17 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 บรรพ 3 ลักษณะ 20 ประกันภัย หมวด 1 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป , มาตรา 861 
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จ านวนเงินมาก ก็อาจท าประกันภัยต่อ หรือกระจายหรือเฉลี่ยความรับผิดชอบต่อให้กับผู้รับ
ประกันภัยต่อรายอื่นๆอีกต่อไปหลายๆทอดได้ 
  ดังนั้น จะเป็นได้ว่า การประกันภัยนั้น มีความหมายในลักษณะของการที่มนุษย์ต้อง
เผชิญกับการเสี่ยงภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์จึงได้ค้นคิดหาวิธีต่างๆเพื่อเป็น
การบรรเทาความเสียหาย หรือเยียวยา มิได้มีผลกระทบอันเป็นความเดือดร้อนต่อตนเอง ครอบครัว
และต่อสังคม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกองทุนมีการเก็บรวมรวบเงินในลักษณะของเงินที่เรียกว่า “เบี้ย
ประกันภัยจากสมาชิกหรือผู้ท าประกันภัยนั้นเอง” แล้วผู้รับประกันภัยก็ท าหน้าที่แจกจ่ายเงินจ านวน
นั้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนจากเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ท ากันไว้ ทั้งนี้ต้องเป็น
ความเสียหายที่ไม่คาดคิดคือมิได้ตั้งใจจะให้เกิดความเสียหายนั้นเอง  และอาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่า
เป็นการกระจายความเสี่ยงภัย หรือเฉลี่ยความเสียหายไปยังผู้อื่นนั้นเอง  แต่วิธีการนั้นได้มีกฎกติกา
หรือมีข้อตกลงที่ชัดเจนแน่นอน   
  นอกจากนี้ความหมายของการประกันภัยยังมีลักษณะของการเป็นหลักประกัน 
กล่าวคือ การประกันภัยหมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยสัญญาว่าเขาจะต้องไม่รับความเดือดร้อนจากภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขา โดยฝ่ายผู้ให้หลักประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจ านวน
และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรืออาจท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สภาพดีหรือใกล้เคียง
ดังเดิม โดยผู้ให้หลักประกันจะได้รับเงินตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งตามจ านวนที่ตกลงกันไว้  
            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 บัญญัติไว้ว่า “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือ เงินจ านวนหนึ่งให้ใน
กรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคน
หนึ่งตกลงจะส่งเงนิซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัยให้”18  
  ดังนั้น การประกันภัย คือ วีธีการเฉลี่ยความเสียหาย หรือวิธีการกระจายความเสี่ยง
ภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่ง ไปยังบุคคลหนึ่ง การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งซึ่งโอนความเสี่ยงภัยจากผู้
เอาประกันภัยไปสู่บริษัทผู้รับประกันภัย เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของผู้ประสบภัยโดย
ท าสัญญาความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยไว้19 และผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับ

                                           
18 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 
19 มุกดา โควหกลุ, การประกันภัย, (ปทุมธาน ี: หจก.สยามเตช่ันเนอรี่ซัพพลายส,์ 2537), 

น.17. 
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ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ตามสัญญา
ที่ได้ตกลงกันไว้ข้างต้นนั้นเอง  
 

2.3.2  ความหมายของการประกันภัยในแง่สัญญาตามกฎหมาย 
                      ตามมาตรา 86120 ให้ความหมาย สัญญาประกันภัย  หมายความว่า  สัญญา
ข้อตกลงที่บุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีเกิดวินาศภัย 
หรือในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตดั่งที่ได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย 
   สัญญาเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาต้องการของบุคคลตั้งแต่
สองฝ่ายขึ้นไป เมื่อสัญญาฝ่ายที่สองตอบรับค าเสนอนั้นด้วยค าสนอง (ตอบรับ) แล้วสัญญาก็เกิดขึ้น
เนื่องจากแสดงเจตนาค าเสนอค าสนองต้องตรงกัน สัญญาประกันภัยมีลักษณะของการเกิด
เช่นเดียวกับสัญญาทั่วไป คือเกิดขึ้นจากค าเสนอขอท าสัญญาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับ
ประกันภัย เมื่อผู้รับประกันภัยพิจารณาค าเสนอ (ค าขอรับเอาประกัน) นั้นแล้วตอบรับค าขอเอา
ประกันด้วยค าสนอง ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือตอบยืนยันการรับประกันภัย หรือการเรียกเก็บค่าเบี้ย
ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าเป็นค าสนองที่ตรงกับค าเสนอเอา
ประกันน้ัน สัญญาประกันภัยก็เกิดขึ้นได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น 
  กรมธรรม์ประกันภัย  หมายความว่า เอกสารลงลายมือชื่อผู้รับประกันภัย ที่ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องท าขึ้นและส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้และมี
ข้อความตรงตามสัญญาประกันภัย และผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบกรมธรรม์นี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 1 
ฉบับ21 

   ผู้รับประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายมีหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ มีสิทธิรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญา22  
 

2.3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกันภัย 

                                           
20 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 
21 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น.26. 
22 เพิ่งอ้าง, น.26. 
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  1) ความน่าจะเป็น ( Probability )ความน่าจะเป็น เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่บริษัท
ประกันภัยน าไปใช้ในทางปฎิบัติ ก็เพื่อก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับการประกันภัยใน
แต่ละประเภท ดังนั้นจึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นมาประมาณค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น23  
  2) กฎว่าด้วยจ านวนมาก ( Law of large number ) กฎว่าด้วยจ านวนมาก กฎนี้
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสม่ าเสมอของเหตุการณ์ การเกิดเหตุของเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกรณี เกอดขึ้นเพราะความไม่เพียงพอหรือมีความรู้ไม่สมบูรณ์ในสิ่งที่คาดไว้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน อาจกล่าวได้ว่า กฎจ านวนมาก หมายถึงยิ่งจ านวนของสิ่งที่เราต้องการ
ทราบว่าจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้นมีจ านวนเท่าไร จ านวนครั้งที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมได้ก็จะมี
ค่าใกล้จ านววนความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขึ้นโดยมีจ านวนครั้ง
ไม่สิ้นสุดมากเท่านั้น24 
    3) กฎของการเฉลี่ย ( Law of average ) ถ้ากลุ่มผู้เสี่ยงภัยมีน้อย ค่าเบี้ยประกันภัย
ก็จะมีอัตราสูง และท าให้การด าเนินงานการ ประกันภัยไปได้ยาก ในทางตรงกันข้าม ถ้ากลุ่มผู้เสี่ยงภัย
มีมาก ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีอัตราต่ า และท าให้การประกันภัยด าเนินการไปด้วยดี25 

2.3.4 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัยประกอบด้วย  
  2.3.4.1 หลักการมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (INSURABLE INTEREST) คือ 

หลักการเบื้องต้นของการประกันภัยมีอยู่ว่าผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในวัตถุที่เอาประกัน
นั้น เช่น การมีส่วนได้เสียส่วนในความปลอดภัย หรือการมีส่วนได้เสียในการสูญเสียทรัพย์สินนั้นๆ ใน
กรณีที่ผู้ประกันภัย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่แท้จริงแล้ว กรมทัณฑ์ก็จะมีผลใช้บังคับแต่ถ้า
ผู้ประกันไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันจะท าให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับ ขึ้นได้26    
    สาระส าคัญของส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยน้ัน สามารถพิจารณาได้ดังนี้คือ27 

                                           
23 เพิ่งอ้าง , น.37. 
24 เพิ่งอ้าง , น.38. 
25 เพิ่งอ้าง, น.40. 
26 รองศาสตรจารย์สุธรรม พงศส์ าราญ, ศาสตราจารย์พิเศษวิรัช ณ สงขลา และผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์พึงใจ พึ่งพานิช, หลักการประกันวินาศภัย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอสพ
ริ้นติ้ง เฮ้าส,์ 2539), น.140. 

27 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น.44-45. 
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   1) จะต้องมี กรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชน์ หรือความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่ง
สามารถตีราคาเป็นเงินได้  

    2) กรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชน์เหล่านั้นจะต้องมีอยู่เหนือตัวหนี้หรือ
ความรับผิดอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ในขณะที่ท าสัญญาประกันภัยนั้น  

   3) ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความผูกพันกับวัตถุที่เอาประกันในกรณีที่จะ
เกิดความเสียหายกับเขา หากวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเกิดมาเกิดวินาศภัย  

    4) ความผูกพันระหว่างผู้ประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย 

 
2.3.4.2 หลักแห่งความสุจริตอย่างยิ่ง (UTMOST GOOD FAITH)  

   ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย อธิบายว่า “จุดมุ่งหมายแท้จริงของหลัก
สุจริตคือ ความยุติธรรมภายใน หรือความยุติธรรมตามเนื้อเรื่อง (substantial justice) รัฐจะต้องออก
ข้อบังคับของกฎหมายและการวินิจฉัยคดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความยุติธรรม ดังนั้น จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายต้องวินิจฉัยตามหลักความเป็นธรรมและความถูกต้องตามหลักคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ28   
   ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ อธิบายว่า “หลักสุจริตเป็นรากฐาน
ของกฎหมายแพ่งทั้งระบบ มีจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม เป็นหลัก
กฎหมายเพื่อความยุติธรรม เป็นหลักความซื่อสัตย์และความไว้วางใจที่ไม่อาจอธิบายให้ชัดเจนใน
รายละเอียดได้29   
   กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่จ าเป็น สภาวะแวดล้อม และพฤติกรรมความเสี่ยงภัยเพื่อให้ผู้รับประกันภัยมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
พิจารณาว่าควรรับประกันภัยหรือไม่ อย่างไร เพราะผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายทราบข้อมูลที่เอา

                                           
28 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2519), น.102. 
29 ปรีดี เกษมทรพัย,์ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เจรญิวิทย์การพิมพ์, 

2519), น.32-33. 
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ประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายหากเกิดเหตุที่รับ
ประกันภัยไว้ในอนาคต  การปฏิบัติตามหลักสุจริตใจมี 3 ประการ30 
   (1) การเปิดเผยข้อความจริง (DISCLOSURE) หมายถึง การเปิดเผย
ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยทราบดีอยู่แล้ว โดย
ไม่จ าเป็นว่ามีการตามหรือไม่ มิฉะนั้นอาจมีผลให้สัญญาตกเป็นโมฆียะ  
   (2) การไม่แถลงข้อความเท็จ (NON MISREPRESENTATION)   หมายถึง 
การกล่าวข้อความจริงใดๆของผู้เอาประกันภัย ในขณะขอท าสัญญาประกันภัยเป็นความเท็จ โดยจริง
แล้วข้อความที่ต้องแถลง คือข้อความซึ่งอาจจะจูงใจผู้รับประกันให้เรียกเบ้ียประกันสูงขึ้น หรือบอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญา ทั้งต้องเป็นข้อความที่ผู้มีหน้าที่ต้องแถลงให้รู้ความจริงอย่แล้ว ผู้เอาประกันภัยต้อง
ตอบข้อถามของฝ่ายผู้รับประกันภัยให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นโดยทางวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษรมิฉะนั้นอาจมีผลให้สัญญาตกเป็นโมฆียะ 
   (3) การให้ค ารับรอง (WARRANTY)  หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัย ให้ค า
รับรองต่อผู้รับประกันภัยว่า จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์
ในเรื่องของความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไว้ หากไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ค ารับรองไว้ และเกิดเหตุ
ขึ้น อาจมีผลให้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดได ้

  2.3.4.3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง  (PRINCIPLE OF INDEMNITY) 
เป็นการป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์หวังผลก าไรจากการเกิดเหตุที่เอา ประกันภัย
ไว้ จึงก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริงเท่านั้น การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมี 3 วิธี31 
   - การจ่ายเป็นตัวเงิน (CASH PAYMENT) 
   - การซ่อมแซมให้กลับคืนเหมือนเดิม (REPAIR) โดยผู้รับประกันภัยเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย 
   - การหาของแทนให้ใหม่ (REPLACEMENT) เป็นการหาของทดแทนในชนิด
และคุณภาพ  เท่าเทียมกัน 
     

                                           
30 มุกดา โควหกลุ, การประกันภัย, (ปทุมธานี : หจก.สยามเตช่ันเนอรี่ซัพพลายส,์ 2537), 

น.47.  
31 เพิ่งอ้าง, น. 49 
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    2.3.4.4 หลักการเฉลี่ย (DOCTRINE OF CONTRIBUTION) เป็นหลักการมีส่วนร่วม
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปในความ
คุ้มครองสิ่งเดียวกันและภัยเดียวกัน การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็นการร่วมชดใช้ที่มีจ านวนรวม
เท่ากับความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท าได้ 3 วิธี 
   ก. ชดใช้เท่าๆ กัน (BY EQUAL SHARE) 
   ข. ชดใช้ตามอัตราส่วนของการรับประกันภัย (BY PRO RATA) 
   ค. ชดใช้ตามล าดับของการรับประกันภัย (BY PRIMARY AND EXCESS 
INSURANCE)  

    2.3.4.5 หลักการรับช่วงสิทธิ์  (PRINCIPLE OF SUBROGATION) การรับช่วงสิทธิ์  
หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยเข้าไปใช้สิทธิ์ทั้งปวงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เท่ากับ
จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้จ่ายให้ไปด้วยอ านาจของกฎหมาย32  เป็นหลักการที่ช่วย
ป้องกันมิให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมซ้ าซ้อน หลักการรับช่วงสิทธิ์ใช้เฉพาะกับการประกัน วินาศภัย
และเฉพาะกับภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์เท่านั้น โดยผู้ก่อเหตุต้องมิใช่ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน ์

   2.3.4.6 หลักสาเหตุใกล้ชิด  (DOCTRINE OF PROXIMATE CAUSE) เป็นหลักการ
ที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่มี
การเอาประกันภัยไว ้
สาเหตุใกล้ชิด หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลโดยตรงในความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นน้ัน33 

  โดยหลักของประกันภัยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดใน
การจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายนั้นจะต้องเป็นไทยที่ระบุไว้แน่นอนในสัญญาประกันภัยกล่าวคือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้วผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นฝ่ายเสียประโยชน์และเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้อง
พิสูจน์ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นตามสัญญาแล้วเช่นการประกันอัคคีภัยก็ต้องพิสูจน์ว่าไปได้ไม่
ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เอาประกันภัยไว้แล้ว บริษัทรับประกันจึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตาม
สัญญาประกันภัย34  

                                           
32 สิทธิโชค ศรีเจริญ, ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับประกันภัย, (กรุงเทพมหานคร: ประชุมทองกา

รพิมพิ,์  2528), น.108. 
33 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 33, น. 56. 
34 เพิ่งอ้าง, น.56 
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    2.3.4.7 หลักความซื่อตรงต่อกัน ( Good F a i t h ) กรมทัณฑ์ประกันอุบัติเหตุทุก
ชนิด ขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือผู้เอาประกันสาย 1 และผู้รับประกันอีกฝ่าย
หนึ่งความซื่อตรงต่อกันนี้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการท าประกันรถยนต์ผู้ขอเอาประกันจะต้อง
แถลงข้อเท็จจริงในรายละเอียดของรถยนต์ของตนให้ บริษัท รับประกันทราบอย่างตรงไปตรงมาและ
ผู้รับ และผู้รับประกันจะต้องเปิดเผยความจริงทุกประการ ที่จะมีผลต่อการประจ านั้น ให้ผู้เอาประกัน
ทราบเช่นกันถึงแม้ว่าการช าระเบี้ยประกันจะเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ตามทั้งผู้รับประกันและผู้เอา
ประกันจะต้องเปิดเผยความจริงซึ่งจะมีผลต่อการประกันหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปิดบังอ าพรางเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนบางอย่างจะมีผลท าให้กรรมธรรม์นั้นขาดผลบังคับลงทันใด ในทางปฏิบัติผู้
รับประกันจะต้องไม่รับประกัน ซึ่งจะไม่มีผลทางกฎหมายส่วนผู้เอาประกันจะต้อง ตอบค าถามของผู้
รับประกัน ทุกข้อโดยความสุจริตใจอย่างยิ่ง35    
 
2.4 แนวความคิดเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด 

2.4.1 ความรับผิดในการละเมิด   แนวความคิดเกี่ยวกับการละเมิดนั้นได้ก่อก าเนิดขึ้นมาเป็น
เวลานานในยุคเริ่มแรกนั้นความหมายของละเมิดอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบัน โดยเฉพาะความ
มุ่งหมายที่ในปัจจุบันนั้นมุ่งเยียวยาผู้เสียหายให้เสมือนความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเลย 36   ในยุคโรมัน
นั้นการละเมิด คือหนี้ที่เกิดการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้มีการแยกความรับผิดว่า เป็น
ความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกความรับผิด
ทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน เพราะวัตถุประสงค์ของกฎหมายแพ่งและ
อาญานั้นต่างกัน37   โดยความรับผิดทางแพ่งที่เกิดจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ ละเมิด 
และด้วยการละเมิดนี้เองเป็นการท าให้เกิดหนี้ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกละเมิด 

2.4.1.1 ความหมายของละเมิด  การละเมิดนั้นถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 โดยมาตรา 420 ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ท าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 

                                           
35 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.140. 
36 ศนันท์กรณ ์โสตถิพันธ์ุ, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร

ได,้ พิมพ์ครั้งที ่2, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552), น.37. 
37 จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), น.
21. 
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ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
นั้น” ซึ่งเป็นการให้ความหมายและบทนิยามของการท าละเมิดตามกฎหมายไทย ซึ่งพอจะแยก
สาระส าคัญของการท าละเมิดออกมาเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้38   

 1) ผู้กระท า  ผู้ที่กระท าละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
420 นั้นไม่จ ากัดว่าจะเป็นผู้ใด บุคคลที่มีสภาพบุคคลอยู่ในวันที่ท าให้เกิดละเมิดย่อมต้องรับผิดในการ
ละเมิดของตน บุคคลธรรมดาแม้จะไม่มีความสามารถในการท านิติกรรม เช่น ผู้ เยาว์ คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถก็ท าละเมิดได้ นิติบุคคลนั้นแม้ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็มีการ
กระท าอันเป็นการละเมิดได้ โดยผ่านผู้กระท าแทนทั้งหลาย 

2) การกระท า  การกระท าที่จะท าให้เกิดละเมิดบุคคลอื่นได้นั้น ผู้กระท าจะต้อง
กระท าโดยรู้ส านึกในการกระท า และอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ ที่ผู้กระท าจะเคลื่อนไหว หรือไม่
เคลื่อนไหวร่างกายของตน การคิดหรือเพียงแต่ตัดสินใจยังไม่ถือเป็นการกระท า เพราะเป็นเรื่ องที่อยู่
ภายในจิตใจ ตราบใดที่ยังไม่ได้กระท าตามที่คิดที่ตัดสินใจไว้ ก็ถือว่ายังไม่มีการกระท า การกระท าที่ไม่
อยู่ภายใต้บังคับจิตใจไม่อาจจะเรียกว่ามีการกระท าได้ การกระท าของเด็กทารก การเคลื่อนไหว
ร่างกายนั้นเกิดจากความไร้เดียงสาไม่อาจจะเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้บังคับของจิตใจ หรือ
การเคลื่อนไหวเพราะเกิดจากการเจ็บป่วย ละเมอ เป็นการเคลื่อนไหวโดยไร้สติไม่เป็นการกระท า แต่
คนที่มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือมีจิตฟั่นเฟืองแม้ในทางอาญาจะเป็นเหตุยกเว้นโทษ แต่ในทางแพ่งหาก
กระท าในขณะที่รู้ส านึกในการกระท าก็ต้องรับผิดในการละเมดิ39  

3) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ความรับผิดเพื่อการละเมิดนั้นเป็นความรับผิด
ทางแพ่งที่มีหลักว่าจะต้องมี ความผิด(fault) 40 โดยความผิดในที่นี้พิจารณาจากการกระท านั้นเป็น
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ โดยที่การจงใจนั้นมีสองความหมาย คือการตั้งใจให้
ผู้อื่นเสียหายหรือเพียงแค่รู้ว่าการกระท าของตนอาจท าให้ผู้อื่นเสียหายได้ โดยที่ผลของความเสียหาย
จะเกิดมากหรือน้อยไม่ใช่ข้อส าคัญ41  

ส่วนการกระท าโดยประมาทนั้น หมายถึงการกระท าโดยไม่ใช่ความระมัดระวังให้
เพียงพอ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วบุคคลเช่นนั้นอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และ

                                           
38 ไพจิตร ปุญญพันธ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด เรื่องข้อ

สันนิษฐานทางกฎหมาย, (กรงุเทมหานคร : นิติบรรณาการ, 2548), น.5. 
39 เพิ่งอ้าง, น.7. 
40 อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่39, น. 62. 
41 เพิ่งอ้าง, น. 65. 
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จะต้องไม่ใช่การกระท าโดยตั้งใจหรือเล็งเห็นผล42 ซึ่งความรับผิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาทนั้น
กฎหมายไม่ได้บัญญัติระดับของความประมาทไว้ ว่ากระท าประมาทเลินเล่อธรรมดาหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อในระดับใดก็เป็นการกระท าอันเป็น
ละเมิดได้ทั้งนั้น แต่ในส่วนของความระมัดระวังนั้นหากบุคคลใดมีอาชีพในการท างานนั้น ๆ จะต้องใช้
ความระมัดอย่างผู้มีอาชีพ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเช่นวิญญูชนที่ไม่ได้ท าอาชีพอย่างตนเองไม่ได้ 

4) โดยผิดกฎหมาย ความหมายของการกระท าโดยผิดกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีความหมายเพียงแค่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แม้การกระท านั้นไม่
ถึงกับผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง แต่กระท าโดยไม่มีสิทธิหรือผิดหน้าที่ก็เป็นการกระท าโดยมิชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายของมาตรา 420 แล้ว43  แต่ถ้าหากว่าการกระท านั้นผู้กระท ามีอ านาจกระท า
ได้ไม่ว่าจะเป็นอ านาจที่ท าได้ตามกฎหมาย แม้จะท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบุคคลอื่น ก็ไม่ต้องรับ
ผิดในความเสียหายนั้น แม้แต่การกระท านั้นเป็นการใช้สิทธิของผู้กระท าที่สามารถท าได้ แต่ถ้าเป็น
การใช้สิทธิที่มีแต่จะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น แม้การกระท านั้นจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นการละเมิด
ได้เช่นกัน เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 บัญญัติไว้ว่า “การใช้สิทธิซึ่งมี
แต่จะให้เสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

5) มีความเสียหายต่อบุคคลอื่น  ความรับผิดในการละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นด้วย หากไม่เกิดความ
เสียหาย ความรับผิดในการละเมิดก็ไม่อาจมีได้ ความเสียหายต่อผู้อื่นนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 “...ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนั้น อาจเป็น ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายในเรื่องละเมิดต้องการคุ้มครองให้กับบุคคลทุกคน ไม่ให้มีผู้มีผู้ใดมาท า
อันตราย และหากฝ่าฝืน จ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความรับผิดเพื่อจะละเมิดอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถและค่า
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ ดังจะได้กล่าวรายละเอียดตามล าดับคือ  

                                           
42 เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ภาค 1-2, 

(กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2505), น. 621. 
43

 ไพจิตร ปุญญพันธ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด เรื่องข้อ
สันนิษฐานทางกฎหมาย, (กรงุเทมหานคร : นิติบรรณาการ, 2548), น.15. 
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2.4.2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ  

อุบัติเหตุจากรถสามารถที่จะป้องกันได้ แต่การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยนั้น
ย่อมเป็นเหตุที่สุดวิสัยที่จะกระท าได้ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือร่างกาย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งในทาง
กฎหมายเเพ่งถ้าเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อแล้วถือว่าเป็น
เรื่องละเมิด และผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหาย 
อุบัติเหตุจากกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องละเมิด ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจาก
รถ คือมาตรา 42044 อันเป็นบทหลัก และมาตรา 43745 เป็นบทเฉพาะเกี่ยวกับความเสียหายอันเกิด
จากยานพาหนะ ซึ่งทั้ง 2 มาตรานี้มีหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันที่ผู้เสียหายจะได้รับ
คุ้มครองในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดของบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้จะได้กล่าวโดย
ละเอียด คือ  

2.4.2.1 ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 
               มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระท าละเมิด จ าต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 420 พอสรุปความหมายของละเมิดได้ว่า หมายถึง
การกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งผู้กระท าจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ละเมิดจะต้องเป็นการกระท าผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการกระท า
ผิดกฎหมายแต่ไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น แต่การกระท านั้น
ไม่ผิดกฎหมายย่อมไม่เป็นการละเมิด ซึ่งการกระท าละเมิดนี้ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย คือการใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกกระท าละเมิด แม้ผู้กระท ามิได้ประสงค์ให้เกิดผลเช่นนั้นก็ตาม แต่ก็เกิดขึ้น
โดยอ านาจของกฎหมาย  

                                           
44 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
45 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 
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 และมาตรา 420 นี้ก าหนดหลักความผิดในกรณีละเมิดนี้อยู่บทหลักความจง

ใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพื้นฐานของความรับผิด(Liability Based on 
Fault) กล่าวคือไม่มีความรับผิดถ้าปราศจากความผิด  

2.4.2.2 ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 437  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 วรรคแรกบัญญัติว่า 

“บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ อันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้น
จะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การเสียหายนั้นเกิด
แต่เหตุสดุวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง”  

 ตามบัญญัติดั งกล่าว ประสงค์จะให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแล
ยานพาหนะที่เดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะนั้น 
ไม่ว่าผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะจะได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์แก้ตัวได้ ตามบทบัญญัตินี้มีหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาดังนี้   

  ก. ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล หมายถึง ยานพาหนะทุก
ชนิดที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ซึ่งเคลื่อนไปด้วยก าลังเครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องไฟฟ้า หรือพลังแสงอาทิตย์ หรือพลังงานปรมาณู ถ้ายานพาหนะเคลื่อนไปด้วยแรงคนหรือแรง
สัตว์หรือพลังงานธรรมชาติโดยตรง เช่น รถจักรยาน เกรียน รถม้า เรือใบ มิใช่ยานพาหนะเดินด้วย
เครื่องจักรกล  

  ข. ความเสียหายต้องเกิดขึ้นขณะยานพาหนะนั้นก าลังเดินด้วย
เครื่องจักรกล มิใช่ยานพาหนะที่จอดอยู่กับที่แล้วผู้เสียหายไปโดยยานพาหนะนั้นเข้าเอง หรือการ
เคลื่อนที่ไป เพราะคนเข็นหรือสัตว์ฉุดลาก หรือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าไม่ถือว่าเดินด้วยก าลัง
เครื่องจักรกล แต่ถ้ารถยนต์วิ่งไปแล้วเครื่องดับรถยนต์ยังคงเล่นต่อไปอยู่ต้องถือว่ายานพาหนะอันเดิน
ด้วยก าลังเครื่องจักรกล  

  ค. ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล
นั้น จะเกิดจากตัวยานพาหนะนั้นโดยตรง เช่น ชน ทับ หรือเป็นผลจากการเดินด้วยก าลัง
เครื่องจักรกล เช่น พลิกคว่ า ของที่บรรทุกมาตกหล่นไปทับผู้อื่นเสียหาย หรือวิ่งไปบนน้ าซึ่งขังอยู่
กระเซ็นไปเปียกคนข้างถนนหรือคลื่นรถยนต์ท าให้เกิด เรือบรรทุกคว่ า 

  ง. ความเสียหายต้องเกิดแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือยานพาหนะอื่นที่
มิได้เดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล ในระหว่างยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกลด้วยกันไม่อยู่ใน
ความหมายของมาตรานี้ ทั้งนี้เพราะมาตรานี้เป็นบทบัญญัติซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าฝ่าย
หนึ่งเป็นพยานเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกลแต่อีกฝ่ายไม่ใช่ ฝ่ายที่เดินด้วยก าลัง
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เครื่องจักรกลต้องน าสืบแก้ตัวให้พ้นผิด ถ้าไม่น าสืบก็เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นฝ่ายผิดและ
ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างใช้ก าลังเครื่องจักรกลด้วยกัน ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายประมาท
ต้องเป็นผู้สืบตามมาตรา 420 จะใช้มาตรา 437 ไม่ได้(ค าพิพากษาฎีกาที่ 828/2500)  

2.4.3 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด  
   ตามพระราชบัญญัติกฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องละเมิดนั้น ก าหนดให้ผู้กระท าละเมิด

ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 438 , 442-446 ซึ่ง
ระบุไว้ดังนี้  

  มาตรา 438 ก าหนดว่า  “ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้
ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

   อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหาย ต้องเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหาย อันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ 
อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ” 

 จากมาตราดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ค่าสินไหมทดแทน คือการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจาก
การกระท าละเมิด โดยการคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง
ค่าเสียหายใดๆ เพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมที่สุดเท่าที่สามารถ
กระท าได้ 46 

  ในกรณีที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายมีส่วนอยู่ด้วย จ าเลยสามารถ
ยื่นค าให้การต่อสู้ในประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้ศาลมีดุลพินิจในการปรับส่วนค่าสินไหมทดแทนตามขนาด
ลง (มาตรา ๔๔๒)47 

2.4.3.2 ประเภทค่าสินไหมทดแทน 
   1) การคืนทรัพย์ ตามมาตรา 439 ก าหนดไว้ว่า “ บุคคลผู้จ าต้องคืนทรัพย์

อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะ ละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นท าลายลง โดย
อุบัติเหตุหรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดย อุบัติเหตุ ” หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสีย

                                           
46 ศักดิ์  สนองชาติ ,  ค าอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด , น. 

106. 
47 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ก าหนดไว้ว่า “ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้น

เพราะความผิดอย่างหนึ่ง อย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติ แห่ง 
มาตรา 223 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ” 
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ลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อ การที่ทรัพย์สินท าลาย หรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้น 
ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการท าละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง 

   2) การใช้ราคาทรัพย์ ในกรณีไม่อาจคืนทรัพย์ได้เพราะได้เสื่อมค่า บุบสลาย 
ตามมาตรา 440 48 และ 44149 

   3) การชดใช้ค่าเสียหาย (เงิน) มาตรา 438 วรรคสอง "ค่าเสียหายอันจะพึง
บังคับให้ใช้เพือ่ความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นด้วย" 

2.4.3.3 ค่าเสียหายที่จ าเลยได้ก่อขึ้น มีการจ าแนกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   ก. ความเสียหายแก่ชีวิต ประกอบด้วย มาตรา 44350 และ 44551 ได้แก่ ค่า

ปลงศพ (ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอื่น), ในกรณีมิได้ตายในทันที ยังมีค่ารักษาพยาบาล, ค่าขาด
ประโยชน์ท ามาหาได้,ค่าขาดไร้อุปการะ, ค่าขาดแรงงาน 

                                           
48 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 440 ก าหนดไว้ว่า  ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์

อันได้เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ตอ้งใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝ่ายผู้ต้อง 
เสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่จะต้องใช้ คิดต้ังแต่เวลาอัน เป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณ
ราคานั้นก็ได ้

49 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 441 ก าหนดไว้ว่า “ ถ้าบุคคลจ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความ เสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดี หรือเพราะ ท า
ของเขาให้บุบสลายก็ดี เมื่อใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่ง เป็นผูค้รองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอา
ไป หรือขณะทีท่ าให้บุบสลาย นั้นแล้ว ท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้น แม้กระทัง่
บุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอื่น เหนือทรัพย์นั้น เว้นแต่สิทธิของ
บุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็น ที่รู้อยู่แก่ตน หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของ
ตน ”  

50 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 ก าหนดไว้ว่า “ ในกรณีท าให้เขาถึงตาย
น้ัน ค่าสินไหมทดแทนได้แก ่ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย ”  

51 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 445 ก าหนดไว้ว่า “ ในกรณีท าให้เขาถึงตาย 
หรือให้เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัยก็ดี ในกรณีท าให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหาย มีความ
ผูกพันตามกฎหมาย จะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคล ภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทน
ให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย ”  
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  ข. ความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัย ประกอบด้วย มาตรา 444-446 ได้

อธิบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ ดังนี้  
- ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ต้องเสียไป (มาตรา 9 วรรคแรก ) ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล

โดยตรง เช่น ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ารักษาบาดแผล ค่าห้อง ค่าอวัยวะเทียม ค่ายา หลังจากออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยจ าเป็น เช่น ค่าจ้างพยาบาลเฝ้าไข้ ค่ารถแท็กซี่ที่นั่งไป
ท างานระหว่างเดินไม่ได้ หรือค่าแท็กซี่ที่ภรรยาไปเยี่ยม (ค าพิพากษาฎีกาที่ 450/2516 ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องนี้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายจ าเป็นและสมควรจริงๆ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด52  

   ค. ความเสียหายแก่เสรีภาพ ประกอบด้วย ค่าขาดแรงงาน ตามมาตรา 445 
หมายถึง ค่าชดใช้การขาดงานในครัวเรือนและในอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกผู้
ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกเอาจากผู้ท าละเมิด53 , ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ตามมาตรา 
446 หมายความถึง ค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัย ซึ่งไม่อาจค านาณได้เป็นตัวเงิน เช่น ค่าทนทุกข์
ทรมาน ระหว่างเจ็บป่วย เพราะถูกท าละเมิด ค่าเสื่อมสุขภาพอนามัย ค่าร่างการพิการ หรือค่าหน้า
เสียโฉม ไม่ถือว่าซ้ าซ้อนกับการกับค่าประกอบการงาน54 

   ง. ความเสียหายแก่ชื่อเสียง ประกอบด้วย มาตรา 447 ก าหนดไว้ว่า “ 
บุคคลใดท าให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อผู้ ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตาม
ควรเพ่ือท าให้ ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหายหรือทั้งให้ใช้ค่า เสียหายด้วยก็ได้ ” 

   จ. ความเสียหายต่อทรัพย์ ประกอบด้วยมาตรา 438 ได้แก่ การใช้คืน
ทรัพย์สิน, การใช้ราคาทรัพย์สิน 

   ฉ. ความเสียหายต่อสิทธิอื่น ๆ ได้แก่ กรณีละเมิดต่อหญิงในความผิดอาญา
ที่เป็นทุรศีลธรรม (การกระท าที่ผิดต่อศีลธรรม) เช่น อนาจาร ข่มขืนกระท าช าเรา ฉุดคร่า เป็นต้น 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยค้ าจุน 
 ความเสียหายอันเกิดจากจากอุบัติเหตุรถยนต์ ในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายในหลาย
ประการ และผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอาจเข้าลักษณะที่ถือได้ว่ามีการกระท าละเมิดต่อบุคคลอื่น 

                                           
52 พนมเทียน เพชรไผ,่ “ทัศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535,” ( วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2535), น. 42 

53 เพิ่งอ้าง, น. 43. 
54 เพิ่งอ้าง, น. 43.  
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จ าเป็นต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย อันเนื่องจากอุบัติเหตุรถนั้น ดังนั้นเพื่อลดความ
เสี่ยงภัยในความรับผิดดังกล่าว จึงมีวิธีการโอนความเสียงภัยในรูปแบบการประกันภัย ( Insurance 
Transfer) โดยวิธีนี้บุคคลที่มีความเสี่ยงภัยจะโอนความเสี่ยงภัย และความเสียหายทางการเงินที่
อาจจะเกิดขึ้นไปให้บริษัทประกันภัย ในรูปแบบของการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย โดยการท า
สัญญาประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยสัญญาว่าจะใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับ
ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนั้นการประกันภัยอุบัติเหตุอันเกิดจากรถนี้มี
ส่วนของการประกันภัยค้ าจุน ซึ่งเป็นการประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง 55 ตามที่บัญญัติในประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 และมาตรา 888 ดังต่อไปนี ้

ตาม มาตรา 887 อันว่าประกันภัยค้ าจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่า
จะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง 
และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่
ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่า
จ านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับ
ประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุด
พ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอา
ประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว 

ตามมาตรา 888 ถ้าค่าสินไหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ใช้ไปโดยค าพิพากษานั้นยังไม่
คุ้มค่าวินาศภัยเต็มจ านวนไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยังคงต้องรับใช้จ านวนที่ยังขาด เว้นไว้แต่บุคคล
ผู้ต้องเสียหายจะได้ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาสู่คดีด้วยดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน 

หลักประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ในแต่ละครั้งกอ่ให้เกิดความเสียงใน
หลายประการและผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอาจเข้าลักษณะทีถ่ือได้ว่าเป็นการกระท าละเมดิต่อบุคคลอื่น 
จ าเป็นต้องมีการชดใช้ค่าเสียค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุรถนั้น ดังนั้นเพ่ือลด
ความเสี่ยงภายในการรับผิดชอบดังกล่าวจึงมีวิธีการโอนความเสี่ยงภายในรูปแบบของประกันภัยโดย
วิธีนี้ บุคคลที่มีความเสี่ยงภัยจะโอนความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นไปให้
บริษัทประกันภัยในรูปของประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยโดยท าสัญญาประกันภัย
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 เพิ่งอ้าง, น.45. 



 

บทที่ 3 
กฎหมายคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถของประเทศญี่ปุ่น 

 
3.1 ความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น 

   
ความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น การ

ประกันภัยรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1914 ซึ่งในขณะนั้นมีรถยนต์เพียง 1066 
คัน หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาปริมาณรถยนต์มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็น
เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก อีกทั้งมีการพัฒนาเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นท าให้ปริมาณรถยนต์มีมากขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของโลก1  ในช่วงปี ค.ศ. 1948 
ถึง 1954 มีจ านวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์สูงจากเดิม 21,450 รายเป็น 78,764 
ราย คิดเป็นร้อยละ 350 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งเดิม
ความรับผิดชอบ ต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ความรับผิดฐานละเมิด (Tort Liability ) ตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 709  
(Article 709 of the Civil Code)2  กล่าวคือ ผู้ได้รับสิทธิ์ ความเสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายได้
ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด หรือความประมาทของผู้ใช้รถ ซึ่งในหลายกรณีผู้ประสบภัยไม่
มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ 3  จนกระทั่ งในปี  ค.ศ.1955 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์ (Automobile Liability Security law 

                                           
1 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 Japan 

(with Appendix), p.1 และกมลวรรณ กีรติสมิต “การประกันภัยความรับผิดในการใชร้ถยนต์ภาค
บังคับของประเทศญี่ปุ่น” (Compulsory Antomobile Liability Insurance ) 

2 ตามประมวลก าหมายแพ่งของญี่ปุ่น มาตรา 709 ก าหนดว่า  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจ าเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดนั้น 

3 Arthur Taylor Von Mehren " The Treatment of Motorvehicle Accidents : The 
Impact of Techonological Change on Law in Japan:the Legal order in Changing 
Society Legal Relation" (Massachusetts : Harvard University Press, 1963), p.401-403. 
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1955)4  กฎหมายนี้ก าหนดให้ การประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ คือ 
Compulsory Automobile Liability Insurance  ( CALl หรือ Ji-Bai-Seki) โดยมีความมุ่งหมายที่
จะคุ้มครองผู้ที่ประสบภัย อุบัติเหตุจากรถยนต์จนเป็นเหตุให้ได้รับความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ที่เกิดแก่ทรัพย์สินทรัพย์สินหรือตัวรถ  
 การประกันภัยรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ 2 ประเภทเช่นเดียวกับประเทศไทยกล่าวคือ5 
  1. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Volantaly Insurence)  เป็นการประกันภัย
ที่ให้ความคุ้มครองตลอดไปถึง บุคคลที่ 3 ความรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินหาย และ
รวมตลอดถึงอุบัติเหตุที่บุคคลนั้นเองเป็นผู้ก่อขึ้นเป็นการประกันภั ยในส่วนที่เพิ่มเติมจากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ  
  2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Insurance) การประกันภัยภาค
บังคับนั้นคุ้มครองเฉพาะความรับผิดจากการบาดเจ็บทางกายและเสียชีวิตโดยระบุล าดับความรับผิดไว ้
    ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการประกันภัยภาคบังคับเป็นการประกันความรับผิดขั้นพื้นฐานที่ผู้
ครอบครองรถต้องจัดท าเพื่อคุ้มครองผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต การประกันภัยภาคสมัครใจเป็นการ
ประกันภัยเกิดเกินกว่าจากขั้นพ้ืนฐานโดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นด้วย6   
 

3.2 มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยกฎหมายญี่ปุ่น7  

                                           
4 Automotion Liability Security Law 1955 เป็นกฎหมาย ปีโชวะ 30  เลขที่ 97 เรียก

เป็นภาษาญี่ปุ่น และเขียนด้วยอักษรโรมันว่า JIDOSHA SONGAI BAISHOHOS HOHO นิยมเรียก
สั้นๆว่า JIBAIHO ประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1955 และเริ่มใช้บังคับในเดือน
กุมภาพันธ์ค.ศ. 1956: ดูใน ไกรวินท์ สารวิจติร " กฎหมายการประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น" วารสารนิติศาสตร์. 21, หน้า 53. Antomobile Insurance Rating Organization of Japan 
, (AIRO) May 2002 Antomobile Insurance In Japan (with Appendix) , p.3 กมลวรรณ กีรติ
สมิต “ การประกันภัยความรับผิดในการใช้รถยนต์ภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่น ” (Compulsory 
Antomobile Liability Insurance ) วารสารประกันภัย. น. 55. 

5 วัลภา นนท์ธนาภรณ์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535, ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2547), น.33  

6 เพิ่งอ้าง, น.33-34. 
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  เดิมการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับความคุ้มครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 709 เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เนื่องจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ต้องใช้เวลายาวนานและค่าใช้จ่ายสูง และผู้ประสบภัยจากรถต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นความผิดหรือ
ความประมาทเลินเล่อขอประสบภัยจากรถ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประสบภัยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ
พิสูจน์ความผิดได้ ต่อมาจึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ 
พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผู้ใช้รถ (Automobile Liability Security law 1955)  
และ การประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่น (Compulsory 
Automobile Liability Insurance  ( CALl หรือ Ji-Bai-Seki)  
  พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์รถยนต์ภาคบังคับหลักการส าคัญของ
การประกันความรับผิดในการใช้รถยนต์ท่าบังคับประเทศญี่ปุ่นคือ มี 3 หลักการส าคัญ 3 ประการคือ8 
   

(1) หลักการไม่แสวงหาก าไรจากการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ ตาม 
Automobile Liability Security law มาตรา 25 มีหลักการว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บ 
ส าหรับการประกันภัยภาคบังคับนี้ จะก าหนดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรนี้ ได้ จากหลักการนี้ ท าให้เกิดระบบ
อัตราเบี้ยประกันที่เรียกว่า No-Loss No-Profit  กล่าวคือ เป็นระบบอัตราเบี้ยประกันภัย  ที่ไม่
ก่อให้เกิดผลก าไร แต่ก็ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัยขาดทุน หากมีก าไรเกิดขึ้นจากการรับประกันภัยภาค
บังคับนี้  จะมีมาตรการให้ผลก าไรดังกล่าวกลับคืนสู่ประชาชนโดยการลดเบี้ยประกันภัย หรือ เพิ่มค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  
  

(2) หลักการบังคับให้รถทุกคัน ต้องท าประกันภัย การประกันภัยความรับผิด จากการใช้
รถยนต์ภาคบังคับนี้ มีการบังคับทั้งผู้ครอบครองรถ ที่จะน ารถออกว่ิงในทางถนน จะต้องท าประกันภัย
ความรับผิดจากการใช้รถยนต์  และผู้รับประกันภัยรถยนต์จะต้องรับประกันภัยรถทุกคัน ที่มีผู้น ามา
ท าประกันภัย โดยจะปฏิเสธการรับประกันภัยตามกฎหมายนี้ไม่ได้ตาม  Automobile Liability 
Security law มาตรา 25  เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้  
  1) เป็นรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
  2) มีการแถลงข้อความเท็จหรือ ปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยอย่าง
ชัดเจน 

                                                                                                                         
7 เพิ่งอ้าง, น.34. 
8 เพิ่งอ้าง, น.34-35. 
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  3) ระยะเวลาของการประกันภัยนับจากวันที่ขอเอาประกันภัยจนถึงวันสิ้นสุดเกิน
ระยะ เวลาที่ระบุไว้  
  4) มีการท าประกันภัยซ้ า ไม่ว่าจะท าประกันภัยภาคบังคับ (CALL) หรือสัญญา  
CALMA 
  5) พ้นสภาพจากการใช้รถยนต์ 
  

(3) หลักการผลักภาระการพิสูจน์ในเรื่องความผิด และความประมาทเลินเล่อในการใช้รถ 
การประกันภัยความรับผิดโดยทั่วไปความเสียหาย จะต้องเกิดจากความผิด หรือความประมาท
เลินเล่อของผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด แต่การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายนี้ ผู้ประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยพิสูจน์แต่
เพียงว่าการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเกิดจาก หรือมีผลมาจากอุบัติเหตุรถยนต์เท่านั้น  Automobile 
Liability Security law มาตรา 3 ก าหนดให้บุคคลผู้ใช้รถเพื่อประโยชน์ของตนเอง  จะต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ได้รับอันตรายทางกายจากการใช้รถของตนเอง เว้นแต่
ผู้ใช้รถเพื่อประโยชน์ของตนเองนั้น จะสามารถพิสูจน์ได้ทั้ง ๓ ประการนี้  
  1) ผู้ใช้รถ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ขับรถ ( ในกรณีที่ผู้ใช้รถ เพื่อประโยชน์
ของตนเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ขับเอง ) ไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการขับรถ  
  2) อุบัติเหตุเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ประสบภัยเอง หรือ
ของบุคคลอื่นนอกจากผู้ขับขี่  และ  
  3) ไม่มีความบกพร่องหรือความผิดปกติของรถยนต์ 
 ตามที่กฎหมายใช้ค าว่า “ บุคคลผู้ใช้รถเพื่อประโยชน์ของตนเอง ” นั้นหมายถึงผู้ที่ควบคุม
การเคลื่อนที่ของรถ และได้รับประโยชน์ใดๆ จากการที่รถนั้นเคลื่อนที่ โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องจ าเป็นต้อง
เป็นผู้เจ้าของรถ  และไม่ต้องขับรถนั้นเองหรือเป็นผู้ครอบครองรถในขณะที่รถนั้นเกิดอุบัติเหตุ การที่
กฎหมายบัญญัติเช่นนี้เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ของผู้ประสบภัยไปยังบุคคลผู้ใช้รถ  เพื่อประโยชน์
ของตนเองซึ่งภาระการพิสูจน์ทั้ง 3 ประการดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ยาก ดังนั้นหลักการนี้จึง
ใกล้เคียงกับหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด9  

                                           
9 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 

Antomobile Insurance In Japan (with Appendix) p. 4 : Arthur Taylor Von Mehren " The 
Treatment of Motor-vehicle Accidents : The Impact of Techonological Change on 
Law in Japan:the Legal order in Changing Society p.407. 
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3.3 การประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับประเทศญี่ปุ่น 
   

 3.3.1 รถที่ต้องท าประกันภัยภาคบังคับตาม Automobile Liability Security law มาตรา 
5  ก าหนดว่ารถคันใดที่ไม่ได้จัดท าประกันภัยภาคบังคับ จะออกวิ่งในทางไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นรถที่
ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย  ซึ่งรถที่รับการยกเว้นนั้น ได้แก่ รถที่ใช้ในกิจการกองก าลังป้องกันตนเอง 
หรือรถในกองทัพญี่ปุ่น และของกองทหารสหรัฐที่ใช้ในญี่ปุ่นในกิจการ เกี่ยวกับสนธิสัญญาความ
ร่วมมือ และป้องกันร่วมกัน ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นและรถที่ใช้ในกิจการของกองก าลังสหประชาชาติ
จัดตั้งขึ้นของกลุ่มเกษตรกร ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเกษตร10  ซึ่งเท่ากับรถที่ได้รับการยกเว้น 
ดังกล่าวแล้วนั้นรถทุกคัน11  ที่จะน าออกวิ่งในทางต้องท าประกันภัยภาคบังคับ รวมถึงรถยนต์ที่ใช้ใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ รถราชการโดยให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของส่วนราชการนั้นเป็นผู้ตั้ง
งบประมาณส าหรับจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย นอกจากนั้นรถจักรยานยนต์ก็
จะต้องท าประกันภัยภาคบังคับนี้ด้วย  
   การท าประกันภัยภาคบังคับ จะต้องจัดท าเมื่อมีการจดทะเบียนรถครั้งแรก และจัดให้มีการ
ท าประกัยภัยทุกครั้งที่มีการตรวจสภาพรถ โดยกรมธรรม์จะต้องมีความคุ้มครองครอบคลุมตลอดถึง 
การตรวจสอบสภาพรถครั้งต่อไป โดยระยะเวลาในการน ารถไปตรวจสภาพนั้น จะแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของรถเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จะต้องได้รับ
การตรวจสภาพรถทุก 2 ปี ส่วนรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถทุกปี 
โดยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและขนส่งซึ่งแต่เดิมขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
คมนาคม ถ้าไม่จัดให้มีการประกันภัยดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนรถได้ อีกทั้งรถคันนั้นก็
จะไม่ผ่านการตรวจสภาพ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนด้วยการนี้ จะท าให้แน่ใจได้ว่าจะ
ไม่มีรถที่ไม่ได้ท าประกันภัยภาคบังคับมาวิ่งอยู่บนท้องถนน  แต่ในทางกลับกันวิธีการท าประกันภัย
เช่นนี้ ผู้ประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยตามจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับความคุ้มครอง จนถึงการ
ตรวจสภาพรถในคราวต่อไป นอกจากนั้นการประกันภัยนี้ยังติดตามตัวรถไปจนถึงการตรวจสภาพรถ

                                           
10 ไกรวิน สารวิจิตร, "กฎหมายการประกนัภัยบุคคลที่สามของประเทศญี่ปุ่น," วารสาร

นิติศาสตร์. เล่มที่ 21, น.54. 
11 ศริญญา งามวงษ์วาน, "กฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" 

(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), น.38. 
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ครั้งต่อไป แม้ว่าในช่วงเวลาระหว่างนั้นรถคันดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลอื่นก็ตาม 12  ส าหรับ
รถจักรยานยนต์กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องได้รับการตรวจสภาพรถแต่เจ้าของ จะต้องติดเครื่องหมาย
ที่แสดงว่าได้มีการท าประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัยและแสดงระยะเวลาเอา
ประกันภัยไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ว่ามีรถคันใดที่ไม่ท าประกันภัยภาคบังคับนี้ 13 ผู้ฝ่าฝืน
ไม่ท าประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายนี้ จะได้รับโทษจ าคุกเกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนเยน14  
(เดิมได้รับจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นเยน ) 
  

 3.3.2 ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหาย ในนามผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายจากการใช้รถของตน ผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยภาคบังคับ
นี้มีดังนี้  
  1) ผู้ครอบครองรถ15  ได้แก่ เจ้าของรถ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีสิทธิใช้รถ และได้ใช้รถ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นบุคคลใดที่ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถ เช่น ขโมย ไม่ถือ
เป็นผู้ครอบครอง และ ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย16  โดยตัวแทนประกันภัยภาค
บังคับนี้  จะคุ้มครองความรับผิดของผู้ครอบครองรถที่ เกิดจากการใช้รถ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
Automobile Liability Security law มาตรา 3   
   2) ผู้ขับรถ17  ได้แก่ ผู้ที่ไม่ใช่ครอบครองรถตาม (1)  แต่หน้าที่ขับรถ หรือช่วยเหลือ
ในการขับรถนั้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น โดยกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับนี้ คุ้มครองความ
รับผิดชอบผู้ขับรถส าหรับความเสียหาย ต่อร่างกายของบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการขับรถ จ ากัด

                                           
12 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 

Antomobile Insurance In Japan (with Appendix), p. 6. 
13 Ibid., p.6. 
14 Ibid., p.6. 
15 Automotion Liability Security Law 1955 Article 2. (paragraph 3) 
16 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 

Antomobile Insurance In Japan (with Appendix) p. 4 : Arthur Taylor Von Mehren " The 
Treatment of Motor-vehicle Accidents : The Impact of Techonological Change on 
Law in Japan:the Legal order in Changing Society p.407. 

17 Automotion Liability Security Law 1955 Article 2. (paragraph 4) 
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เฉพาะความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ทั้งน้ีเนือ่งจากผู้ขับรถไม่ใช่บุคคลผู้ใช้
รถเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความรับผิดตามที่กฎหมายตามที่ก าหนดไว้ใน Automobile 
Liability Security law มาตรา 3 โดยกฎหมาย ถือว่าผู้ขับรถเป็นผู้เอาประกันภัยด้วย ผู้ขับรถจึง
ได้รับความคุ้มครองจากการเรียกร้องรับช่วงสิทธิ จากเจ้าของรถ ซึ่งได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่
ผู้ประสบภัย หรือ จากการร้องเรียกของบริษัทประกันภัย ผู้รับ ช่วงสิทธิติดตามทวงถาม เช่นกรณี 
คนขับรถของบริษัท18   
   3) ผู้รับประกันภัย19 ตาม Automobile Liability Security law มาตรา 24 วาง
หลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยความรับผิด จากการใช้รถยนต์
ภาคบังคับ และจะปฏิเสธการรับประกันภัยดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษตามกฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย หรือ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิด
ข้อเท็จจริง เป็นต้น และนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2002 บรรดาบริษัทประกันภัย ที่สามารถรับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ซื้อขายหุ้นที่ส านักงานบริการทางการเงินมีอ านาจก ากับดูแลภายใต้กฎหมายธุรกิจประกันภัยตาม 
Automobile Liability Security law มาตรา 6 และ ปัจจุบันมีบริษัทผู้รับประกันภัยในประเทศ
ญี่ปุ่นทั้งหมด 38 บริษัท เป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเอง 27 บริษัทนอกนั้นเป็นบริษัทประกันภัยของ
ต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากทางการของประเทศญี่ปุ่นอีก 11 บริษัท 
 นอกจากบริษัทประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยในระบบประกันภัยภาคบังคับ ได้แก่ สหกรณ์
ต่างๆ เช่นสหกรณ์การเกษตร ที่ก่อต้ังขึ้นภายใต้ กฎหมายสังคมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้บริโภคที่
ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสังคมสหกรณ์การกินอยู่ของผู้บริโภค หรือ สหกรณ์สาธารณูปโภคพื้นฐานที่
ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ก็สามารถด าเนินธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับของผู้ใช้รถในสหกรณ์นั้นนั้นได้ โดยระบบการด าเนินการของตนว่า “ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในความรับผิดรถยนต์ภาคบังคับ”   
  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติหลักประกันความรับ
ผิดของผู้ใช้รถยนต์ประเทศญี่ปุ่น( Automobile Liability Security law 1955)  หาได้บัญญัติเรื่อง

                                           
18 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 

Antomobile Insurance In Japan (with Appendix), p. 8. 
19 วัลภา นนท์ธนาภรณ์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2547). น.39-40. 
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บริษัทกลางเอาไว้ไม่ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยของ
บริษัทประกันภัย ไม่ประสบปัญหาเหมือนประเทศไทย ในระบบประกันภัยภาคบังคับของประเทศ
ญี่ปุ่น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยใช้หลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และ
คุณธรรม เนื่องจากการด าเนินการโดยบุคคลภายนอกกล่าวคือ เป็นภาระหน้าที่ของส านักงานส ารวจ
ภัย ( Claim Survey Office ) ท าการประเมินความเสียหายที่เรียกร้องนั้นมีความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่20   และเมื่อส านักงานส ารวจภัย ด าเนินการประเมินความเสียหายแล้ว
เสร็จ ก็จะแจ้งจ านวนค่าเสียหายไปยังบริษัทประกันภัย  เมื่อบริษัทประกันภัยได้รับใบประเมินจ านวน
ค่า เสียหายจากส านักงานส ารวจภัยแล้ว ก็จะท าการจ่ายค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งแตกต่างกับ
ประเทศไทยที่บริษัทประกันภัยจะประเมินค่าเสียหายเอง ผู้ประสบภัยจากรถต้องไปใช้สิทธิ์ขอรับค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายและที่ตั้งของส านักงาน หรือสาขาของบริษัทประกันภัยซึ่งในทาง
ข้อเท็จจริงบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จะมีเฉพาะสาขาในกรุงเทพ 
และจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น ซึ่งบางบริษัทมีเพียงส านักงานใหญ่ในกรุงเทพ เพียงแห่งเดียว ท าให้
ผู้ประสบภัย ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัย ได้รับความไม่สะดวก และความ
เดือดร้อน จึงเป็นสาเหตุให้กรมประกันภัยต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงานต่างประเทศที่มีกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกัน เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน เป็นต้น โดย ท าให้เห็นรูปแบบระหว่างบริษัท
ประกันภัยด้วยกัน จะมีการจัดตั้ง  Pool ขึ้น โดยบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยไว้ก็จะประกันภัย
ต่อให้ Pool 40%  และ Pool จะกระจายกลับไปหาบริษัทอีกครั้งหนึ่ง กรมการประกันภัยจึงได้น า
รูปแบบในการจัดตั้งทุนระหว่างบริษัทประกันภัยหรือการรวมร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นรูปแบบการจัดตั้งบริษัทกลางในประเทศไทย โดยให้บริษัทประกันภัยร่วมกันถือ
หุ้นในบริษัทกลางเพื่อเป็นองค์กรกลางในการท าหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากรถ
แทนบริษัทประกันภัยต่างๆ21   
  

                                           
20 Antomobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 

Antomobile Insurance In Japan (with Appendix), p. 12. 
21 ศริญญา งามวงษ์วาน, "กฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ," 

(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), น.41-42. 
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3.4 ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันภัยความรับผิดในการใช้รถยนต์ภาคบังคับประเทศญี่ปุ่น22  
  

 3.4.1 ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองความคุ้มครองในระบบ  C a l i คือ การชดใช้
ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต หรือร่างกายของบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์  เป็นการ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลเท่านั้นไม่รวมความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินด้วย โดยความ
เสียหายที่จะได้รับการชดใช้ ได้แก่การเสียชีวิต การทุพพลภาพ และการบาดเจ็บต่อร่างกาย หากการ
บาดเจ็บนั้นมีผลให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรการชดใช้ส าหรับความบาดเจ็บ และเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพถาวร จะแยกจากกันโดยจ ากัดจ านวนความรับผิดของแต่ละระดับ ความเสียหายที่ได้รับ
การคุ้มครองภายใต้ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ 
  1) ความเสียหายทางด้านการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ เป็นต้น  
  2) ความเสียหายของการสูญเสียรายได้  
  3) ความเสียหายของทางด้านจิตใจ  เช่น ค่าท าขวัญ และค่าชดเชย  เป็นต้น 
  

 ความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บาดเจ็บทาง
ร่างกาย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จ านวนจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมายก าหนดไว้ 
ต่อคน คือ 1.2 ล้านเยนส าหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย 750,000  เยน ส าหรับทุพพลภาพขั้นต่ าสุด 
แต่อยา่งไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง และ 30 ล้านเยนส าหรับการสูญเสียชีวิต  
  1) ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายได้แก่  
   ก. ค่าใช้จ่ายส าหรับการค้นหา และการช่วยเหลือชีวิต 
   ข. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขน
ย้ายผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่านางพยาบาล เป็นต้น  
   ค. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือรักษาเป็น
คนไข้นอก  

                                           
22 วัลภา นนท์ธนาภรณ์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535,”  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2547), น.44.  
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   ง. สูญเสียรายได้จะมีการก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินที่แน่นอน คือ 5,500 เยน 
ต่อวัน ส าหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถไปท างานได้ และท าให้สูญเสียรายได้จากการที่ไม่ได้ไปท างาน 
แต่ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการสูญเสียรายได้มากกว่า 5,500 เยนต่อวัน บริษัทประกันภัยจะ
ชดเชยรายได้ให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 19,000 เยนต่อวัน  
   จ. ค่าท าขวัญ จะเป็นการก าหนดจ านวนเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่
แน่นอนคือ 4,000 เยนต่อวัน ในระหว่างระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  
   

2) การทุพพลภาพ  
   ในกรณีของการทุพพลภาพ ที่สืบเนื่องมาจากการบาดเจ็บร่างกายนั้น การ
ชดใช้ในส่วนนี้ที่เกินดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการชดใช้การสูญเสียรายได้ในอนาคต ซึ่งจะมีสูตรในการ
ค านวณ และค่าชดเชยกรณีที่ทุพพลภาพถาวร ซึ่งจ านวนเงินเพื่อการชดใช้จะอยู่ที่ช่วงระหว่าง 
320,000 – 1,050,000  เยน ในกรณีที่ผู้ประสบภัย มีผู้ที่ต้องรับเลี้ยงดู เช่น บิดามารดา คู่สมรส หรือ 
บุตร หากผู้ประสบภัยเสียสมรรถภาพ ระดับที่หนึ่ง การชดใช้จะเป็น 12,500,000 เยน ระดับที่สอง 
10,880,000  เยน ระดับที่ 3 9,410,000 เยน ตามล าดับอย่างไรก็ตามจ านวนเงินที่ชดเชยเป็นค่า
สินไหมทดแทน จะรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินที่จ ากัดตามแต่งานระดับ สูญเสียสุขภาพจนกระทั่งระดับ
สูงสุดจ านวน 40 ล้านเยน 
 

3) การสูญเสียชีวิต  
   ในกรณีสูญเสียชีวิตเนื่องจากร่างกายบาดเจ็บ นอกเหนือจากการชดใช้
ตามที่กล่าวข้างต้นในครอบครัว แล้ว(การยกเว้นการเสียชีวิตโดยฉับพลัน)  จะมีการชดใช้เพื่อ
ค่าใช้จ่าย ในการฌาปนกิจ รายได้สูญเสียไปในอนาคต ค่าท าขวัญแก่ผู้เสียชีวิต และค่าท าขวัญแก่ญาติ
พี่น้อง  
    ก) ค่าใช้จ่ายเพื่อ ฌาปนกิจโดยทั่วไปจะชดใช้เป็นจ านวนเงิน 
550,000  เยน เว้นแต่ ผู้เสียชีวิตจะมีฐานะในสังคม จ านวนเงินค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องเหมาะสม 
ด้วยเหตุและผล ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ จะอยู่ในระหว่าง 900,000 เยน  
    ข) การสูญเสียรายได้อันพึงมีในอนาคต จ านวนเงินที่ชดใช้เพื่อการ
สูญเสียรายได้ในอนาคตจะค านวณจากสูตร  
    ค) ค่าชดเชยแก่ผู้เสียชีวิต 3,500,000  เยน  
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    ง) ค่าชดเชยแก่ญาติ ผู้เสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และ
บุตร บริษัทจะ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านเยน ( ถ้ามีผู้เรียกร้องสองราย  ) และ
จ านวน 7 ล้านเยน ( ถ้ามีผู้เรียกร้องสามราย  หรือมากกว่า ) 

 
  3.4.2 จ านวนค่าเสียหาย ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ  คือ ค่าเสียหาย 

ที่ชดใช้ให้ เนื่องจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต การก าหนดจ านวนค่าเสียหายในการ
ประกันภัยภาคบังคับนั้น จะออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ 
จ านวนค่าเสียหายที่ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อบัญญัติกฎหมาย ปี ค.ศ. 1955  ครั้งล่าสุดปรับปรุงเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2002  

 
3.5 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ชนแล้วหนีและรถไม่มีการประกันภัย 

 
 ในกรณี การประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับนี้ ผู้รับประกันโดยตรงคือ

บริษัทประกันภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่มีบางกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รัฐจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้23 

 
1) กรณีผู้ขับรถชนแล้วหนี  

    2) กรณีที่รถคันที่ชนไม่มีการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ(ซึ่ง
รวมถึงรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัยตามกฎหมายด้วย)  

   3) รถคันที่ชนมีประกันภัยภาคบังคับแต่ผู้เอาประกันภัย ไม่มีความรับผิดตาม
กฎหมายนี้กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ในการใช้รถอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นเกิดจากความตั้งตั้งใจ หรือความประมาทเลินเล่อของตัวผู้ประสบภัย หรือของบุคคลอื่น และ
ไม่มีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของรถ โดยต้องเป็นความผิดของบุคคลอื่นทั้งสิ้น ผู้เอา
ประกันภัย จะต้องไม่มีส่วนผิดเลย ตัวอย่างเช่น กรณีที่รถโจรกรรมไป ในขณะที่หลบหนีเกิดไปก่อ

                                           
23 สมชาย หาญเลิศฤทธิ,์" การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 : ศึกษากรณีมีความเสียหาย เกิดแก่ผู้ประสบภยัแต่ไม่อาจ
ทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกดิความเสียหาย " (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541), น.75. 
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อุบัติเหตุขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ได้มี
ส่วนประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษารถคันนั้น 

   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย จากรถ
ดังกล่าวมาแล้วสามารถเรียกร้องให้บริษัทที่รับประกันรถยนต์ภาคบังคับบริษัทใดใด จ่ายค่าเสียหายให้
ได้โดยมีสิทธิ์จะได้รับค่าเสียหายตามจ านวนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความ
เสียหายจากรถที่มีการประสบภัยภาคบังคับ เมื่อบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย
แล้วก็สามารถเรียกคืนจากรัฐได้ตาม Government Compensation Plan โครงการนี้จัดตั้งขึ้น
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคมเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถ
ประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับการ
เยียวยาความเสียหาย24 

 
3.6 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ  

 
 3.6.1 หน่วยงานในภาครัฐได้แก่25  
   3.6.1.1 กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
   3.6.1.2 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เช่นผู้ก าหนดสาระส าคัญ โครงการประกันภัย

ภาคบังคับ เช่น การเห็นชอบในอัตราเบ้ียประกันภัย การก าหนดทุนประกันภัย เป็นต้น  
   3.6.1.3 คณะกรรมการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ เช่น 

หน่วยงานส าคัญที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมาย มาตรา 31 ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังโดยมี
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ ให้มีการประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พิจารณาอนุมัติ
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง เงินขายกรมธรรม์อัตราเบี้ยประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยความ
รับผิด ในการใช้รถยนต์ภาคบังคับ และยังให้ค าปรึกษาปัญหาที่ส าคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการประกันภัย
ภาคบังคับนี้ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และจัดท าข้อเสนอที่จ าเป็นเสนอต่อรัฐมนตรีอที่
เกี่ยวข้อง ด้วย  

  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 คน คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
จากองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยภาคบังคับ 5 คนนักวิชาการ 4 คน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจราจร 2 คนและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยอีก 2 คน 

                                           
24 เพิ่งอ้าง, น.76 
25 เพิ่งอ้าง, น.76 
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 3.6.2 หน่วยงานในภาคเอกชน26 ได้แก่ สมาคมอัตราเบี้ยประกันรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น ( 

Automobile Insurance Rating Association of Japan ) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม คศ 
1964 ตามThe Law Concerning Non- Life Insurance Rating Orgamijation 1984 
ประกอบด้วยส่วนบริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจประกันภัยที่ไม่ใช่การประกันชีวิต สมาคมนี้ท าหน้าที่
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันส าหรับการประกันภัยทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ดูในการจัดท าอัตรา
เบี้ยประกันภัยภาคบังคับนั้นสมาคมจะด าเนินการ และวิจัยข้อมูล ในการพัฒนาของหน่วยงานใน
ภาครัฐในการเพิ่มเงินชดเชย ค่าเสียหายหรือเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ตลอดจนท าการค้นคว้าศึกษาปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ และระเบียบการพิจารณารับประกันภัย 
บริหารชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ ตรวจสอบอุบัติเหตุ และมีการตรวจสอบการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลโดยในสมาคมนี้มีการจัดตั้งส านักงานส ารวจภัย (Claim 
Survey Office) มีนักกฎหมาย แพทย์ โรงพยาบาลที่คอยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนจึงท าให้การทุจริตในการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบและ
และการพิจารณาเป็นมาตรฐาน 

                                           
26 เพิ่งอ้าง, น.77. 



 

บทที่ 4 
หลักกฎหมายไทย 

 
ส าหรับมาตรการในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถ ความเสียหายที่

เกิดขึ้นในส่วนของชีวิตและร่างกายนั้น ในต่างประเทศ ทั้งในแถบอเมริกา  ยุโรป  เอเชีย หรือแต่กลุ่ม
ในประเทศอาเซียนได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะสร้างหลักประกันให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
จากรถ โดยมีการออกกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีการท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองบุคคลที่สามหรือ
บุคคลภายนอก (third party liability insurance ) กล่าวคือ หากเกิดอุบัติเหตุที่รถท าความเสียหาย
แก่ร่างกาย ชีวิต ของบุคคลอื่น  บริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ ซึ่งหลักประกันนี้ได้มีการ
บังคับใช้ในต่างประเทศมานานแล้วนั้น และมีวิวัฒนาการถึงการก าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยไม่ต้อวงพิสูจน์ ความผิด (no fault)1  กฎหมายดังกล่าวนี้
ถือเป็นกฎหมายสมัยใหม่ มีพื้นฐานของหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ซึ่งรัฐจะต้องบังคับมี
การบังคับให้เอาประกัน(compulsory insurance) 2  การบังคับให้มีประกันภัยความรับผิดจึงเป็น
หลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อที่จะให้ได้รัยความคุมครองมากขึ้น
กว่ามาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาในการหาผู้รับผิดตามกฎหมายละเมิด 
กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยนี้จะท าให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบในความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัย เป็นการเพิ่มสวัสดิการหลักประกันของชีวิตในสังคม มุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้รถ ใช้ถนนมากขึ้น ด้วยการให้รถทุกคันต้องท าประกันภัยรถยนต์  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในประเทศไทยได้มีมานาน
แล้ว แม้มิได้ออกเป็นกฎหมายเป็นการเฉพาะ แต่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติ
การขนส่ง พ.ศ. 2497 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติขนส่ง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2510 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2518 ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจ าทาง และไม่ประจ าทาง และ
รถขนาดเล็ก ท าประกันภัยหรือวางเงินประกัน  และต่อมาพระราชบัญญัติถูกยกเลิกและตรา
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ขึ้นมาบังคับใช้แทน  แต่ยังคงก าหนดให้มีการชดใช้

                                           
1 ส านักประกันภัย, “การประกันภัยรถยนต”์ ส านักงานประกันภัย 3, น.73-82 (กรกฎาคม-

กันยายน 2559). 
2 จารุพร ไวยนันท์ และทรงศรี สนธิทรัพย,์ “ ทัศนคติที่มีตอ่ (ร่าง)  พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในเขตกรุงเทศมหานคร”  (รายงานการวิจัย, ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  2529),  น.2. 
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ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง โดยมีการก าหนดหลักการใหม่ คือ ก าหนดให้ต้องมีการวางหลักทรัพย์ 
เป็นเงินสดหรือพันธบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันต่อนายทะเบียนกลาง เพื่อเป็นการ
ประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมียังมีกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2527) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ. 2522 ก าหนดให้บริษัทจ ากัดหรือ
สหกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการรับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้าง  จะต้องเอา
ประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สามอันเกิดจากการใช้รถยนต์รับจ้าง ของบริษัทจ ากัดหรือสหกรณ์ 
และกฎหมายกระทรวงฉบับที่  23  (พ.ศ.2527) ซึ่งซึ้งออกตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.  2522 
ก าหนดให้สหกรณ์ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถรับจ้างสามล้อ 
จะต้องเอาประกันภัยหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เอาประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สามจากการใช้
รถยนต์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์ส าหรับรถยนต์รับจ้างในแต่ละคัน และกฎกระทรวงฉบับที่ 26 ( 
พ.ศ. 2527 ) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ (  พ.ศ .2522 ) ก าหนดให้สหกรณ์ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยรถยนต์สี่ล้อเล็ก  ต้องเอาประกันภัยหรือสมาชิก
สหกรณ์เอาประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สามอันเกิดจากการใช้รถสี่ล้อเล็กรับจ้างของสหกรณ์  
อย่างไรก็ตามแม้รัฐจะมีการบังคับให้ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนี้มีการวาง
หลักทรัพย์หรือการเอาประกันภัยเพื่อความเสียหายต่อบุคคลที่สามแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมิได้ ท าให้
ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วทันทีและเป็นธรรม อีกทั้งการ
ด าเนินการตามหลักกฎหมายดังกล่าวก็เป็นไปตามการด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อันเกี่ยวกับการละเมิด ซึ่งผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับค่าสินไหมทดแทนล่าช้า และการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนมากมายและใช้เวลานานเป็นต้น  จึงมีการผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมายเพื่อบังคับให้รถทุกคนมีการเอาประกันภัยหรือมีการวางหลักประกันส าหรับความ
เสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะออกเป็นกฎหมาย ซึ่งได้มีความพยายาม 
มากกวา่ 20 ปี  
 

4.1 ประวัติความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีดังนี้3   
    
  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2510 กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยยึดเอา

หลักการจากกฎหมายในต่างประเทศมาใช้ แต่ก็ต้องเลิกล้มไปเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

                                           
3 ปฎิภาณ  ศรีสังวาล, “12000 ล้านประกันบุคคลที่ 3 ใครไดใครเสีย,” อิคอนนิวรายสัปดาห ์

3, น.11 (12-18  ตุลาคม 2535). 
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พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบในขณะนั้นไม่สามารถผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายได้ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์คนต่อๆ มาที่เห็นความส าคัญก็ยกขึ้นมาพิจารณาและด าเนินการ แต่ก็ไม่ทันจะ
ประกาศออกมาเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องพ้นจากต าแหน่งไปทุกครั้ง 

    ต่อมา  พ.ศ. 2516 ( ก่อนเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516 ) ส านักงาน
ประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยได้ชีแจงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นถึง
ประโยชน์และข้อดี รวมถึงข้อเสียต่างๆ  รัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและเตรียมจะผลักดันให้เกิดเป็น
พระราชบัญญัติที่ออกมาบังคับใช้ มีการออกความคิดเห็นเผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง  4 ขาวด าใน
ขณะนั้น แต่ก็เกิดเหตุการณ์  14 ตุลาฯ  มีผลให้รัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เรื่องนี้จึงต้องระงับไปด้วย 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงพาณิชย์ในสมัยที่มีส านักงานซึ่งขณะนั้น
เป็นหน่วยงานระดับกรอง ไม่ได้เป็นกรมการประกันภัยเหมือนปัจจุบัน ได้มีการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม ก็ไม่ประสบความส าเร็จอีก 

  จนถึง พ.ศ. 2526 สมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  กลุ่มประเทศ
อาเซียนมีการร้องเรียนมายังรัฐบาลไทย เรื่องประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
โดยที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนต่างก็มีกฎหมายดังกล่าวแล้ว ขณะนั้นนายแพทย์วิจิตร 
บุณยะโหตระ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ( กปอ.)  ซึ่งสังกัดอยู่ใน
ส านักนายกรับมนตรี โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   เป็นประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นจ านวนหนึ่งให้ชื่อว่า “ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
หามาตรการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์.”  และวางมาตรการเกี่ยวกับการประกันภัยยานยนต์ 
บังคับให้ผู้ใช้รถทั้งหมดได้ท าการประกันภัยเพื่อบุคคลที่ 3  ขณะนั้นมี ร.ต.ท ชาญ มนูธรรม เป็นผู้
ควบคุม  กปอ.จึงได้มีการยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าทีจากหน่วยงาน
ต่างๆทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกรมต ารวจร่วมกันล่าง โดยน าเอาร่าง
พระราชบัญญัติเก่าหลายฉบับ มาเป็นพื้นฐาน เช่นร่างเดิมของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2511 แก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2519 ร่างพระราชบัญญัติประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ของ
กระทรวงมหาดไทย และโครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบภัยจากยานพาหนะ ของกรม
ประชาสงเคราะห์ พอร่างเสร็จ ก็ส่งข้อความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความและกลับมาเตรียมเข้าสภา แต่ก็ต้องเป็นอัน ต้องระงับไป พร้อมกับการสิ้นสุดของ
รัฐบาลเปรม 1  

  ต่อมาในสมัยรัฐบาลเปรม 2 ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วย จึง
เปลี่ยนให้รองนายกรัฐมนตรี นายพงส์ สารสิน เป็นผู้ด าเนินการต่อ นายพงส์ สารสิน เห็นว่าควรให้แต่
ละกระทรวงด าเนินการกันเอง ทางส านักนายกรัฐมนตรี จึงท าหน้าที่เพียงแค่เสนอแนะ เท่านั้น ไม่มี
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หน้าที่ในการน าเสนอกฎหมาย ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ นาย
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบกรมการประกันภัยโดยตรง แต่นายชูชีพมีความเห็นว่าเรื่องนี้ทาง 
กปอ. รับด าเนินการมาตั้งแต่ต้น เรือ่งจึงถูกส่งกลับมาที่ กปอ. แต่ก็มิได้มีการด าเนินการให้คืบหน้ากว่า
นั้นแต่อย่างใด 

    มาในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดเหตุรถบรรทุก
แก็ส เกิดระเบิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรี และตามมาด้วยเหตุรถบรรทุกแก๊สระเบิดที่จังหวัดพังงา อันเป็นผล
ท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก พลเอกชาติชายจึงเห็นว่าควรจะมีกฎหมายบังคับให้รถ
ทุกคันได้มีประกันภัยอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุ ยังจะได้มีบริษัทประกันภัยมาช่วยเหลือในขั้นต้นไว้ก่อนจึง
ได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลรีบด าเนินการโดยด่วน แต่หลังจากที่สั่งการได้ไม่กี่ เดือน 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ก็เกิดเหตุการณ์ยึดอ านาจคณะรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (รสช.) ท าให้กฎหมายฉบับนี้ต้องระงับไปอีก  

  ในที่สุด สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
อานันท์ 1 ได้มีการน ากฎหมายฉบับนี้ ขึ้นมาด าเนินการอีกครั้ง จนในที่สุดก็ผ่านสภาในนัดสุดท้าย 
ก่อนรัฐบาลอานันท์ 1 จะสิ้นสุดลง ซึ่งช่วงนั้นนายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และ ม.ร.ว. ปรีดี เทวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็นผู้น าร่วมกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ รวมทั้งสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติช่วยกันผลักดันให้ผ่านสภาออกมาได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2535 โดยใช้ชื่อว่า 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มี 47 มาตรา ซึ่งร่างของกระทรวงพาณิชย์
เดิม ใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์ส าหรับบุคคลที่สาม มีทั้งสิ้น 52 มาตรา 4  และ
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535 หลังจากนั้นอีก 180 วันคือวันที่ 6 ตุลาคม 
2535 รถใหม่ทุกคันจะต้องท าประกันภัย ตามกฎหมายฉบับนี้ และหลังจากนั้นอีก 180 วัน ให้รถทุก
คันไม่ว่าเก่าหรือใหม่ ต้องท าประกันภัยให้ครบตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้ ( เหตุที่มีการ
เปลี่ยนชื่อเพราะเกรงว่า ประชาชนซึ่งมีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อการประกันภัยและยังไม่ยอมรับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดความเข้าใจไขว่เขว และต่อต้าน นอกจากมีความมุ่งหมายในการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 ก็มิได้คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ 3 แต่
คุ้มครองบุคคลทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ) 

   เหตุผลของรัฐบาลซึ่ง แถลงการณ์ประกอบพระราชบัญญัตินี้ คือ “ เหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้น

                                           
4 ประพันธ์ ทรพัย์แสง, ค าอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพิ์วิญญูชน, 2535), น.21. 
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ในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมากโดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหาย หรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน ดังนั้น เพื่อให้
ผู้ประสบภัยได้รับการชดเชย ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที สมควร
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็น ต้องตาพระราชบัญญัตินี้ 
“ รัฐบาล ให้มีกฎหมายอันว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ5   

 1. เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและ
ร่างกายอย่างแน่นอนและรวดเร็ว และได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างทันท่วงที 

 2. เป็นหลักประกันแก่ สถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่าง
แน่นอน และรวดเร็วในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน  

 3. สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัย ด้วยการให้ธุรกิจ
ประกันภัยรับภาระในการบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัย และครอบครัวอันเนื่องจาก 
อุบัติเหตุจากรถ ทั้งยัง เป็นการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาลในการในด้านสวัสดิการสังเคราะห์ในด้าน
สวัสดิการสงเคราะห์อีกด้วย 

 เนื้อหาสาระในกฎหมายแม้ว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาแต่ก็ได้กล่าวครอบคลุม
ถึงใน 4 ประเด็นหลักคือ การประกันความเสียหาย ค่าเสียหายเบื้องต้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
และสุดท้ายคือบท ก าหนดโทษ ใน มาตรา ๒๐ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่
บริษัทได้รับประกนภัยไว้ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อไดรับค าร้องขอจาก
ผู้ประสบภัย6 

การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” คือ การท าประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536 สาระส าคัญของกฎหมายสรุปได้ ดังนี้ 

 
4.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 
  

                                           
5 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535,” (พฤษภาคม 2535) (เอกสารแผ่นพบั) 
6 พระราชบัญญตัิ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 20 
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  4.2.1 ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท ( มาตรา  7 ) รถที่ต้องท า
ประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ( มาตรา 4 ) เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะ
เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย 
ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ(มาตรา 4 (9))7 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก 
หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 4)8  
   4,2.2 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย พ.ร.บ. ตามมาตรา 8  

            1 ) รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และ
รถส าหรับผู้ส าเร็จราชการ แทนพระองค์ 

    2 ) รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่
เลขาธิการพระราชวัง ก าหนด 

    3 ) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 

    4 ) รถอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการเอาประกันภัย ตามมาตรา 8 นั้นหาก

ก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ประสบภัยจะเรียกร้องค่าเสียเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตาม
มาตรา 23 (6) และหลังจากนั้นส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของรถนั้น ก็จะต้องส่งเงินจ านวนดังกล่าวคืนแก่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ตามมาตรา 32 

 
4.3 ผู้มีหน้าที่ต้องท าประกันภัยภาคบังคับ  
   
  ผู้มีหน้าที่ต้องท าประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้

ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ ตามนิยามในมาตรา 4 และผู้น ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้า
มาใช้ในประเทศ ตามมาตรา 9 การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 กฎหมายก าหนดโทษปรับไว้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามมาตรา 37 

                                           
7 พระราชบัญญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 4 (9) 
8 พระราชบัญญตัิรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
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  ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คือผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ประชาชนทุก
คนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ ตามมาตรา 49 

  
4.4. ผู้มีหน้าที่รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
  
  ผู้มีหน้าที่ต้องรับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจประกันภัยรถ ประชาชนสามารถท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้ที่บริษัทประกันภัยข้างต้น รวมถึง
สาขาของบริษัทนั้นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ที่รับ
ประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับ
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท
ตามมาตรา 38 
 

4.5 อัตราเบี้ยประกันภัย 
   
  ก าหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ 

บริษัทไม่สามารถคิดเบ้ียประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนก าหนด ดังนี ้
    
   อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่รวมภาษีอากร ส าหรับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
4.5.1 รถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต ์

 
 
 
 

                                           
9 พระราชบัญญตัิ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 4 ระบุไว้ว่า ผู้ประสบภัย 

หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึง
แก่ความตายด้วย 
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ล าดับ 

ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ 
การใช้รถยนต์ 

รหัส ส่วนบุคคล  
(บาท/ปี) 

รหัส รับจ้าง/ให้เช่า/
ส า ธ า ร ณ ะ   
(บาท/ปี) 

        

1. รถจักรยานยนต์ 1.30   2.30  3.30   

  1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี.   150   150 

  1.2  เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี.   300   350 

  1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี.   400   400 

  1.4 เกิน 150 ซี.ซี.   600   600 

2. รถสามล้อเครื่อง 1.70   2.70  3.70   

  2.1 ในเขต กทม.   720   1,440 

  2.2 นอกเขต กทม.   400   400 

3. รถสกายแลป 1.71 400 2.71  3.71 400 

4. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 600 2.10  3.10 1,900 

5. รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง 1.20   2.20  3.20   

  5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง   1,100   2,320 

  5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง   2,050   3,480 

  5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง   3,200   6,660 

  5.4 เกิน 40 ที่นั่ง   3,740   7,520 

  รถยนต์โดยสารหมวด 4         

  (วิ่งระหว่างอ าเภอกับอ าเภอในจังหวัด)         

  5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง   -   1,580 

  5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง   -   2,260 

  5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง   -   3,810 

  5.8 เกิน 40 ที่นั่ง   -   4,630 

6. รถยนต์บรรทุก 1.40   2.40  3.40   

  6.1 น้ าหนัก ไม่เกิน 3 ตัน   900   1,760 

  6.2 น้ าหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน   1,220   1,830 

  6.3 น้ าหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน   1,310   1,980 

  6.4 น้ าหนัก เกิน 12 ตัน   1,700   2,530 

7. รถยนต์บรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด 1.42   2.42  3.42   

  ขนานน้ าหนักรวม         

  7.1 ไม่เกิน 12 ตัน   1,680   1,980 
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  7.2 เกิน 12 ตัน   2,320   3,060 

8. หัวรถลากจูง 1.50 2,370 2.50  3.50 3,160 

9. รถพ่วง 1.60 600 2.60  3.60   600 

10. รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์) 4.01   1,530   

11. รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 4.06        90   

12. รถยนต์ประเภทอื่นๆ 4.07      770   

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 13 
มิถุนายน 255910 

     4.5.2 รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 

 
ล าดับ 

ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต ์
การใช้รถยนต ์

รหัส ส่ ว น
บุ ค ค ล   
(บาท/ปี) 

รหัส รับจ้าง/ให้ เช่า/
ส า ธ า ร ณ ะ   
(บาท/ปี) 

        

1. รถจักรยานยนต ์ 1.30E 300 2.30E  3.30E 350 

2. รถสามล้อ 1.70E 500 2.70E  3.70E 1,440 

3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10E 600 2.10E  3.20E 1,900 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 13 
มิถุนายน 255911 

 
หมายเหตุ : 1. รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราว อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรือไม่เต็มปีตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2548 

                                           
10 อัตราเบี้ยประกันภัย ณ 13 มิถุนายน 2559   (กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2558). 
11 อัตราเบี้ยประกันภัย ณ 13 มิถุนายน 2559  (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2558). 
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      2. ให้น าอัตราเบ้ียประกันภัยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแยกตาม ซี. ซี. มาใช้กับ
รถจักรยานยนต์สามล้อดัดแปลงส าหรับคนพิการโดยอนุโลม 

 
4.6 ค่าเสียหายเบื้องต้น   
  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้นิยามค าว่า “ ค่าเสียหาย

เบื้องต้น ” ไว้ว่า “ ในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย และในกรณีความเสียหายต่อชีวิต หมายความ
ว่า ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย  ทั้งนี้ 
ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง ” โดย
ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและ
เป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาท
โดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับค าร้องขอค่าเสียหาย 

4.6.1 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจาก
เงินกองทุน12 
      (1) เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันความ

เสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 
หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 

            (2) ขณะเกิดเหตุ รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของเจ้าของรถเพราะเหตุที่รถนั้นได้ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก  ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

          (3) ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มี
การประกันภัยกับบริษัท 

        (4) มีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัย และรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
นั้นหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย 

            (5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน หรือ 

                                           
12 พระราชบัญญตัิ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 23  
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        (6) ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถมาตรา 8 ที่ไม่ได้เอา
ประกันตามมาตรา 7 

 
4.6.2 ความเสียหายที่จะให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปน้ี13 

    4.6.2.1 ความเสียหายต่อร่างกายได้แก่ 
         (ก) ค่ายา ค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านอง

เดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษา 
    (ข) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา รวมทั้งค่า

ซ่อมแซม 
    (ค) ค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ไม่

รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกัน 
 (ง) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

     (จ) ค่าพาหนะน าผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
4.6.2.2 ความเสียหายต่อชีวิต 

ก) ค่าปลงศพ 
ข) ค่าใช่จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัย 

 
4.6.3 ค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจ านวนเงิน ดังนี้14 

    1) กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

   กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพล
ภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน  

   (ก) ตาบอด  
   (ข) หูหนวก  
   (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด  
   (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ  
   (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว  

                                           
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12, (2540). 
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2, (2557). 
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   (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด  
   (ช) จิตพิการอย่างติดตัว  
   (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร  
     2) กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมา

ทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
    3) กรณีเสียชีวิตจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น

เกี่ยวกับการจัดการศพ จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
    4) กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน   
   5) กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย (เฉี่ยวชนกัน) เป็นเหตุ
ให้ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็ตาม หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทรับประกันภัยไว้ 
แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน 

 
4.6.4 การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น15  

  ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้น กับบริษัทภายใน 180 วัน นับ
แต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 

4.6.4.1 กรณีบาดเจ็บ 
   1) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือ

หลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัว

คนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย ในกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาทุพพล
ภาพ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 1และ 2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นแพทย์ 
หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของ
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
เพิ่มเติมด้วย 

                                           
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12,  ( 2540 ). 
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   4.6.4.2 กรณีเสียชีวิต  
   ก) ส าเนามรณบัตร  
   ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน  
   ค) ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มี
ชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผูป้ระสบภัย  
 

4.7 ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น)  
 
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย 
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ดังน้ี16 

   4.7.1 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถ
เรียกร้องไดต้ามมูลละเมิดตามความเสียหายทีแท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน  

   4.7.2 กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

   (ก) ตาบอด  
   (ข) หูหนวก  
   (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด  
   (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ  
   (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว  
   (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 
   (ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
   (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 

4.7.3 กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 
200,000 บาท ต่อหนึ่งคน  

                                           
16 กฎกระทรวง, (2554). 
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   4.7.4 ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากความคุม้ครองที่กล่าวมาแล้วนั้น 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่าสินไหมทดแทน ซึ่งให้ใช้ส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยได้มีการ
เพิ่มค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้น ดังต่อไปน้ี17  

   1) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
อย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้
ตามมูลละเมิดตามความเสียหายทีแท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
   2) ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินคุ้มครอง ดังนี ้
     ก. กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 
บาทต่อหนึ่งคน 
      ข. กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 
บาทต่อหนึ่งคน 
      ค. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อ
เท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ ๒ กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
300,000 บาทต่อหนึง่คน 

ง. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างต้ังแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง 
ตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
     จ. กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือล้ินขาด สูญเสีย

อวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทน 250,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

     ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

                                           
17 ค าสั่งนายทะเบียน, ที่ 15/2559. 
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กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินคุ้มครอง
เฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

3) ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
   4) ในกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 2 

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 2  แต่หากเป็นกรณีได้รับความเสียหายตามข้อ 1 และต่อมา
ได้รับความเสียหายตามข้อ 3 หรือทั้งข้อ 2  และข้อ  3  บริษัทจะจ่าย 300,000 บาทต่อคน 

    5) ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะ
จ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ ๒๐๐ บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น 
 
  4.8 การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ  

  
  ในกรณีรถที่ เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการ

ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทจะส ารองจ่าย ให้แก่
ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี ้

          4.8.1 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
ส าหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ 

     4.8.2 ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ต่อหนึ่ง
คน ส าหรับกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 

     4.8.3 ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 
200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

    ส าหรับ ผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยอื่นจะ
ร่วมกันส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนหรือค่าปลงศพ โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

 
4.9 เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 
           
  “ เครื่องหมาย ” หมายความว่า เครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหาย

ส าหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้  
  4.9.1 เมื่อท าประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ พร้อมเครื่องหมาย ที่แสดงว่ามีการประกันภัย 
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    - เจ้าของรถต้องติดเครื่องหมายไว้ที่รถ ตามมาตรา 12 วรรคสอง เครื่อง
หมายฯ ต้องติดไว้ที่กระจกหน้ารถด้านใน หรือติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

    - การไม่ติดเครื่องหมายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 40  
 
4.9.2 เครื่องหมายช ารุด/สูญหาย 
   4.9.2.1 กรณีเคร่ืองหมายช ารุด/สูญหาย สามารถขอรับเคร่ืองหมายแทนได้

ที่ 
     1) ส านักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมการ

ประกันภัย 
2) ส านักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขต ทั้ง 4 เขต 
3) ส านักงานประกันภัยทุกจังหวัด 

 
   4.9.2.2 โดยมีหลักฐานที่ต้องใช้ ดังนี้ 

ก. ใบแจ้งความกรณีเครื่องหมายหาย 
ข. เครื่องหมายเดิมช ารุด 

      ค. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมส าเนาภาพถ่าย
ที่รับรองถูกต้องหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง แล้วแต่กรณี หากผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล ให้น าภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของนิติบุคคล เพื่อแสดงชื่อบุคคลที่สามารถกระท าการแทนนิติบุคคล 

      ง. ตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตัวจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด หากตารางกรมธรรม์ฯ สูญหาย ให้ใช้ส าเนา
ตารางกรมธรรม์ฯ ที่รับรองถูกต้องโดยบริษัทประกันภัยและประทับตราบริษัทแทน 

     จ. กรณีผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายแทน ให้ท า
หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)จากผู้เอาประกันภัย ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับ
มอบอ านาจที่รับรองถูกต้อง 
   

4.10 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ก าหนดไว้ว่า ให้

จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหาย
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เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยกองทุนประกอบด้วย 

          (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
         (2) เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 3618 และเงินเพิ่มที่

ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ19 
          (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          (4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
          (5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
          (6) ดอกผลของเงินกองทุน 
          (7) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (4) และ (5) 
          (8) เงินรายได้อ่ืน ๆ 
          เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของกรมการประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

4.10.1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
      4.10.1.1 จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตาม

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
    4.10.1.2 บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมั่นคง และมี

สภาพคล่องเพียงพอต่อ การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงาน 
    4.10.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

อาทิ อัตราเงินสมทบ งานการเงิน งานบัญชี งานค่าเสียหายเบื้องต้น และงานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน 
เป็นต้น 

                                           
18 มาตรา 36 ก าหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสามเดือนในอัตราไม่

เกินร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละสาม   เดือน เงินสมทบที่บรษิัท
จ่ายนั้นให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได ้

          การเรยีกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

19 มาตรา 36 ทวิ ก าหนดไว้ว่า  บริษัทใดไม่จา่ยเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามมาตรา 36 ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย 
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   4.10.1.4 พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้ทันสมัยสอดคล้องและเป็นธรรม 

    4.10.1.5 ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจ านวนที่ได้จ่ายไปโดย
สามารถไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียก
คืนจาก ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 31 หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม
มาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถ ตามมาตรา 32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่
กรณี 

    4.10.1.6 ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

    4.10.1.7 พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    4.10.1.8  พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปิด
เสรีในอนาคต 

    4.10.1.9 จัดท าและด าเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการ
รายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน  

 
   4.10.2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย กรณี
ดังต่อไปนี ้

    ก. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยมิได้จัดท าประกันภัย
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น(กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่
เกิน 15,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท ) 

    ข. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ
ในขณะเกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว  

    ค. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความ
เสียหายตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

    ง. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถ
คันใด  



65 
 

    จ. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัไม่ครบจ านวน  

    ฉ. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 
 

4.10.3 กรณีรถไม่ท าประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย 
    กฎหมายก าหนด ให้ เ จ้ า ของ รถมี หน้ าที่ ต้ อ งท าประกั นภั ยต าม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ท าประกันภัยแล้วรถ
คันดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย เจ้าของรถจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายนั้น ถ้าผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเสียชีวิตต้อง
รับผิดชอบค่าปลงศพ อย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้(กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษา
จริงจะไม่เกิน 30,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท ) หากน้อยกว่านี้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดย
ธรรมของผู้ประสบภัยยังคงมาขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายไปแล้ว กฎหมายก าหนดให้นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่เรียกเงินตามจ านวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถรวมทั้งเงิน
เพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเข้า
สมทบอีกต่างหากภายใน 7 วันนับแต่วนัที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 

ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายก าหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น ให้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น 

 
4.11 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
   
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ทวิ บัญญัติ

ให้จัดตั้ง “ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ” ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการ
เกี่ยวกับการรับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ แทนบริษัทประกันภัย
ต่าง ๆ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ เนื่องจากบริษัทกลาง
ฯ มีสาขาให้บริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

    - ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2542 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้บริษัทกลาง
ฯ รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้ 
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     - ท าหน้าที่เป็นส านักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thai National 
Bureau of Insurance) 
 

  ตามมาตรา 10 ทวิ ก าหนด  บริษัททุกบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นในการจัดตั้ง การเพิ่ม
ทุน และด าเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2541 ระบุ  

   ข้อ 1 ทุนจดทะเบียนของบริษัทก าหนดไว้เป็นจ านวนหนึ่งร้อยล้านบาท 
แบ่งออกเป็นสิบล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละสิบบาท ช าระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละยี่สิบห้า 

   ข้อ 2 จ านวนหุ้นที่แต่ละบริษัทต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นให้มีจ านวน ดังต่อไปน้ี 
          (1) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก าหนดเงื่อนไขการจัดตั้งบริษัท จ ากัด หรือบริษัท มหาชน 
จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยส าหรับปี พ .ศ. 2538 ลงวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2538 ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นบริษัทละห้าหมื่นหุ้น 

            (2) บริษัทนอกจาก (1) ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นบริษัทละสองหมื่นหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ยังเหลืออยู่ให้เฉลี่ยตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2537 ถึงปี 2539 ซึ่งมี
จ านวนที่แต่ละบริษัทต้องเข้าช่ือซื้อหุ้นตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
    ข้อ 3 การเข้าชื่อซื้อหุ้นตามข้อ 2 ให้บริษัทท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดี

กรมการประกันภัยภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในประกาศนี้ 
  
     ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมการประกันภัยก าหนดระยะเวลาการส่งใช้เงินค่าหุ้น 

และรวบรวมเงินส่งใช้ค่าหุ้นมอบให้คณะกรรมการชุดรกของบริษัท เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทต่อไป 



 

บทที่ 5 
วิเคราะห์ปัญหา 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และ
อนามัยให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น ที่แน่นอน ทันท่วงที ซึ่งจะท าให้
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในด้านสวัสดิการของสังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 5 เมษายน 2536 เป็นต้นมา จากการศึกษาพบว่าได้ประสบปัญหาต่างๆ โดยสามารถแยก
ประเด็นปัญหา ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปน้ี  
 
5.1 การด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาในระยะหนึ่ง ปรากฏว่าประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ 

ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ์ขอรับค่าสินไหมทดแทน  เนื่องจากกฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้อง
จัดให้มีประกันภัยความเสียหาย โดยประกันภัยไว้กับบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทการรับประกันภัยรถ โดยประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยได้จากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัด แต่เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหาย แต่ต้องไปใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายที่ส านักงาน
ใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันภัย ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น บริษัทประกันภัยไม่ได้มีสาขาครอบคลุมอยู่
ทั่วประเทศ แต่ขนาดเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดและเมื่อไร หาก
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยตั้งอยู่ ผู้ประสบภัยจึงประสบปัญหา และ
อุปสรรคในการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหาย เพราะต้องด าเนินการขอใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายกับบริษัท
ประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือไกลออกไปแทน ซึ่งสร้างความเดือดร้อน และความไม่สะดวก 
แก่ผู้ประสบภัยจ านวนมาก  กรมการประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมการประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานแนว
ทางการด าเนินงานของต่างประเทศที่มีกฎหมายในลักษณะเดียวกัน เช่นประเทศญี่ปุ่น จากการศึกษา
ดูงาน ระบบประกันภัยภาคบังคับ ในประเทศญี่ปุ่นคณะศึกษาดูงานได้เห็นรูปแบบระหว่างบริษัท
ประกันภัยด้วยกัน จัดตั้งPool ขึ้น บริษัทใดที่รับประกันภัยรถไว้ก็จะประกันต่อให้ Pool 40% 
หลังจากรัฐบาลประกันไว้ 60 % แล้วจากนั้น pool จะกระจายกลับไปให้บริษัทอีกทีหนึ่ง กรมการ
ประกันภัยจึงน ารูปแบบในการจัดตั้ง Pool ระหว่างบริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นรูปแบบ
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การจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถในประเทศไทยโดยให้บริษัทประกันภัยร่วมกันถือหุ้นใน
บริษัทกลางดังสรุปจากรายงานการดูงานดังนี้1 

เมื่อบริษัทประกันภัยรับประกันภัยภาคบังคับแล้วบริษัทจะประกันต่อให้กับรัฐในอัตราร้อยละ 
60 ของการประกันภัย ชั้นแรกที่บริษัทประกันภัยรับประกันหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  การที่รัฐเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับประกันภัยต่อนี้ ก็เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย ในระหว่างบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะมีการรวมตัวกัน และจัดตั้งขึ้นเป็น
บริษัทกลางในการดูแลและตรวจสอบ (Pool Arrangment ) เพื่อที่บริษัทจะได้ร่วมกันเฉลี่ยความ
เสี่ยงภัยในการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดยในส่วนร้อยละ 40 ของการประกันชั้นแรกที่บริษัท
ประกันภัยรับประกันที่เหลือนั้นบริษัทจากประกันภัยต่อให้บริษัทกลาง และบริษัทกลางจะกระจาย
กลับไปให้ แก่บริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยหลักเกณฑ์แบ่งส่วนดงันี้  

(1)ปริมาณเบ้ียประกันภัยรับเฉพาะส่วนการประกันภัยภาคบังคับของปีที่แล้ว 
(2)สินทรัพย์ของบริษัทกลางตามราคาบัญชีของปีที่แล้ว 
 

 
 
 
 

 
ที่มา : อาทิจ ตั้งกัลป์ยานนท์, “การประกันภัยความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์ภาคบังคับของ

ประเทศญี่ปุ่น” วารสารประกันภัย, น. 63  
 
ดังนั้นจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมี

การจัดตั้งให้มีองค์กรกลาง ขึ้นมาท าหน้าที่คุ้มครองผู้ประสบภัยในการรับค าร้อง และจ่ายค่าเสียหาย
ทดแทนแทนทุกๆบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริการจ่ายค่าเสียหายในทุกจังหวัดของประเทศไทย ในการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระฉบับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 ครั้งที่ 3 ได้มี
บทบัญญัติ ให้การจัดตั้ งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขึ้นในมาตรา 10 ทวิของ
พระราชบัญญัตินี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

                                           
1
 ศริญญา งามวงษ์วาน, "กฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ" 

(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), น.41-42. 

รัฐรับประกันภัยต่อ 
60% การรับประกันภัยความรับ

ผิดในการใช้รถยนต์ภาค
บังคับ เท่ากับ 100% Pool Arrangment 40% 
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          (1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้
มอบหมาย 

          (2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

          (3) ด าเนินกิจการอื่นตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ 
 
ตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดภารกิจแรกให้
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด คือ “ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
จัดให้มีสถานที่ด าเนินการเพ่ือให้บริการครบครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่ด าเนินการเพิ่มเติมต่อไป ให้
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมการประกันภัยก าหนดโดยค าแนะน าของกรรมการ” คณะผู้บริหารและพนักงานชุดแรก ได้ใช้ห้อง
ประชุมของสมาคมประกันวินาศภัย และห้องประชุมของบริษัทไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จ ากัด (TID) 
เป็นที่ท าการชั่วคราวในการก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้รับมอบหมาย และในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 จึงได้ท าพิธีเปิดส านักงานใหญ่อย่างเป็น
ทางการ ณ ส านักงานเลขที่ 65/42 A ชั้น 3 อาคารช านาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หลังจากน้ันได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุก
เดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้
ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้ส าเร็จตามที่กฎหมายก าหนด และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้ย้ายที่ท าการส านักงานใหญ่ ไปยังสถานที่แห่งใหม่  
ณ ที่ท าการเลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

         บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เริ่มให้บริการรับค าร้องขอและจ่ายค่า
สินไหมทดแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุน
จากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ ท าให้มีบริษัทประกันภัยจ านวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกัน
ความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2542 ให้บริษัทกลางฯ ด าเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อประกันภัยประเภทนี้ และนับ
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ได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ด าเนินการเฉพาะการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดย
บริษัทกลางฯ ได้เร่งด าเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่ว
ประเทศต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา 

ก่อนจะมีการจัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 กล่าวคือ บริษัทประกันภัยมักจะ
ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยง่ายๆ และกว่าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ใช้
เวลาพอสมควร ซึ่งเมื่อได้มีการจัดตั้งบริษัทกลางขึ้นมาท าหน้าที่ ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทน
บริษัทประกันภัยทุกบริษัทโดยให้มีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนั้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากย่ิงอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันท าให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกัน คือ  

 
5.1.1 ปัญหาระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

กล่าวคือเนื่องด้วยก่อนจะมีการจัดตั้งบริษัทกลางฯนั้น ผู้ประสบภัยจะต้องขอใช้สิทธิขอรับค่าสินไหม
ทดแทนกับทางบริษัทประกันภัยโดยตรง ท าให้บริษัทประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลใช้เวลานาน 
และประวิงเวลาได้ รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ในอัตราที่บริษัทพึงพอใจ แต่เมื่อมีการจัดตั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ขึ้นมาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ บริษัทประกันภัยมอง
ว่าการที่บริษัทกลางฯจ่ายค่าเสียหายทดแทนไปก่อนนั้น บริษัทกลางฯไม่มีมาตรฐานในการจ่าย และ
จ่ายเงินง่ายเกินไป ควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะถือว่าไม่ใช่เงินของ
บริษัทกลางเอง นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังมองว่า บริษัทกลางฯเป็นต้นเหตุ ที่ท าให้บริษั ท
ประกันภัยต้องจ่ายเงินเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม และยังต้องจ่ายเร็วขึ้นด้วย ซึ่งถ้าหากบริษัทประกันภัย จ่าย
ค่าเสียหายเองบริษัทประกันภัยอาจต่อรองจ่ายน้อยลงได้ หรืออาจประวิงเวลาในการจ่ายเงินค่า
สินไหมทดแทนออกไปได้ จึงเป็นผลให้บริษัทประกันภัยมีการชะลอการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย จึงอาจส่งผลให้บริษัทกลางฯไม่มีเงินเหลือ หรือเหลือเงินน้อยไม่เพียงพอที่จะ
ทดลองจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้ ภายในคราวต่อไป ในแต่ละปีมีบริษัทประกันภัย จ านวนหลายสิบ
บริษัทที่ชะลอส่งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทกลางนานเกินกว่า 90 วันตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 10ทวิ  ก าหนดให้ทุกรอบ 3 เดือนบริษัทประกันภัยซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกลาง ต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้บริษัทกลางตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยได้รับจากการรับประกันภัยในแต่ละ 3 เดือนที่ผ่านมา ในอัตราและ
วิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 
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ก าหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่บริษัทกลางในอัตราร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับจากผู้เอาประกันภัยโดยค านวณตามเกณฑ์สุทธิ ต่อมามีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2542 ลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทกลางเหลือร้อยละ 2 และ
มีการประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2553 ได้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ให้แก่บริษัทกลาง ฯร้อยละ 12.25 ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535โดยในแต่ละปีบริษัทกลางได้รับเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่าย จาก
บริษัทประกันภัยต่างๆประมาณปีละ 130 ล้านบาท ในการออกเงินสมทบของบริษัทประกันภัย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทกลาง ในระยะแรกแรกนั้นบริษัทประกันภัยหลายบริษัท เห็นว่าไม่เป็นธรรม
ส าหรับบริษัทประกันภัย เนื่องจากเงินดังกล่าวเกิดจากการท ามาหาได้ของบริษัทประกันภัยเอง แต่
ต้องน ารายได้ของตนไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่นซึ่งไม่ต้องท างาน มิหน าซ้ ายังเป็นต้นต่อที่ท าให้บริษัท
ประกันภัยต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึน้ และจ่ายเร็วขึ้นอีกด้วย 

หากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทไม่จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายให้บริษัทกลางฯ
โดยเกิดขึ้นในระยะแรกที่เริ่มก่อตั้งบริษัทกลางใหม่ๆ ซึ่งกรมการประกันภัย (ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะ
เป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ "ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)" ) ส่วนมากใช้วิธีตักเตือนมากกว่าการลงโทษจึงเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัย ยังคงจัดสรรเงิน
สมทบเข้ากองทุนล่าช้า นานเกินกว่า 90 วัน ถึงแม้จะมีกฎหมายลงโทษบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามโดยนัยมาตรา 10 ตรีได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้
แต่บริษัทกลาง ฯไม่กล้าร้องเรียนต่อกรมการประกันภัยเพราะเห็นว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทกลางฯ นั้นเอง 

ทางผู้เขียนเห็นว่า การจ่ายเงินของบริษัทกลางฯ นั้นยังไม่สอดคล้องกับ ทางบริษัทประกันภัย
และยังไม่มีจุดสมดุลระหว่างกัน โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดประสงค์ชัดเจนที่ต้องการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับอันตรายทางด้านร่างกาย ชีวิตและอนามัย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
และค่าสินไหมเบื้องต้นที่แน่นอน ทันท่วงทีตามลักษณะการเกิดเหตุ และยังเพื่อเป็นสวัสดิการทาง
สงัคมให้กับประชาชน แต่ตรงกันข้ามกับทางบริษัทประกันภัยที่ยังต้องการแสวงหาผลก าไรจากการรับ
ประกันภัยภาคบังคับอยู่ ซึ่งยังขัดกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มุ่งหวังคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง ในส่วนนี้รัฐควรมีความจริงจังในการด าเนินการเอาผิดต่อบริษัท
ประกันภัยที่ด าเนินการประวิงเวลา โดยสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ประสบภัย ซ้ ายังไปซ้ าเติมปัญหา
ให้กับผู้ประสบภัยอีกทางหนึ่ง ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ โดยเพิ่มอ านาจในการบริหารจัดการ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการเข้าไปถือหุ้นของภาครัฐในอัตรา 51% เพราะใน
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ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทกลางมาจากบริษัทประกันภัย ท าให้รัฐไม่สามารถจะด าเนินการได้อย่าง
เต็มที ่

 
5.1.2 ความแตกต่างในด้านปรัชญาและแนวคิดของการบริหารงานระหว่างองค์การภาครัฐ

และภาคเอกชน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีความมุ่งหมายให้ประชาชน ทุกคน

ได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้
ได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเป็นห่วง และกังวลกับค่า
รักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาล ในกรณี บาดเจ็บ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ ในกรณี
เสียชีวิต หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จาก
บริษัทประกันภัยหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยและทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐท าขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน โดยแนวคิดในการด าเนินการของภาครัฐมุ่งเน้นที่จะให้การบริการประชาชนให้
ดีให้ความส าคัญต่อการด าเนินการ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และค านึงถึงส่วนรวมเป็น
ส าคัญ หรือประเทศชาติ แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการของข้าราชการอาจไม่สามารถแยกออกจาก
การเมืองได้ในบางกรณีจึงต้องมีการสนองนโยบายทางการเมือง ซึ่งอาจท าให้การน านโยบายสาธารณะ
ไปสู่การปฏิบัติในบางขั้นตอนผิดเพี้ยน กลายเป็นภาพมายา  

ส าหรับแนวคิดในการด าเนินการของภาคเอกชนนั้นจะมุ่งเน้นผลก าไรเป็นส าคัญเน้นการ
แข่งขันโดยการวัดความส าเร็จของงานที่ก าไรไม่ได้ให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของภาครัฐหรือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายการบริหารงานกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ประชาชนทั่วไปจะเข้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ในปัจจุบันนั้นยังปรากฏว่ารถที่ยังฝ่าฝืนไม่ท า
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่มีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งมีอัตรา
การเกิดเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่นอยู่แล้ว ภาคเอกชนจึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้รถ
เหล่านี้เข้าสู่ระบบอย่างจริงจัง และในด้านการบริการหลังการขาย กล่าวคือ การให้บริการด้านการ
จ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ยังไม่ปรากฏว่าภาคเอกชนได้พยายามแข่งขันด้านบริการใน
ด้านนี้เพราะจะส่งผลมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นภาคธุรกิจจึงไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการ
ผลักดันมีการประกันภัย 100% ตามที่ภาครัฐมุ่งหวัง ส่วนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด นั้นแม้จะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแต่เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นยังคง
ต้องพึ่งพาบริษัทประกันภัยผู้ถือหุ้นอยู่ เพราะฉะนั้นในการน านโยบายเรื่องการคุ้มครองผู้ประสบภัยไป
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ใช้ให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นต้องสามารถ ท าได้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารโดยเอาสองอย่างมา
รวมกันคือต้องแสวงหาก าไรได้และในขณะเดียวกัน ต้องไม่กระทบกระเทือน ต่อประโยชน์ส่วนรวม
และต้องสร้างจิตส านึกให้องค์การธุรกิจค านึงถึงส่วนรวมและแบ่งผลก าไรส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคม
หรือส่วนรวม2 

แต่ตามข้อเท็จจริงนั้นการที่บริษัทประกันภัยยังคงต้องการก าไรจากการรับประภัยภาคบังคับ
อยู่นั้น จึงท าให้เจตนารมณ์ตามกฎหมายผิดเพี้ยนไป ยังไม่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เมื่อ
ความต้องการในการแสวงหาผลก าไรของบริษัทประกันภัยยังมีอยู่ จึงไม่สอดคล้องต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อเปรียบเทียบการ
จ่ายค่าเสียหายในระบบประกันภัยภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ในประเทศญี่ปุ่นจะยึดหลักตาม 
Automobile Liability Security Law คือมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประสบภัยเป็นหลัก และจะ
ด าเนินการจ่ายตามระดับความเสียหายที่ได้ก าหนดไว้แล้วโดยบริบท จะไม่มุ่งแสวงผลก าไรในระบบ C 
a l i แต่จะไปหาก าไรในรับประกันภัยในระบบภาคสมัครใจแทน เพราะภาคสมัครใจ มีประกันภัยให้
เลือกมากมายหลายแบบ หลายราคาคุ้มครองได้ หลากหลายชนิด และราคาก็ยังสูงกว่าภาคบังคับมาก 
ระบบประกันภัยภาคบังคับเป็นการคุ้มครองพื้นฐานเท่านั้น และเป็นตลาดที่เล็กกว่าประกันภัยภาค
สมัครใจถึง 7 เท่านอกจากนั้น Automobile Liability Security Law ประกาศใช้ตั้งแต่ปีค.ศ 1955 
เป็นกฎหมายรัฐสวัสดิการที่มุ่งคุ้มครองผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงด้วยเงินคุ้มครองเพียง 300,000 เยน
ส าหรับกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ส่วนการประกันภัยรถภาคสมัครใจ การจ่ายค่าเสียหายจะสูงกว่านี้ และ
จะคุ้มครองมากกว่านี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในการประกันภัยภาคสมัครใจมากกว่า 
เพราะคุ้มครองถึงความเสียหายด้านทรัพย์สินด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องก็ต้องท าประกันภัยภาค
บังคับไว้ด้วย เพราะกฎหมายบังคับให้ท า ดังนั้นตลาดประกันภัยทั้งสองตลาด จะเกิดและโตพร้อมไป
พร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ การประกันภัยภาคสมัครใจมีมาก่อนหลายสิบปี และรถที่ท า
ประกันภัยก็น้อยต่อมาเมื่อประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อปีพ.ศ. 2535 ความ
เคยชินกับระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเสียหาย หรือแสวงหาก าไรในระบบภาคภาคสมัครใจ ก็จะ

                                           
2 กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์,  “25 ปี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์,” น.

180-181 (มีนาคม 2547). 
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น ามาใช้ในระบบภาคบังคับด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยยังไม่สามารถแยกทั้งสองประเภทออกจากกันได้ 
และยังคงมุ่งหวังผลก าไรจากการรับรับประกันภัยทั้งสองประเภท3 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า การประกันภัยภาคสมัครใจนั้นมีมาก่อนภาคบังคับเป็นเวลาหลายสิบปี 
หลังจากนั้นจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในปีพ .ศ 2535 แต่ความ
เคยชินของภาคเอกชนในการแสวงหาผลก าไรยังน ามาใช้กับประกันภาคบังคับ ซึ่งตามหลักข้อเท็จจริง
แล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง และไม่มุ่งหวังผลก าไรจาก
การประกันภาคสมัครใจ จึงจะเห็นว่าหลักการของภาครัฐและเอกชนยังไม่สอดคล้อง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นรัฐควรมีการท าความเข้าใจกับทางบริษัทประกันภัยให้ชัดเจนถึงแนว
ทางการปฎิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง 

 
5.1.3 ปัญหาการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 334 ก าหนด ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมี
กรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  โดยในมาตรา 23 
ก าหนดว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 

  (1) เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 

           (2) ขณะเกิดเหตุ รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของ
รถเพราะเหตุที่รถนั้นได้ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก  ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 
และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

           (3) ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มีการ
ประกันภัยกับบริษัท 

         (4) มีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัย และรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น
หลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย 

                                           
3 เกษม มานะสาคร,  “ปัญหาการด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

จ ากัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2540, 
” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย,์ 2546). 

4 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาตรา 33  
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           (5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน หรือ 

      (6) ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถมาตรา 8 ที่ไม่ได้เอาประกัน
ตามมาตรา 7และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

           
กองทุนประกอบด้วย 
           (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
           (2) เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิ่มที่

ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ 
           (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           (4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
           (5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
           (6) ดอกผลของเงินกองทุน 
           (7) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (4) และ (5) 
           (8) เงินรายได้อื่น ๆ 
เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของกรมการประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
ฐานะทางการเงินของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 

พ.ศ. 2558                                                                                                              
                                                                                              หน่วย : ล้าน

บาท 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 

สินทรัพย ์ 5,731 7,628 9,327 11,157 11,535 

 
ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  ณ วันที่ 22 มิถุนายน 25595 

                                           
5 ฐานะทางการเงินของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ระหว่างปี พ.ศ. 2554 

- พ.ศ. 2558 ณ 22 มิถุนายน 2559,  (กรุงเทพมหานคร :บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด, 2559 ). 
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กองทุนผู้ประสบภัย มีอัตราการเจริญเติบโตในทุกๆปี จากที่กองทุนมีจ านวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี  
ค่อยข้างขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่การด าเนินการจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้ประสบภัยยังคงเกิดปัญหา ไม่ว่า
จะเป็นการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่าช้า ไม่สามารถคุ้มครองผู้ประสบภัยได้จริง ทั้งๆที่จ านวน
เงินกองทุนตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  จ านวนเงินในกองทุนมีอัตราเพิ่มขึ้น
ทุกปีโดยปัจจุบันมียอดเงินกองทุนถึงกว่า 10,000 ล้านบาท ควรจะมีการแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่ไม่ควรให้บริษัทประกันภัย
ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารกองทุน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยใช้เงินต้นทุนไปกับการบริหารการท าการตลาด
และสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดการจ่ายเงินทดแทนที่ยุ่งยากทั้งที่ภาครัฐสามารถจัดการได้เอง ใน
ข้อเท็จจริงนั้นรัฐควรเข้ามาบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้  ควรแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีการก าหนดเน้ือหาเพิม่เติมในส่วนของผู้บริหารกองทุน ที่ภาครัฐควรเข้ามา
บริหารจัดการเอง 

 
5.2 วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ  

 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามอัตราที่ก าหนดนั้น มี

วิธีการอย่างไรในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหลักกฎหมายได้มีการระบุขั้นตอนในการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลไว้หรือไม่ วิธีการในการยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลไว้มีความชัดเจนหรือไม่ และในกรณี
ที่ต้องส ารองจ่ายนั้น ผู้ประสบภัยจ าเป็นต้องส ารองจ่ายในกรณีใดบ้าง โดยหลักการส ารองจ่ายนั้นมี
หลักการอย่างไร และมีความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยหรือไม่ 

 การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์
เบิกใช้สิทธิ์ ดังนี ้

   1. การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ. ในวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนที่
ประสบภัยจากรถคันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา กรณีรถจักรยานยนต์ หรือนั่งโดยสารมาในรถกรณี
รถยนต์ รวมถึงคนเดินถนน ที่ไม่ได้ขับขี่หรือซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผล
ทางคดี ( หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ ท าให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พรบ.จะ
คุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนทันที ) ตามลักษณะความเสียหายดังนี้  

     1.1 กรณีบาดเจ็บ เบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินตามที่รักษาจริง
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ( ปรับเพิ่มจากเดิมคุ้มครองเพียง 15,000 บาท) เช่น บาดเจ็บเล็กน้อย ค่า
รักษาตามใบเสร็จ 6,893 บาท ผู้ประสบภัยจะเบิกเองหรือมอบอ านาจให้รพ. ตั้งเบิกกับบริษัทกลางฯ 
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ผ่านระบบออนไลน์ ( e-claim online หรือระบบสินไหมอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินจ่ายคืนรพ.
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รพ. ส่งเรื่องตั้งเบิก) กรณี บาดเจ็บปานกลาง ถึงสาหัส มีค่ารักษา 30,000 
บาท เบิกได้ 30,000 บาท โดยบริษัทกลางฯ จัดท าระบบสินไหมอัตโนมัติและประสานขอความ
ร่วมมือรพ. ทุกแห่งเข้าใช้ระบบ เพื่อลดภาระของประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ โดยรพ.เป็นผู้รับ
มอบอ านาจเบิกจ่ายจากบริษัทกลางฯ แทนปชช. ซึ่งปัจจุบัน ทุกรพ. จะรับมอบอ านาจเบิกแทน
ประชาชน และหากกรณีบาดเจ็บสาหัส มีค่ารักษาเกินกว่า 30,000 บาท จะเบิกใช้สิทธิ์ได้จากวงเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อน 30,000 บาท ส่วนเกินที่เหลือ ผู้ประสบภัยหรือทายาท สามารถตัดสินใจ
เบิกส่วนเกินดังกล่าวจาก 

- สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ( ถ้ามี) 
- สิทธิ์ประกันสังคม ( ถ้ามี)  

           - รอดูผลสรุปทางคดี กรณีมีคู่กรณี โดยหากคู่กรณีหรือ ผู้ขับขี่เป็นฝ่าย
ประมาท เช่นผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสารในรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับขี่ประมาทไปล้มเอง ไม่มีคู่กรณี
เฉี่ยวชน ลักษณะเหตุแบบนี้ ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดกรณีบาดเจ็บ ในวงเงินค่าสินไหม
ทดแทน ตามข้อ 2.  

     1.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวน 35,000 บาท ต่อ
หนึ่งคน  

(ก) ตาบอด  
(ข) หูหนวก  
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด  
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ  
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว  
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด  
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว  
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 

กล่าวคือ สูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 1 ข้อนิ้วขึ้นไป เช่น นิ้วขาด ครึ่งข้อ ไม่ถือเป็นการสูญเสีย
อวัยวะ กรณีนิ้วนิ้วใด ๆ ขาด 1 ข้อ หรือ สูญเสียมือทั้งมือ แขนทั้งแขน เบิกใช้สิทธิ์กรณีทุพพลภาพ
หรือสูญเสียอวัยวะ ได้จ านวน 35,000 บาทต่อคน (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

  1.3 กรณีถึงแก่ชีวิต เบิกจ่ายเป็นค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาทต่อคน 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สรุปวงเงินคุ้มครองกรณีค่าเสียหายเบื้องต้น คุ้มครองสูงสุด 65,000 บาท
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ต่อคน (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากผู้ประสบภัยจากรถ อาจได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือสูญเสีย
อวัยวะ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ หรืออาจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สามารถเบิกใช้สิทธิ์ในแต่ละลักษณะของ
การบาดเจ็บ  

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่า
รักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะ
ชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วันตามมาตรา 256 เบื้องต้นจาก
การศึกษาจะพบว่าการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้นในปัจจุบัน ยังถือว่ายังมีขั้นตอนละวิธีการมากมาย
ท าให้เกิดความล่าช้า ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ าเป็นต้องส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลก่อน ซึ่ งเกิดปัญหาหากผู้ประสบภัยบางท่านไม่มี เงินเพียงพอในการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลดังกล่าว โดยผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองต้น กับบริษัทภายใน 180 วัน ตาม
มาตรา 277 นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

  2. การใช้หลักฐานตามกฎกระทรวง ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดไว้
โดย       การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทที่รับประกันภัย ให้ยื่นค าร้องขอตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และต้องมีหลักฐานดังต่อไปน้ี 

          2.1. ความเสียหายต่อร่างกาย 
                      2.1.1 ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้ เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
                      2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้

ออกให้ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่นาย
ทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

    ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 
1.2  นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม 2.1.1  และ 2.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ หรือความเห็น

                                           
6 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาตรา 25 ก าหนดว่า ให้บริษัทหรือส านักงาน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้แก่
ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง-ขอ  ทั้งนี้ โดยไมต่้องรอการพิสูจน์ความ
รับผิด 

7 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาตรา 27  ก าหนดว่า การขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้น 
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แพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายตอร่างกายดังกล่าว พร้อม
ทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ
เสียหายจากการประสบภัยจากรถด้วย 

               2.2 ความเสียหายต่อชีวิต 
      (ก) ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศ

ก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
      (ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่น

ใดที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภาย
หลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (2.2) แล้ว ให้
ยื่นหลักฐานตาม (2.1) ด้วย 

 3. บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น มีดังต่อไปนี้ 
           (ก) กรณีความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ 1.1 ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ

หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผู้ประสบภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก
สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
ร้องขอแทน 

                ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ข้อ 1.2 ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาทหรือญาติ หรือผู้มี
ส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน 

                (ข) กรณีความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ 1.3 ให้ทายาทโดยธรรมของ
ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 

              
จากข้อมูลข้างต้นนั้น การที่ผู้ประสบภัยเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล หากมีอาการบาดเจ็บ

เล็กน้อย กล่าวคือ ไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยจะต้องด าเนินการในการตั้งเบิกกับ
ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัดเอง และจะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเอง
ก่อน และมาตั้งเบิกคืนในภายหลัง ท าให้ไม่เกิดความสะดวกกับผู้ประสบภัยที่ต้องเดินทางไปเบิกกับ
บริษัทกลางอีกครั้งซึ่งท าให้ผู้ประสบภัยต้องเสียเวลาในการท างานหรือการด าเนินชีวิต ซึ่งตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าต้องการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บรรเทา
ความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วในทางปฏิบัตินั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ยังสร้างภาระให้ผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย และขั้นตอนของบริษัทประกันภัยในการ
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ตรวจสอบเอกสารท าให้การได้รับเงินในส่วนของการรักษาพยาบาลนั้นเกิดความล่าช้า จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้ผู้ประสบภัยบางท่านไม่ได้ใช้สิทธิในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลเพราะไม่ต้องการยุ่งยากในการ
ตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ถือว่ายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างแท้จริง 

ผู้ เขียนมีความเห็นว่า ควรมีระบบเบิกจ่ายอัตโนมัติ  ที่สามารถท าการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรง ยกตัวอย่าง บัตรประกันสังคมที่เมื่อผู้ป่วยเข้าไป
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามบัตรประกันสังคม โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆได้เอง และด าเนินการเบิกจ่ายได้เลย โดยผู้ป่วยไม่ต้องด าเนินการไปตั้งเบิกกับส านักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่ ถ้าหากสามารถท าให้การตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลสามารถกระท าได้ใน
โรงพยาบาลที่ได้ท าการรักษานั้น จะท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นด้วย 

หากเปรียบเทียบในระบบประกันภัยภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่นแล้ว การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยใช้หลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคุณธรรม เนื่องจากการ
ด าเนินการโดยบุคคลภายนอกกล่าวคือ เป็นภาระหน้าที่ของส านักงานส ารวจภัย ( Claim Surver 
Office ) ท าการประเมินความเสียหายที่เรียกร้องนั้นมีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
โดยที่จะประมาณจากที่เกิดเหตุจริง แตกต่างจากในประเทศไทยที่ในกรณีการเกิดเหตุที่ผู้ขับขี่ท า
ประกันไว้เฉพาะประกันภัยภาคบังคับอย่างเดียว โดยบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่ส่งพนักงาน
ส ารวจภัยออกตรวจสอบ เนื่องจากการออกตรวจสอบของผู้ส ารวจภัยมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่คุ้มค่า แต่
จะส่งพนักงานส ารวจภัยออกตรวจสอบในกรณีที่ท าประกันภาคสมัครใจไว้ด้วยเท่านั้น ส าหรับประเทศ
ญี่ปุ่นเมื่อส านักงานส ารวจภัยด าเนินการประเมินความเสียหายทั้งหมดแล้วเสร็จ ก็จะแจ้งจ านวน
ค่าเสียหายไปยังบริษัทประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทประกันภัยได้รับใบประเมินจ านวนค่าเสียหายจาก
ส านักงานส ารวจภัยแล้ว ก็จะท าการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยทันที ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย
ที่บริษัทประกันภัยจะประเมินค่าเสียหายเอง ผู้ประสบภัยจากรถต้องไปใช้สิทธิ์ขอรับค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายและที่ตั้งของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด หรือบริษัท
ประกันภัยในพื้นที่ จึงท าให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของญี่ปุ่นนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย ตามลักษณะการเกิดเหตุจริง 
 
5.3 การแบ่งค่าสินไหมออกเป็นสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายเกินกว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้น 

จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แบ่งค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยออกเป็นสองส่วน คือ 
ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ทั้งสองแบบนั้นมีการแบ่งจ่ายตาม
หลักการทางกฎหมายอย่างไร การแบ่งจ่ายค่าสินไหมออกเป็นสองนั้นผู้ประสบภัยได้รับความเป็น
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ธรรมหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทั้งสองส่วน มีข้อสังเกตว่าในกรณีที่
ผู้ประสบภัยไม่มีคู่กรณี อันเนื่องมาจากคู่กรณีหลบหนีไปไม่สามารถทราบคู่กรณีได้นั้นสามารถเบิก
ค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นได้หรือไม่ 

 
5.3.1 ค่าเสียหายเบื้องต้น 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ตาม มาตรา 4 ให้ความหมาย ค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีความ

เสียหายต่อร่างกาย หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย และในกรณีความเสียหายต่อชีวิต หมายความว่า ค่าปลงศพและ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย  ทั้งนี้ ตามรายการและ
จ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง 

ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน8  
      (1) เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันความ

เสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 
หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 

            (2) ขณะเกิดเหตุ รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของเจ้าของรถเพราะเหตุที่รถนั้นได้ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

          (3) ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มี
การประกันภัยกับบริษัท 

        (4) มีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัย และรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
นั้นหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย 

            (5) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน หรือ 

        (6) ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถมาตรา 8 ที่ไม่ได้เอา
ประกันตามมาตรา 7 

ตามกฎกระทรวง ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ก าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับ
ความเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้  

   1. ความเสียหายต่อร่างกายได้แก่ 

                                           
8 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาตรา 23 
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        (ก) ค่ายา ค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านองเดียวกัน
ที่ใช้ในการบ าบัดรักษา 

   (ข) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
   (ค) ค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าจ้าง

พยาบาลพิเศษ และค่าบริการอื่นท านองเดียวกัน 
   (ง) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
   (จ) ค่าพาหนะน าผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

2. ความเสียหายต่อชีวิต 
ก) ค่าปลงศพ 
ข) ค่าใช่จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัย 

3 ค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจ านวนเงิน ดังนี้  
   1) กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน

จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
   กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพล

ภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน  
   (ก) ตาบอด  
   (ข) หูหนวก  
   (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด  
   (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ  
   (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว  
   (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด  
   (ช) จิตพิการอย่างติดตัว  
   (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร  
     2) กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมา

ทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
    3) กรณีเสียชีวิตจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น

เกี่ยวกับการจัดการศพ จ านวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
    4) กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน   
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  5) กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย(เฉี่ยวชนกัน) เป็นเหตุ
ให้ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็ตาม หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทรับประกันภัยไว้ 
แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน 

 
5.3.2 ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น)  
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด ชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย 
เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ดังน้ี9 

1. ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้้ตามมูล
ละเมิดตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

2. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(ก) ตาบอด 
(ข) หูหนวก 
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ 
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว 
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 

3. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
4. ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่าย

ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่กล่าวมาแล้วนั้น 

                                           
9 กฎกระทรวง, (2554). 
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เมื่อผู้ประสบภัยได้รับเงินคุ้มครองส่วนแรกแล้ว ยังสามารถฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งได้ โดยถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหม
ทดแทนตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กล่าวว่า  การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 2010 ไม่ตัด
สิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่
ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจะเร่งรัด
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อยุติการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและอาญา ท าให้เกิดการท า
สัญญาการประนีประนอมยอมความเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนในขั้นตอนการเจรจาของบริษัท
ประกันภัย อันท าให้ไม่สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและพาณิชย์เพิ่มเติมได้อีก อันเป็น
การขัดต่อเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535 ตามมาตรา 22  

การก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้น ดังที่กล่าวมานั้น ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 นั้นไม่มีก าหนดว่า จ านวนกี่ปีถึงจะมีการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงค่าเสียหายต่อครั้ง 
ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความเป็นจริงปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้เขียนจึง
เห็นว่า ควรมีการก าหนดรอบของการตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนที่ชัดเจน ควรมีการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยเพิ่มมากขึ้น 

แม้ว่าจะได้มีการออกประกาศกระทรวงและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ดังรายละเอียดข้างต้นแต่ในทางปฏิบัติบริษัทประกันภัยยังคงยึดแนวปฏิบัติใน
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแบบเดิมเช่นเดียวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและ
ประกันภัยภาคสมัครใจคือปฏิเสธการจ่ายไว้ก่อน ในระบบประกันภัยภาคบังคับบริษัทประกันภัยควร
ตระหนักถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้มาจากรถ พ.ศ. 2535 ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคุ้มครองให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประสบภัยที่ได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใน
เวลาที่ก าหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวง ดังกล่าว แต่เมื่อผู้ประสบภัยจ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น กับถูกบริษัทประกันภัยประวิงหรือชะลอการจ่ายค่าเสียหายส่วนที่
เกินนี้ไว้ โดยไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แต่
จะแสวงผลก าไรเหมือนกับการประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งขัดกับหลัก no Loss- no Profit อันเป็น
หลักการส าคัญในกฎหมายฉบับนี้ คือ บริษัทประกันภัยจะไม่มีก าไร แต่จะไม่ขาดทุน ในกรณีที่บริษัท

                                           
10 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 20  
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ประกันภัยประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือชะลอการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้น นั้น  

ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดนอกจากมุ่งแสวงหาก าไรจากการรับประกันภัยในระบบนี้
เช่นเดียวกับการประกันภัยภาคสมัครใจเพราะถ้าบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมน้อยหรือจะเหลือ
ก าไรมาก โดยหลักการแล้วมันจะประกันภัยควรจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนี้โดยเร็วเพราะเป็น
สิทธิที่ผู้ประสบภัยได้รับอยู่แล้วเพราะได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บจริงเมื่อใช้ประกันภัยไม่ต้อง
กลัวว่าจะขาดทุนเพราะได้รับประกันภัยภาคบังคับหลักการคือ จะไม่ท าให้บริษัทผู้รับประกันภัย 
ขาดทุน หากเบี้ยประกันภัยไม่พอกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามหลัก no loss- no profit ภาครัฐ
ก็จะปรับเพิ่มเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรองรับในการที่จะก าหนดวิธีการ หรือมาตรการกับบริษัท
ประกันภัยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเป็นส่วนจ านวนมากให้กับ
ผู้ประสบภัย โดยให้กองทุนทดแทนทดสอบไทยส ารองจ่ายให้ก่อนเช่นเดียวกับค่าเสียหายเบื้องต้น
เพราะในปัจจุบันกองทุนทดแทนข้อสอบภายในมีเงินส ารองเป็นจ านวนมาก จากนั้นจึงให้กองทุนไปไล่
เบี้ยเอากับประบริษัทประกันภัยในภายหลังหรือไม่มีบทลงโทษไว้ในมาตรา 10 ตรีทั้งที่ปัจจุบันมี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ระบุอย่างชัดเจนว่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นที่
บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายให้ให้แก่ความเสียที่เกิดขึ้นในกรณีใดเป็นจ านวนเงินเท่าใดที่จะต้องจ่ายดัง
รายละเอียดที่กล่าวแล้วแต่บริษัทประกันภัยยังคงยึดหลักปฏิบัติเดิม คือชะลอการจ่าย 

 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ การเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่า

สินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบ้ืองต้น ต้องมีหลักฐานและเอกสารดังต่อไปน้ี 
               1. หลักฐานและเอกสารพิสูจน์การเกิดเหตุและความรับผิดของผู้ขับขี่รถ

ประกันภัย ดังนี ้
     1.1 ผู้ขับขี่รถฝ่ายใดยอมรับผิดและออกหนังสือยอมรับผิดหรือเอกสารเป็น

ลายลักษณ์อักษรในการยอมรับผิด ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด เช่น บันทึกการยอมรับผิด สัญญา
ประนีประนอมยอมความ เป็นต้น 

                1.2 ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนว่าเปรียบเทียบปรับฝ่ายใด ให้
ฝา่ยนั้นเป็นฝ่ายผิด 

                1.3 หากไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดและไม่มีฝ่ายใดยอมให้พนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือความเห็นของพนักงานอัยการหรือค า
พิพากษาของศาลแล้วแต่กรณี 
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          หากหลักฐานและเอกสารมีความขัดแย้งกันให้ใช้เอกสารของทางราชการ
เป็นหลัก 

               2. หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้  

                2.1 ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ให้จ่ายตามความเสียหายที่
แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้รวม
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี) โดยค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้อง ได้แก่  

                      (ก) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภัยต้องเสียไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษารวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าพาหนะที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

                      (ข) ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยต้องขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะ
ไม่สามารถประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

                      (ค) ค่าเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 

                      (ง) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือ
หลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

                 ตามข้อ 2.1 ใช้หลักฐานและ เอกสารดังต่อไปนี้   
        (ก) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือ
หลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

     (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้
ออกให้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  

                      (ค)ใบรับรองแพทย์หรือใบความเห็นแพทย์ กรณีเรียกร้องความ
เสียหายต่ออนามัย  

                      (ง) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและจ านวนเงินที่เรียกร้อง  
                2.2 ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย

กรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ทั้งนี้รวมค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาแล้ว (ถ้ามี) 

                      (ก) ตาบอด 
                      (ข) หูหนวก 
                      (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
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                      (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ 
                      (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด 
                      (ฉ) จิตพิการอย่างติดตัว 
                      (ช) ทุพพลภาพอย่างถาวร 

ตามข้อ 2.2 ใช้หลักฐานและ เอกสารดังต่อไปนี้   
                      (ก) ใบความเห็นแพทย์เกี่ยวกับความเสียหาย หรือผู้ประสบภัย

แสดงตน 
                      (ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือ

หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ 
2.3 ในกรณีเสียชีวิต  

                      (ก) ส าเนามรณบัตร  
                      (ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือ

หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
      

     ตารางเปรียบเทียบค่าเสียหายเบื้องต้นของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 
2535 กับ ค่าเสียหายชั่วคราวของพระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์(ญี่ปุ่น)11 
 

พระราชบัญญตัิคุ้มครองฯ (ไทย) พระราชบัญญตัิหลักประกันความรับผิดฯ 
(ญี่ปุ่น) 

1. เป็นค่าเสียหายส่วนแรกเรียกว่าค่าเสียหาย
เบื้องต้นซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผูป้ระสบภัยภายใน 7 
วัน นับแต่วันร้องขอ 

1. เป็นค่าเสียหายส่วนแรกเรียกว่าค่าเสียหาย
ชั่วคราวซึ่งผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ทันที
และบริษัทประกันภัยต้องชดใช้ให้โดยไม่ชักช้า 

2. สิทธเิรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัย
ต้องร้องขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่มคีวาม
เสียหายเกิดขึน้ 

2. สิทธิเรียกร้องเงินค่าเสียหายชั่วคราวมีอายุ
ความ 2 ปีนับแต่วันที่ได้เกิดอุบัติเหตุ 

                                           
11

 สมชาย หาญเลิศฤทธิ,์ "การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 : ศึกษากรณีมีความเสียหาย เกิดแก่ผู้ประสบภยัแต่ไม่อาจ
ทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกดิความเสียหาย" (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541), น. 97-98. 
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3. ผู้มีหน้าที่จา่ยค่าเสียหายเบื้องต้นได้แก่บริษัท
ประกันภัยหรือส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณ ี

3. บริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายหากบริษัท
ประกันภัยจ่ายค่าเสียหายช่ัวคราวไปโดยที่ผู้
ครอบครองรถไม่มีความรับผดิชอบ พี่จะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายบริษัทก็
สามารถเรียกรอ้งเงินค่าเสียหายชั่วคราวที่ได้จ่าย
ไปนั้นคืนจากรัฐบาลได ้

4. ค่าเสียหายเบื้องต้นได้แก่ค่าเสียหายต่อชีวิต
ร่างกายและอนามัยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

4. ค่าเสียหายชั่วคราวได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
หรือค่าท าศพที่ผู้ประสบภัยได้จ่ายไป 

5. จ านวนค่าเสียหายเบื้องตน้จะก าหนดจ านวน
สูงสุดไว้โดยไม่ก าหนดจ านวนขั้นต่ า 

5. ค่าเสียหายชั่วคราวจะก าหนดจ านวนขั้นต่ า
และขั้นสูงสุดไว้แล้วแต่ปริมาณความเสียหาย 

 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัย มีจ านวน หนึ่งหมื่นกว่าล้านบาท และมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง กองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัยควรมีการส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นออกไปก่อน และไปไล่

เก็บเงินจากบริษัทประกันภัย เพราะหากผู้ประสบภัยต้องติดต่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่า

ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้กับทางบริษัทประกันภัย จะต้องใช้เวลานานในการพิจารณา และยังไม่เกิดความ

เป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย หากกองทุนทดแทนสามารถออกเงินส่วนนี้ให้กับผู้ประสบภัยได้ จะท าให้

ผู้ประสบภัยเกดิความเชื่อมั่นและได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้อย่างแท้จริง  

มีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีจุดมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการช่วยเหลือและ

รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเป็นห่วง และกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัย

จากรถจะได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ในกรณีที่มีความเสียหายจากรถเกิดแก่

ผู้ประสบภัยแต่ไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว เป็นผลให้ผู้ประสบภัยได้รับ

ความเดือดร้อน เพราะได้รับการชดใช้ เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

เท่านั้น เพราะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่านั้นจากใครได้ ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเรื่องมาจาก

ความเข้าใจสับสนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ไปก าหนดให้มีค่าเสียหาย
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เบื้องต้นแบ่งแยกออกจากค่าเสียหายที่แท้จริง อย่างตายตัวแน่นอน และระบุหลักการไว้ชัดเจน ท าให้

เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายขึ้น ทั้งที่ตามหลักการแล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกผู้อื่นท าละเมิด

นั้นย่อมจะมีสิทธิ์ ได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงด้วย หรือใกล้เคียงจากผู้ที่ท าละเมิดได้อยู่

แล้ว ดังนั้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงควรต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีนี้

เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยได้จากบริษัทประกันภัย จึงจะถูกต้องแต่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายออกมา

รองรับให้กระท าได้ ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีนี้จึงสามารถท าการเบิกได้เฉพาะค่าสินไหมทดแทน

เท่านั้นตามอัตราที่ก าหนด ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช่จ่ายในการรักษาในบางกรณีค่าเสียหายเบื้องต้นอาจไม่

เพียงพอต่อการรักษา จึงเป็นภาระของผู้ประสบภัยที่ต้องด าเนินการจ่ายเงินในส่วนนี้เอง  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ามีบางกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รัฐจ่ายค่าชดใช้ 

ให้แก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้12  

1) กรณีผู้ขับรถชนแล้วหนี  

   2) กรณีที่รถคันที่ชนไม่มีการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ( ซึ่ง

รวมถึงรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัยตามกฎหมายด้วย)  

   3) รถคันที่ชนมีประกันภัยภาคบังคับแต่ผู้เอาประกันภัย ไม่มีความรั บผิดตาม

กฎหมายนี้กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ในการใช้รถอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นเกิดจากความตั้งตั้งใจ หรือความประมาทเลินเล่อของตัวผู้ประสบภัย หรือของบุคคลอื่น และ

ไม่มีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของรถ โดยต้องเป็นความผิดของบุ คคลอื่นทั้งสิ้น ผู้เอา

ประกันภัย จะต้องไม่มีส่วนผิดเลย ตัวอย่างเช่น กรณีที่รถโจรกรรมไป ในขณะที่หลบหนีเกิดไปก่อ

อุบัติเหตุขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ได้มี

ส่วนประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษารถคันนั้น  

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย จากรถดังกล่าว

มาแล้วสามารถเรียกร้องให้บริษัทที่รับประกันรถยนต์ภาคบังคับบริษัทใดใด จ่ายค่าเสียหายให้ได้โดยมี

                                           
12 สมชาย หาญเลิศฤทธิ,์ "การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 : ศึกษากรณีมีความเสียหาย เกิดแก่ผู้ประสบภยัแต่ไม่อาจ
ทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกดิความเสียหาย" (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541), น.102. 
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สิทธิ์จะได้รับค่าเสียหายตามจ านวนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย

จากรถที่มีการประสบภัยภาคบังคับ เมื่อบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็

สามารถเรียกคืนจากรัฐได้ตาม Government Compensation Plan โครงการนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้การ

ก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคมเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถประเภทที่

ได้กล่าวมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับการเยียวยา

ความเสียหาย13 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นรัฐจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีที่ไม่มี

คู่กรณี เนื่องจากคู่กรณีหลบหนี และไม่สามารถตามตัวได้  ในกรณีดังกล่าวนั้นของประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประสบภัย จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม ตามลักษณะความเสียหายที่แท้จริง ซึ่ง

แตกต่างกับประเทศไทย ที่จะคุ้มครองเฉพาะจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่

สามารถจะเรียกร้องขอค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นต้นได้เพราะไม่มีคู่กรณี ไม่มีมีเอกสาร

ใดยืนยันหรือพิสูจน์คู่กรณีได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก 

เช่น เมื่อมีรถชนในยามวิกาล รถคันดังกล่าวขับหลบหนีไป ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่สามารถจะ

เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใดได้ จะได้แค่เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เท่านั้น ทั้ง

ที่ผู้ขับขี่รถคันนี้ไม่ได้มีความผิด แต่ต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเหล่านี้แทน นี้จึงเป็นปัญหาที่

ส าคัญอีกข้อของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งที่ในปัจจุบัน เงินในกองทุน

ผู้ประสบภัยมีจ านวนมากกว่า 10000 ล้าน ควรจะมีการน าเงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังกล่าวหรือไม่ เพราะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

คุ้มครองผู้ประสบภัย และช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และเสมือนเป็นสวัสดิการทางสังคม

ที่รัฐมอบให้ประชาชน 

                                           
13 ศริญญา งามวงษ์วาน," กฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" 

(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), น.52-54. 



 

บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุ
ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ
กรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการ
รับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชน เริ่มมีผลใช้
บังคับครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 23 ปี ด้วยกัน โดยได้ศึกษา
และสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 
6.1.1 การด าเนินงานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
          
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เริ่มให้บริการรับค าร้องขอและจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะ
ขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ ท าให้มีบริษัทประกันภัยจ านวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะ
รับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2542 ให้บริษัทกลางฯ ด าเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตามพ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อประกันภัยประเภทนี้ 
และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ด าเนินการเฉพาะการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งด าเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่ว
ประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา จากการศึกษาการด าเนินการของบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถแยกออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้  

 
  6.1.1.1 ปัญหาระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

จ ากัด กล่าวคือเนื่องด้วยก่อนจะมีการจัดตั้งบริษัทกลางฯนั้น ผู้ประสบภัยจะต้องขอใช้สิทธิขอรับค่า
สินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันภัยโดยตรง ท าให้บริษัทประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูล และ
ประวิงเวลาได้ รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ในอัตราที่บริษัทพึงพอใจ แต่เมื่อมีการจัดตั้งบริษัท
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กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ขึ้นมาตามพระราชบัญญัตินั้น บริษัทประกันภัยมองว่าการที่
บริษัทกลางฯจ่ายค่าเสียหายทดแทนไปก่อนนั้น บริษัทกลางฯไม่มีมาตรฐานในการจ่าย และจ่ ายเงิน
ง่ายเกินไปควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะถือว่าไม่ใช่เงินของบริษัทกลาง
เอง นอกจากนี้ บริษัท ประกันภัยยังมองว่า บริษัทกลางฯเป็นต้นเหตุ ที่ท าให้บริษัทประกันภัยต้อง
จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และยังต้องจ่ายเร็วด้วย ซึ่งถ้าหากบริษัทประกันภัย จ่ายค่าเสียหายเอง
บริษัทประกันภัยอาจต่อรองจ่ายน้อยลงได้ หรืออาจประวิงเวลาในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
ออกไปได้ จึงเป็นผลให้บริษัทประกันภัยมีการชะลอการจ่ายคืนเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย จึงอาจส่งผลให้บริษัทกลางฯไม่มีเงินเหลือ หรือเหลือเงินน้อยไม่เพียงพอที่จะทดรองจ่าย
ให้กับผู้ประสบภัยได้ ภายในคราวต่อไปในแต่ละปีมีบริษัทประกันภัย จ านวนหลายสิบบริษัทที่จะ
ชะลอส่งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทกลางนานเกินกว่า 90 วันตามที่กฎหมายก าหนด  

จากการศึกษาพบว่า แม้รัฐจะให้ความส าคัญต่อการบรรเทาทุกข์ผู้เดือนร้อนจากการได้ใน
อุบัติเหตุเพื่อให้มีคุณชีวิตที่ดีคุณ แต่ในข้อเท็จจริงนั้น บริษัทประกันภัยยังคงหวังผลก าไรจากการ
ประกันภัยภาคสมัครใจ ในขณะเดียวกันภาครัฐยังไม่ได้จริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่าง
จริงจัง ยิ่งไปกว่านั้นการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทกลางฯ ของบริษัทประกันภัย มักท าให้การต่อรองกับ
ภาครัฐได้ และรัฐเองยังเกรงใจบริษัทประกันภัย ยังไม่น ากฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังให้เป็น
รูปธรรมได้ 

 
  6.1.1.2 ความแตกต่างในด้านปรัชญาและแนวคิดของการบริหารงานระหว่าง

องค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
  โดยแนวคิดในการด าเนินการของภาครัฐมุ่งเน้นที่จะให้การบริการประชาชนให้ดีให้

ความส าคัญต่อการด าเนินการ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ   
ส าหรับแนวคิดในการด าเนินการของภาคเอกชนนั้นจะมุ่งเน้นผลก าไรเป็นส าคัญเน้นการแข่งขันโดย
การวัดความส าเร็จของงานที่ก าไรไม่ได้ให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของภาครัฐหรือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายการบริหารงานกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ในด้าน
การบริการหลังการขาย กล่าวคือ การให้บริการด้านการจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ยังไม่
ปรากฏว่าภาคเอกชนได้พยายามแข่งขันด้านบริการในด้านนี้เพราะจะส่งผลมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นภาค
ธุรกิจจึงไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการผลักดันมีการประกันภัย 100% ตามที่ภาครัฐมุ่งหวัง 
ส่วนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด นั้นแม้จะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแต่
เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นยังคงต้องพึ่งพาบริษัทประกันภัยผู้ถือหุ้นอยู่ เพราะฉะนั้นใน
การน านโยบายเรื่องการคุ้มครองผู้ประสบภัยไปใช้ให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นต้องสามารถ ท าได้ทุก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารโดยเอาสองอย่างมารวมกันคือต้องแสวงหาก าไรได้และในขณะเดียวกัน 
ต้องไม่กระทบกระเทือน ต่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องสร้างจิตส านึกให้องค์การธุรกิจค านึงถึง
ส่วนรวมและแบ่งผลก าไรส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคมหรือส่วนรวม  

 
6.1.1.3 ปัญหาการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 33 ก าหนด ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  

  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ มีอัตราการเจริญเติบโตในทุกๆปี จากที่กองทุนมี
จ านวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ค่อยข้างขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่การด าเนินการจ่ายค่าสินไหมให้กับ
ผู้ประสบภัยยังคงเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่าช้า ไม่สามารถคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยได้จริงทั้งๆที่จ านวนเงินกองทุนตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ควรจะ
มีการแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่ไม่
ควรให้บริษัทประกันภัยภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารกองทุน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยใช้เงินต้นทุนไปกับ
การบริหารการท าการตลาดและสร้างเงื่อนไข ให้เกิดการจ่ายเงินทดแทนที่ยุ่งยากทั้งที่ภาครัฐสามารถ
จัดการได้เอง 

 
  จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าจะได้มีการออกประกาศกระทรวงและหลักเกณฑ์ในการ

จ่ายค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทประกันภัยยังคงยึดแนว
ปฏิบัติในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแบบเดิม เช่นเดียวกับประกันภัยภาคสมัครใจ คือ
ปฏิเสธการจ่ายไว้ก่อน ในระบบประกันภัยภาคบังคับบริษัทประกันภัยควรตระหนักถึงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้มาจากรถ พ.ศ. 2535 ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ประสบภัยที่
ได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่ก าหนด แต่เมื่อ
ผู้ประสบภัยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น กับถูกบริษัท
ประกันภัยประวิงเวลา หรือชะลอการจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เกินนี้ไว้ โดยไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แต่จะแสวงผลก าไรเหมือนกับการประกันภัยภาคสมัครใจ
ซึ่งขัดกับหลัก no Loss- no Profit อันเป็นหลักการส าคัญในกฎหมายฉบับนี้ในกรณีที่บริษัท
ประกันภัยประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือชะลอการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่า
ค่าเสียหาย 
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6.1.2 วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ 
 ในการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล พอสรุปได้ดังนี ้

  1) กรณีที่ผู้ประสบภัย บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องพักรักษาตัว
ที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และน าเอกสารไปต่างๆ เบิกกับทาง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยใกล้บ้าน  

   2) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บปานกลาง จนถึงสาหัส จ าเป็นต้องพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาล ในกรณีนี้ ทางโรงพยาบาลสามารถท าการตั้งเบิกได้ โดยการท าข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ได้เลย โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ประสบภัยส ารองจ่ายก่อน   
 

จากการศึกษาพบว่า การที่ผู้ประสบภัยเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล หากมีอาการบาดเจ็บ
เล็กน้อย กล่าวคือ ไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยจะต้องด าเนินการในการตั้งเบิกกับ
ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก จ ากัด เอง และจะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเอง
ก่อน และมาตั้งเบิกคืนในภายหลัง ท าให้ไม่เกิดความสะดวกกับผู้ประสบภัยที่ต้องเดินทางไปเบิกกับ
บริษัทกลางอีกครั้งซึ่งท าให้ผู้ประสบภัยต้องเสียเวลาในการท างานหรือการด าเนินชีวิต ซึ่งตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าต้องการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บรรเทา
ความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วในทางปฎิบัตินั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ยังสร้างภาระให้ผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย และขั้นตอนของบริษัทประกันภัยในการ
ตรวจสอบเอกสารท าให้การได้รับเงินในส่วนของการรักษาพยาบาลนั้นเกิดความล่าช้า จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้ผู้ประสบภัยบางท่านไม่ได้ใช้สิทธิในการต้ังเบิกค่ารักษาพยาบาลเพราะไม่ต้องการยุ่งยากในการ
ตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ถือว่ายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างแท้จริง 
 

6.1.3 การแบ่งค่าสินไหมออกเป็นสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายเกินกว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้น 

 
  6.1.3.1 ค่าเสียหายเบื้องต้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ ตาม มาตรา 4 ให้ความหมาย 

ค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย และในกรณีความเสียหายต่อชีวิต หมายความ
ว่า ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ตาม
รายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง 
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   6.1.3.2 ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิด ชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้  

   1) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถ
เรียกร้องได้้ตามมูลละเมิดตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
     2) กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณี ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

(ก) ตาบอด 
(ข) หูหนวก 
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ 
(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว 
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด 
(ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 

      3) กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 
บาท ต่อหนึ่งคน 
      4) ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 
บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่กล่าวมาแล้วนั้น 

เมื่อผู้ประสบภัยได้รับเงินคุ้มครองส่วนแรกแล้ว ยังสามารถฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งได้ โดยถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหม
ทดแทนตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กล่าวว่า  การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20  ไม่ตัด
สิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่
ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจะเร่งรัด
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อยุติการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและอาญา ท าให้เกิดการท า
สัญญาการประนีประนอมยอมความเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนในขั้นตอนการเจรจาของบริษัท
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ประกันภัย อันท าให้ไม่สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและพาณิชย์เพิ่มเติมได้อีก อันเป็น
การขัดต่อเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 22  
 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย มีจ านวนหนึ่ง
หมื่นกว่าล้านบาทโดยประมาณ และมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ควรมี
การส ารองจ่าย ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นออกไปก่อน เหมือนกับค่าเสียหาย
เบื้องต้นเพราะเนื่องจากหากผู้ประสบภัยต้องติดต่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนที่เกินกว่าค่าเสียหาย
เบื้องต้นนี้ กับทางบริษัทประกันภัย จะต้องใช้เวลานานในการพิจารณา และยังไม่เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ประสบภัย หากกองทุนทดแทนสามารถออกเงินส่วนนี้ให้กับผู้ประสบภัยได้ จะท าให้ผู้ประสบภัย
เกิดความเช่ือมั่นและได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้อย่างแท้จริง  

มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่มีความเสียหายจากรถเกิดแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่อาจทราบได้ว่ารถคัน
ใดก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามกฎหมายได้ระบุไว้เพียง จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นแต่ไม่
สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินได้ เพราะไม่มีคู่กรณี เป็นผลให้ผู้ประสบภัยได้รับความ
เดือดร้อน เพราะได้รับการชดใช้ เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเท่านั้น 
เพราะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่านั้นจากใครได้ ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเรื่องมาจากความ
เข้าใจสับสนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ไปก าหนดให้มีค่าเสียหายเบื้องต้น
แบ่งแยกออกจากค่าเสียหายที่แท้จริง อย่างตายตัวแน่นอน และระบุหลักการไว้ชัดเจน ท าให้เกิดช่อง
โหว่ทางกฎหมายขึ้น ทั้งทั้งที่ตามหลักการแล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกผู้อื่นท าละเมิดนั้น
ย่อมจะมีสิทธิ์ ได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือใกล้เคียงจากผู้ที่ท าละเมิดได้อยู่แล้ว 
ดังนั้น 

ผู้เขียนเห็นว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ควรต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย
ในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยได้จากบริษัทประกันภัย จึงจะถูกต้องแต่เนื่องจากยังไม่
มีกฎหมายออกมารองรับให้กระท าได้ ผุ้ประสบภัยจากรถในกรณีนี้ จึงสามารถท าการเบิกได้เฉพาะค่า
สินไหมทดแทนเท่านั้นตามอัตราที่ก าหนดเท่านั้น 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ  

 
6.2.1 การด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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  6.2.1.1 จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 10 (3) “ บริษัททุกบริษัทต้องเข้าชื่อ
ซื้อหุ้นในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และด าเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ” ท าให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ยังต้องค านึงถึงผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย รัฐควรแก้ไขกฎหมาย โดยให้ภาครัฐเข้าไป
ถึงหุ้นในบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จ านวน 51%  เพื่อถ่วงดุลอ านาจจากฝ่าย
เอกชนได้ เพราะในการท างานร่วมกันนั้นบริษัทกลางยังไม่มีความคล่องตัวเพียงพอ และไม่สามารถจะ
คุ้มครองผู้ประสบภัยได้อย่างแท้จริง 

  
      6.2.1.2 ควรด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทประกันภัย ที่ด าเนินการส่งเงินสบทุน
เข้ากองทุนล่าช้า เกินเวลาที่ก าหนด อันท าให้เกิดด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จ ากัด เพราะในปัจจุบันกรมการประกันภัยท าแค่ตักเตือนเท่านั้น ท าให้บริษัทประกันภัยก็ยังคงฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ทั้งที่มีบทลงโทษชัดเจน ตามมาตรา 10 ตรี ที่ก าหนด “ ให้บริษัทใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 10 ทวิ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทนั้นได้ ”  

   
  6.2.1.3 การบริหารกองทุนผู้ประสบภัย ควรมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ 

กล่าวคือ นอกจากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ระบุไว้ในมาตรา 20 ก าหนดว่า 
 “ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ ให้บริษัทจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้ประสบภัย ” ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้
สามารถจ่ายเงินในส่วนของค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเพิ่มเติมด้วย เพื่อจะไ ด้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล และยังต้องรอการด าเนินการของบริษัทประกันภัยที่ใช้
เวลาในการตรวจสอบนาน เพราะจากของข้อมูลที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 5 นั้น กองทุนผู้ประสบภัย
มีอัตราการโตตลอดทุกปี และมีผลประกอบการดีในทุกๆปีด้วย  
 

6.2.2. วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ 
 
  6.2.2.1 โรงพยาบาลควรสามารถตั้งเบิกให้ผู้ประสบภัยได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าผู้ป่วย

จะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย หรือ ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลจะท าการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ในกรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อย 
ผู้ประสบภัยจะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และมาตั้งเบิกกับบริษัทกลางคุ้มครอง
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ผู้ประสบภัยจากรถในภายหลัง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลได้ จึงควรมีการแก้ไขขั้นตอนความยุ่งยากดังกล่าว เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด 

  
 6.2.2.2 ควรมีหน่วยงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ จ ากัด ประจ าอยู่

ในโรงพยาบาลเพื่อด าเนินการในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรง โดยสามารถรับเรื่อง และตั้งเบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้ทันที เป็นศูนย ์One step Service ที่ให้บริการกับประชาชนผู้ประสบภัยได้ 
 
 6.2.3 การแบ่งค่าสินไหมออกเป็นสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าเสียหายเกินกว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
  
  ในกรณี ในกรณีที่มีความเสียหายจากรถเกิดแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่อาจทราบได้ว่ารถ
คันใดก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามกฎหมายได้ระบุไว้เพียง จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นแต่ไม่
สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินได้ เพราะไม่มีคู่กรณี นั้น ควรมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ โดยให้
ความคุ้มครองกับผู้ประสบภัย เสมือนกับผู้ประสบภัยที่มีคู่กรณี คือ สามารถได้รับค่ าสินไหมทดแทน
ส่วนที่เกินกว่าค่าสินไหมเบื้องต้นได้ด้วย เพราะในกรณีดังกล่าวนั้น ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน 
และกฎหมายยังไม่ระบุว่าจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้ จึงท าให้
ผู้ประสบภัยไม่ได้รับสิทธิในการได้รับค่าสินไหมส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้  
  ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมส่วน
ที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เพราะในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้นไม่
มีก าหนดว่าระยะเวลา ว่าจ านวนกี่ปีถึงจะมีการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงค่าเสียหายต่อครั้ง ซึ่งตาม
ความเป็นจริงแล้ว ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจุจุบันอยู่เสมอ ผู้เขียนจึงเห็นว่า 
ควรมีการก าหนดรอบของการตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนที่ชัดเจน ควรมีการเพิ่ มเติมหรือแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยเพิ่มมากขึ้น 
  ในส่วนของการเบิกค่าสินไหมที่เกิดความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นด้วยขั้นตอน หรือการ
จัดเตรียมเอกสารที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนนั้น หากศึกษาข้อมูลรูปแบบการประกันภัยภาคบังคับ
ของประเทศญี่ปุ่น พบว่าในการเกิดอุบัติเหตุ จะมีการส่งบริษัทส ารวจภัย (Survey Office) ผู้ส ารวจ
ภัยท าการประเมินความเสียหายที่เรียกร้องนั้นมีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อ
ส านักงานส ารวจภัย ด าเนินการประเมินความเสียหายแล้วเสร็จ ก็จะแจ้งจ านวนค่าเสียหายไปยัง



99 
 

บริษัทประกันภัย  เมื่อบริษัทประกันภัยได้รับใบประเมินจ านวนค่า เสียหายจากส านักงานส ารวจภัย
แล้ว ก็จะท าการจ่ายค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ประสบภัยทันที ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่บริษัทประกันภัย
จะประเมินค่าเสียหายเอง ผู้ประสบภัยจากรถต้องไปใช้สิทธิ์ขอรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายและ
ที่ตั้งของส านักงาน หรือสาขาของบริษัทประกันภัย นี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และท าให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีความรวดเร็ว และเป็นธรรม กฎหมาย
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติ่ม ให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยผู้ประสบภัย ควรส่งพนักงานออก
ตรวจสอบทุกครั้ง และให้ผู้ส ารวจภัยท าการตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัยทันที ภายใน 7 วันตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 251 

                                           
1
 มาตรา 25  ก าหนดว่า “ ให้บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่าย

ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง-ขอ  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด” 

 
 
 



 

รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนงัสือ 
 

กมลวรรณ กีรติสมิต. การประกันภัยความรับผิดในการใช้รถยนต์ภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่น  
(Compulsory Antomobile Liability Insurance ) 

จี๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : 
โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.  

จิตติ ติงศภัทิย์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. พิมพค์รั้งที่ 13. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2555. 

เฉลิมชัย ชัยกติติภรณ์ และ ชัยยะ พงษ์พานิช. 2533. 
ไชยยศ เหมมะรัชตะ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (พิมพ์

ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551. 
ณรงค์ ณ เชียงใหม.่ 2525. 
ปรีดี เกษมทรพัย.์ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป กรุงเทพมหานคร : เจริญวทิย์การพิมพ์, 2519. 
ประพันธ์ ทรัพย์แสง. ค าอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพิว์ิญญูชน, 2535.    
ไพจิตร ปุญญพันธ์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด เรื่องข้อ

สันนิษฐานทางกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2548.  
ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล และ ซ าแก้ว หวานวารี. สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538. 
มุกดา โควหกุล. การประกันภัย. ปทุมธานี : หจก.สยามเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์, 2537.   
ศักดิ์  สนองชาติ. ค าอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด. 
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552.  
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ. เสนอสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข. 
ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และ คณะ. ปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคารวมของค่ารักษาและ

ค่าธรรมเนียมแพทย์. ศูนย์วจิัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541. 
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หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2519. 

เสนีย์ ปราโมช. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ภาค 1-2. 
กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2505.  

เสริมสุขะ. ผู้แปล. การประกันภัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงศิลป์, 2520. 
รองศาสตรจารย์สุธรรม พงศส์ าราญ, ศาสตราจารย์พิเศษวิรัช ณ สงขลา, & ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์พึงใจ พึ่งพานิช. หลักการประกันวินาศภัย พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอสพ
ริ้นติ้ง เฮ้าส,์ 2539. 

สิทธิโชค ศรีเจริญ. ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับประกันภัย. สมาคมการประกันวินาศภัย, 2528-
2529. 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2543. 
วิวรรธน์กร สวัสด.ี 2547. 

 
บทความวารสาร 
 

ไกรวิน สารวิจิตร. กฎหมายการประกันภยับุคคลทีส่ามของประเทศญี่ปุ่น. วารสารนิติศาสตร์.  
กมลวรรณ กีรติสมิต. การประกันภัยความรับผิดในการใช้รถยนต์ภาคบังคับของประเทศ

ญี่ปุ่น. (Compulsory Antomobile Liability Insurance ) วารสารประกันภัย. 
ไชยยงค์ ชูชาติ. ประวัติการประกันภัย. วารสารข่าวสารประกันภัย (1 มิถนุายน 2512) : 28. 
ปฎิภาณ  ศรีสังวาล. 12000 ล้านประกันบุคคลที ่3  ใครไดใครเสีย. อิคอนนิวรายสัปดาห์ 

(12-18  ตุลาคม 2535) : 11. 
อาทิจ ตั้งกัลป์ยานนท์.การประกันภัยความรับผิดของผู้ใช้รถยนต์ภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่น 

วารสารประกันภัย. 
 
วิทยานิพนธ ์และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เกรียงศักดิ์ เลี้ยงวัณพร. “ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าของรถที่มีต่อการประกันภัย 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เขตจังหวัดนครปฐม.”  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม, 2545. 
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เกษม มานะสาคร. “ปัญหาการด าเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2540.”  
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2546.  

จารุพร  ไวยนันท์ และทรงศรี สนธิทรัพย.์ “ ทัศนคติที่มีตอ่ (ร่าง)  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในเขตกรุงเทศมหานคร.” รายงานการวิจัย ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. 

ปรีชา ข าเพชร. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535.” วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2542. 

พนิดา บุญรอด. “ทัศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร,์ 
2535. 

พนมเทียน เพชรไผ่. “ทัศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535.”  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร,์ 
2535.  

ศริญญา งามวงษ์วาน. "กฎหมายที่เหมาะสมส าหรับการคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ."  
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 

สมชาย หาญเลิศฤทธิ.์ "การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 : ศึกษากรณมีีความเสียหาย เกิดแก่ผู้ประสบภัยแต่ไม่อาจทราบได้ว่า
รถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย."  วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2541. 

สมพร สืบถวิลกุล. " ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535."  วิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. 

วัลภา นนท์ธนาภรณ์.  “ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535.”  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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ภาคผนวก ก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่2 เมษายน พ.ศ.2535 

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า 
          โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 

          มาตรา 2(1)(2)  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสบิวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
          มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
          รถ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
และรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร 
          เจ้าของรถ หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิใ์นรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ 
และหมายความรวมถึงผู้น ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ด้วย 
          ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรอืติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรม
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ของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 
          ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ 
          ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถนั้นด้วย 
          บริษทั หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
          ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย และในกรณีความเสียหายต่อชีวิต 
หมายความว่า ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความ
ตาย  ทั้งนี้ ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง 
          เครื่องหมาย หมายความว่า เครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายส าหรับ
ผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้ 

          คณะกรรมการ(1) หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
          นายทะเบียน หมายความว่า อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการประกันภัย
มอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          กองทนุ หมายความว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
          รฐัมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

          มาตรา 5(2)  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 
 

          มาตรา 6(3)  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมต ารวจ ผู้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายหนึ่งคน ผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัย ผู้แทนสมาคมประกันวินาศ
ภัย ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่ง
คณะรัฐมนตรแีต่งต้ัง เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการประกันภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
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ผู้อ านวยการส านักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ หรือกฎหมาย 

          มาตรา 6 ทว(ิ4)  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          (1) ให้ค าแนะน าแกร่ัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 20 และ
ประกาศตามมาตรา 10 
          (2) ก าหนดมาตรฐานกลางของรายการและจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย 
          (3) พจิารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเกี่ยวกับรายการและจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็นหรือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ 
          (4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรมีอบหมาย 

          มาตรา 6 ตรี(1)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
          นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออก  
          (3) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 
          (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

          มาตรา 6 จัตวา(2)  ในกรณทีี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้
คณะรัฐมนตรแีต่งต้ังบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา 6 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้ผู้
ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งตนแทน 
          ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

           มาตรา 6 เบญจ(3)  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มี
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การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

          มาตรา 6 ฉ(4)  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
          ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
          มตใินที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

          มาตรา 6 สัตต(1)  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย             
          การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าความในมาตรา 6 ฉ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

          มาตรา 6 อัฏฐ(2)  ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกให้บริษัท สถานพยาบาล หรือบุคคลใดทีเ่กี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือสง่
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได ้
          ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้ใช้จ่ายจากกองทุน 
 

หมวด 1 
การประกันความเสียหาย 

   
 
          มาตรา 7  ภายใต้บังคับมาตรา 8 เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพ่ือใช้ต้องจัดให้มีการประกนั
ความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท 
          จ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ก าหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถแต่ต้องไม่น้อยกว่า
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 8  รถดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 
          (1) รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทและรถส าหรับผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค ์
          (2) รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
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พระราชวังก าหนด 
          (3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และรถยนตร์ทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร 
          (4) รถอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 9  รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
โดยเจ้าของรถไม่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหายส าหรบัผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ ตามจ านวนเงิน หลักเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

          มาตรา 10(3)  บรษิัทต้องรับประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ประกาศ
ดังกล่าวจะก าหนดให้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรืออัตราเบ้ียประกันภัยแตกต่างกันตามชนิด 
ประเภทหรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผู้เอาประกันภัยก็ได้ 

          มาตรา 10 ทวิ(1)  ให้จัดตั้ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ขึ้น มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
          (1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้
มอบหมาย 
          (2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี
          (3) ด าเนินกิจการอื่นตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ 
          บริษทัทุกบริษัทต้องเข้าช่ือซื้อหุ้นในการจัดตั้ง การเพ่ิมทุน และด าเนินการใด ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด 
          ในการจัดต้ังบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ให้รัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาให้
บริษัทเข้าช่ือซื้อหุ้น และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้อธิบดีกรมการประกันภัยรวบรวม
หุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้วเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นจัดท าหนังสือบริคณห์สนธแิละข้อบังคับ และ
ก าหนดรายช่ือผู้เป็นกรรมการและพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
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รถ จ ากัด ตลอดจนข้อความและขั้นตอนอื่นที่จ าเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัทสง่ไปจดทะเบียน
บริษัท และให้ผูม้ีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ด าเนินการต่อไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียนดังกล่าว 
          ในระหวา่งที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ยังมิได้มีการรับประกันวินาศภัยมิ
ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องมีหลักทรัพย์ และเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน และการต้องด ารง
ไว้ซึ่งเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยมาใช้บังคับ 
          การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน 
          การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประกันภัยก่อน และในกรณีที่ปรากฏหลักฐานต่ออธิบดีกรมการ
ประกันภัยว่ากรรมการผู้จัดการมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้อธิบดีกรมการประกันภัย 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจถอดถอนกรรมการผู้จัดการออกจากต าแหน่งได้ และให้อธิบดี
กรมการประกันภัยมีอ านาจแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการชัว่คราวจนกว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด จะแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการคนใหม่ 
          ทุกรอบสามเดือนบริษัทต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากการรับประกันภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ในแต่ละสามเดือนที่ผ่านมาในอัตราและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
          เงินสมทบที่บริษัทจา่ยนั้นให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากรได ้
          บริษทัต้องมอบหมายการรับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แก่บริษทักลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ด าเนินการแทนบริษัทด้วย และ
ให้บริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจและการจัดสรรเงินเพื่อส ารองจ่ายค่าสินไหมทดแทน
แทนบริษัทตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
ก าหนด 

          มาตรา 10 ตรี(1)  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 10 ทวิ ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในส่วนที่เกีย่วกับการประกันภัยรถยนต์
ของบริษัทนั้นได ้
          ให้บรษิัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่
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บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวจะหมดอายุ 
 
          มาตรา 11  ภายใตบ้ังคับมาตรา 8 ห้ามมใิห้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จดัให้มีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 
 
          มาตรา 12  ให้นายทะเบียนจัดท าเครื่องหมายส่งให้บริษัทเพื่อสง่มอบให้แก่เจ้าของรถที่ได้จัด
ให้มีการประกนัความเสียหายกับบริษัทตามมาตรา 7 หรอืมาตรา 9 แล้ว 
          เจ้าของรถต้องติดเครื่องหมายไว้ที่รถ 
          ลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติดเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
 
          มาตรา 13  ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก าหนด
ความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกนั้นให้นายทะเบียนทราบ และเจ้าของรถ
ต้องส่งคืนเครื่องหมายตามมาตรา 12 ให้แก่นายทะเบียนหรือท าให้เครือ่งหมายนั้นใช้ต่อไปไม่ได้ 
          การแจ้งการบอกเลิกและการส่งคนืเครื่องหมายหรือการท าให้เครื่องหมายนั้นใช้ต่อไปไม่ได้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 14  การประกันตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ต้องมีข้อก าหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

         (2)เมื่อมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา 7 วรรคสอง แล้ว หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย 
และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
 
          มาตรา 15  กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมี
ข้อความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ บรษิัท
จะยกเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยในการชดใช้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นมิได้ 
 
          มาตรา 16  บริษัทจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเง่ือนไขของกรมธรรม์
ประกันภัยระหว่างบริษัทกับเจ้าของรถ หรือการได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกับเจ้าของรถ เพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยในการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นมิได้ เว้นแต่บรษิัทได้มีหนังสือแจ้ง
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยให้เจ้าของรถและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า 
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          การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีผลเมื่อครบก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่บริษัทได้มี
หนังสือแจ้งการเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยตามภูมิล าเนาที่ทราบครั้งสุดท้าย โดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
 
          มาตรา 17  บรษิัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอา
ประกันภัยมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยมิได้ 
 
          มาตรา 18  ในกรณีที่รถซึ่งเจ้าของรถได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังบุคคลอื่นโดย
ผลของกฎหมายว่าด้วยมรดกหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะ
เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 
 
          มาตรา 19  ในการรับจดทะเบียนรถยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ และกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวตรวจสอบการได้จัดให้มีประกันความเสียหาย
ตามมาตรา 7 ก่อนจะรับจดทะเบียนด้วย 
 

(1)หมวด 2 
ค่าสินไหมทดแทน 
   

 
          มาตรา 20  เมื่อมคีวามเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ ให้
บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้ประสบภัย 
          ความเสียหายที่จะใหไ้ด้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีารและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 21  ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนที่ต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภัยแจ้งการไม่ได้รับ
ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่ครบจ านวนจากบริษัทต่อส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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          มาตรา 22  การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ไม่ตัดสิทธิผูป้ระสบภัยที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิม่เติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
          มาตรา 23  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน 
          (1) เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกนัความเสียหายตามมาตรา 7 
หรือมาตรา 9 และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน 
          (2) ขณะเกิดเหตุ รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถเพราะ
เหตุที่รถนั้นได้ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก  ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และ 
เจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
          (3) ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มีการประกันภัยกับ
บริษัท 

       (2)(4) มีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัย และรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้ันหลบหนีไป
หรือไม่อาจทราบได้ว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย 
          (5) บริษัทไม่จ่ายคา่เสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผูป้ระสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวน หรือ 

      (3) (6) ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถมาตรา 8 ที่ไม่ได้เอาประกันตามมาตรา 
7 
 
          มาตรา 24  ในกรณทีี่รถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถ 
ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัท 
          ในกรณีตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยูใ่นรถ ให้บรษิัทดงักล่าวร่วมกันจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
          ส าหรบักรณีตามมาตรา 23 ให้ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายหรือร่วมจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณ ี
 
          มาตรา 25  ให้บรษิัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
มาตรา 20 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค า
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ร้อง-ขอ  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด 
          ให้ถือวา่ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
 
          มาตรา 26  ในกรณีที่เจ้าของรถหรือบริษัทไม่จา่ยค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ านวนตามมาตรา 23 (1) หรือมาตรา 23 (5) 
แล้วแต่กรณี เมื่อส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไป
ตามมาตรา 25 แล้ว ให้นายทะเบียนมีค าสั่งเรียกเงินตามจ านวนที่ได้จ่ายไปนั้นคืนจากเจ้าของรถหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี และเจ้าของรถหรือบริษัทจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนส่งเข้าสมทบกองทุนอีกต่างหาก 
          ให้เจ้าของรถหรือบริษัทจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนพร้อมด้วยเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง 
ตามค าสั่งของนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 
          มาตรา 27  การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
 
          มาตรา 28  ในกรณีตามมาตรา 23 (1) และ (3) ให้นายทะเบียนยึดรถที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายไว้ได้หากมิได้มีการยึดรถนั้นไว้ตามกฎหมายอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว จนกว่าเจ้าของรถจะได้จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจ านวน หรือจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นคืนกองทุนภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน และหากมกีารยึดรถนั้นตามกฎหมายอ่ืนอยู่ก่อนแล้วให้
กรมการประกันภัยมีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์นั้นหากมีการขายทอดตลาด 
 
          มาตรา 29  รถที่ยึดไว้ตามมาตรา 28 ให้นายทะเบียนมีอ านาจขายทอดตลาดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
          (1) กรณีที่เจ้าของรถตามมาตรา 23 (1) ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนแทน
ตน คืนให้แก่กองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 
          (2) กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได้ประกาศหา
ตัวเจ้าของรถโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของนายทะเบียนซึ่งได้ยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้ 
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่จ าหน่ายในท้องถิ่นทีเ่กิดเหตุอย่างน้อยสองวันติดต่อกันแต่
เจ้าของรถไม่ปรากฏตัวต่อนายทะเบียน ซึ่งได้ยึดรถนั้นไว้ภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ประกาศใน
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หนังสือพิมพ์ 
 
          มาตรา 30  วิธีการยึดรถตามมาตรา 28 และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ให้ปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
          เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายในการยึดและการขาย
ทอดตลาด และจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายคืนให้แก่กองทุน แล้วแต่กรณี 
ถ้ามีเงินเหลือเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของรถ ในกรณีที่ไม่มผีู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกดิความ
เสียหาย ให้กรมการประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และถ้าเจ้าของรถไม่เรียกเงินนั้นคืนภายในห้าปีนับจากวันที่ขายทอดตลาดให้เงินนั้นตก
เป็นของกองทุน 
 

          มาตรา 31(1)  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้น
เพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขี่รถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือ
ผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อส านักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือเมื่อหน่วยงานตามมาตรา 8 (1) 
(2) (3) หรือเจา้ของรถตามมาตรา 8 (4) ได้จ่ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา 32 ไปแล้วเป็นจ านวนเงิน
เท่าใดให้บริษทั หรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 
หรือเจ้าของรถตามมาตรา 8 (4) แล้วแตก่รณี มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าวหรือมีสิทธิเรียกให้
ผู้ประสบภัยคืนเงินดังกล่าวได ้
          การใชส้ิทธิตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าภายในหนึ่งปีนับแต่วันรู้ตัวผู้ซึ่งต้องรับผิด แต่ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามหมวดนี้ให้แก่ผู้ประสบภัย 
 

          มาตรา 32(2)  ในกรณีที่นายทะเบียนได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา 8 ซึ่งไม่ได้เอาประกันความเสียหายตามมาตรา 7 ให้หน่วยงานผู้
เป็นเจ้าของรถตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือเจ้าของรถตามมาตรา 8 (4) แล้วแต่กรณี ส่งเงินตาม
จ านวนที่ได้จ่ายจากเงินกองทุนคืนให้แก่กองทุน 
          การจา่ยเงินคืนกองทุนส าหรับรถตามมาตรา 8 (1) (2) หรือ (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
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หมวด 3 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

   
 
          มาตรา 33  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใน
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
          กองทนุประกอบด้วย 
          (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให ้

          (2)(3) เงินที่บริษัทจา่ยสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา 36 และเงนิเพิ่มที่ได้รับตาม
มาตรา 36 ทวิ 
          (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          (4) เงินหรือทรัพย์สนิที่ได้มาตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
          (5) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้อุทิศให ้
          (6) ดอกผลของเงินกองทุน 
          (7) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาตาม (4) และ (5) 
          (8) เงินรายได้อ่ืน ๆ 
          เงินและทรัพย์สินดังกล่าวใหเ้ป็นของกรมการประกันภัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

          มาตรา 34(1)  ให้มีส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในกรมการประกันภัยเพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน 
          ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละย่ีสิบของดอกผล
ของกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
          การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและอัตราเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
          มาตรา 35  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหาย
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เบื้องต้นจากเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบริษัทได้ ให้ส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากกองทุนเมื่อผู้ประสบภัยได้น าหลักฐานส าเนา
บันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดงพร้อมกับการยื่นค าขอ 
          การรอ้งขอรบัค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 36(2) ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสามเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ
สิบของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยในแต่ละสามเดือน เงินสมทบที่บริษัทจ่ายนั้นให้น าไป
หักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรได้ 
          การเรยีกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

          มาตรา 36 ทวิ(3) บริษัทใดไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 
36 ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย 
 

หมวด 4 
บทก าหนดโทษ 

   
 

          มาตรา 37(4) เจ้าของรถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
 

          มาตรา 38(5) บรษิทัใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 หรือมาตรา 10 ทวิ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมืน่บาท 
 

          มาตรา 39(6) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

          มาตรา 40(7) เจ้าของรถผู้ใดไมป่ฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือบริษัทหรือเจ้าของรถ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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          มาตรา 41  ผู้ใดปลอมเครื่องหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
          มาตรา 42  ผู้ใดติดหรือแสดงเครือ่งหมายอันเกิดจากการกระท าความผิดตามมาตรา 41 กับ
รถคันหนึ่งคันใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระท าความผิดตามมาตรา 41 
          ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรา 41 ให้ลงโทษตามมาตรา
นี้แต่กระทงเดียว 
 

          มาตรา 43(1)  เจ้าของรถผูใ้ดติดหรือแสดงเครื่องหมายที่ต้องส่งคืนต่อนายทะเบียนตาม
มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 

          มาตรา 44(2)  บรษิัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือเจ้าของรถหรือบริษัทใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 
 
          มาตรา 45  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
          มาตรา 46  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้นายทะเบียนมี
อ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
          มาตรา 47  ให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพ่ือใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั
ด าเนินการจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวมิให้
ถือว่าเจ้าของรถนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 
          ให้บทบัญญัติมาตรา 23 (5) มีผลใช้บังคบักับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันความ
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เสียหายไว้แล้วตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 
          ภายใต้บังคับวรรคสอง บทบัญญัติมาตรา 23 ยังมิให้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นก าหนดสามร้อย
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
 
 
    
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิด
จากรถได้ทวีจ านวนขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตใุห้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดย
ผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่
ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดี
ยาวนาน  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน
และทันท่วงที สมควรก าหนดให้มีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีบทบัญญตัิไม่เหมาะสมบางประการ และยังมีปัญหาในการบังคับใช้
และการปฏิบัติตาม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปก่อน เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
บทเฉพาะกาล 
          มาตรา 19  ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จัดให้มีสถานที่ด าเนินการ
เพื่อให้บริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนบัแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจดัให้มีสถานที่ด าเนินการเพ่ิมเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการประกันภัย
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ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติหลายประการที่ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจบุัน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น บทบัญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แบบและ
ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตใินเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกบัการก าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถตามที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด การจัดให้มี
บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกลางขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนแทนบริษัทและส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการก าหนดอัตราเงินสมทบ ระยะเวลา และ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รวมทั้งปรับปรุงบท
ก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้
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