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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  จะไมสามารถสําเร็จลุลวง  หากไมไดรับความกรุณาจาก
ทานอาจารย  กมลมิตร  วุฒิจํานงค  ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ           
สละเวลาอันมีคาย่ิงใหคําแนะนํา  ใหคําชี้แจงอธิบาย  เขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ             
ตลอดจนตรวจรางวิทยานิพนธของผูเขียน  ซึ่งผูเขียนกราบขอบพระคุณอยางสูงมา         
ณ. ที่นี้   
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย  อํานวย  สุภเวชย  อดีตนิติกร 9  
กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ที่ไดใหความเมตตารับเปนอาจารยที่ปรึกษา      
วิทยานิพนธรวมและไดกรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําชี้แจงแนะนํา  จัดวางเน้ือหา               
โครงสราง  ใหแนวความคิดในทางวิชาการรวมท้ังดานตํารา  บทความ  และแหลงขอมูล
ในการศึกษา  ตลอดจนตรวจแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้และเพ่ิมเติมขอมูลอันเปน
ประโยชนตอผูเขียน  ทําใหผูเขียนสมารถเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย  ดร.ธรีะ  ศรีธรรมรักษ  ประธาน
คณะกรรมการวิทยานิพนธ  ทานรองศาสตราจารย  ชูศกัดิ์  ศิรินิล  และ ทานอาจารย  
ประเทือง  ศรีรอดบาง  ซึ่งไดสละเวลาอันมีคา  ในการเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตลอดจนใหคําวิจารณ  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาของวิทยานิพนธให

สมบูรณมากย่ิงข้ึน 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย  ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งทานไดพยายามเรงรัดผูเขียนและเพ่ือนๆ นักศึกษาทุกคน  ใหรีบทํา
วิทยานิพนธ ต้ังแตหาหัวขอ  คนควาและลงมือทํา  ซึ่งถาทําจริงแลวก็จะประสบ
ความสําเร็จได 
 ผูเขียนขอขอบคุณ  คุณเกษม  มานะสาคร  ที่ไดชวยคนควาและแปลเอกสาร
บทความตางประเทศเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  
 สุดทายน้ีผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผูเขียน  ที่ไดใหการ
สนับสนุนและใหกําลังใจในทุก ๆ เรื่อง  แกผูเขียนดวยดีตลอดมา 
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 อนึ่ง  หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและมีประโยชนอยูบาง  ผูเขียนขออุทิศ
ใหแกบุพการี  ทานอาจารย  และบุคคลทุก ๆ ทานที่ไดกลาวนามมาขางตน  หากมีความ
ผิดพลาดและบกพรองใด ๆ ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว                                                                         
 
                                                                                                          วัลภา  นนทธนาภรณ 
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บทคัดยอ 
 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ไดบัญญัติข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความคุมครองและชวยเหลือแกผูประสบภัยจากรถท่ีไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกายหรือ
อนามัย  เน่ืองจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใชหรืออยูในทางหรือ              เนื่องจากส่ิงที่บรรทุกหรือ
ติดต้ังในรถน้ัน  ใหไดรับการเยียวยาโดยการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ีแนนอน
และทันทวงที  โดยไมตองรอการพิสูจนความผิดเสร็จส้ินกอน  อันเปนการแบงเบาภาระของ
ผูประสบภัยและครอบครัว  แมวากฎหมายฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชมาเปนระยะเวลานานกวา  12  ป
แลว  แตพบวามีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการในการใหความคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  เกี่ยวกับ            คาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับคาเสียหายเบื้องตน  พบวามีปญหาดังน้ี 
 ประการที่หนึ่ง  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผูประสบภัยที่เปนผู
ขับขี่ที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง  ในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานัก งานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย 
 ประการที่สอง  ปญหาความไมชัดเจนของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย       จากรถ ขอ 

2  การคุมครองผูประสบภัย  เก่ียวกับการจายคาเสียหายเบื้องตนของบริษัท              ประกันภัย 

 ประการที่สาม  ปญหาในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเสียหาย  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ไมมีองคกรหรือหนวยงานใดทําหนาท่ีสํารวจตรวจสอบหรือประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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 วิทยานิพนธนี้  จึงขอเสนอแนะโดยการแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 4  คํานิยาม                    
“ผูประสบภัย” วา ไมหมายความรวมถึง เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง            ผูขับข่ี
รถที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง  บุคคลในครอบครัวของเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
แกตนเอง  ลูกจางของเจาของรถดังกลาวขณะอยูในทางการท่ีจาง  และควรแกไขเพ่ิมเติมขอความใน
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ  ขอ 2  การคุมครองผูประสบภัย  ใหบริษัทประกันภัยไมตอง
จายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหาย        เบื้องตนใหแกผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีรถคันที่เอา
ประกัน  และเปนฝายตองรับผิดตออุบัติเหตุ  หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่
ประสบภัย  ตลอดจนควรใหมีการจัดต้ังหนวยงานทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
ของผูประสบภัยข้ึนโดยเฉพาะ  โดยใหเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ จํากัด      
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ABSTRACT 
 
 The Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act , B.E. 2535 was enacted with the 
aim of providing protection and assistance to victims who suffer injuries to life, body and health 
due to accidents caused by the use of motor vehicles on the road or by anything loaded or 
installed in such vehicles.  The protection and assistance include treatment of injuries and 
preliminary certain and prompt compensation, without waiting for proof of liability.  This helps 
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reduce the burden of victims and their families.  Although this Act has been in force for more than 
12 years, there have been many substantial problems and obstacles relating parties such as law-
drafters, law-practitioners and those who are charged voith the enforcement of this Act regarding 
the provision of the protection to motor vehicle accident victims.    

From the study ,   it was found  that  with  respect  to  the  preliminary  compensation , 
there  are  following  problems ( i )  the  provisions  of  law  on  the  right  of  the  victim  of  the  
accident  using  motor  vehicle  and  causing  lus  own  injuries  to  receive  preliminary  
compensation  from  the  Office  of  the  compensation  Fine  for  Victims  of  Motor  Accidents  
one  ambiguous  ( ii )  the  ambiguity  of  clause 2  of  the  Compulsory  Insurance  Policy  
relating  to  the  payment  of  preliminary  compensation  of  the  insurance  company  ( iii )  the  
practice  in  assessing  the  damage  and  injuries  as  there  is  no  organization  or  body  with  
specific  duty  of  making  such  assessment   
It  is  therefore  recommended  that  definition  of  the  word  “Victim”  in  Section 4  of  the  Act  
he  amended  to  exclude  the owner  or  the  driver  of  the  motor  vehicle  which  cause  there  
own  injuries , the  members  of  such  owner ’ s  farmily ,  the  employers  in  the  ordinans  
course  of  employment  of  such  owner , and  to  amend  clause 2  of  the  Policy  to  the  effect  
that  the  insurance  company  is  not  required  to  pay  compensation  which is  not  more  than  
the  preliminary  compensation  to  the  victim  of  the  accident  who  is  the  driver  of  the  
vihicle  or  in  the  case  where  no  one  is  liable  to  the  victim  the  additional adjustment of 
Clause 2 is suggested  and  that special units for examining and estimating the victim's injuries 
should be established.  These units should be deemed to be a part of the Central  Protection  for  
Motor  Vehicle  Accident  Victims  Company  Limited. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 ปจจุบันรถยนตไดเขามามีบทบาทในการขนสงสินคาและคนโดยสารมากกวา
ยานพาหนะประเภทเรือและรถไฟ  รัฐบาลจึงไดสรางถนนหนทางใหมีจํานวนเพิ่มมาก
ข้ึนเพ่ือรองรับรถยนตที่มีจํานวนมากข้ึนดังกลาว   รถยนตที่ทวีจํานวนมากข้ึนยอมเปน
เหตุใหมีอุบัติเหตุจากรถยนตเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย  อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนนอกจากจะ            
กอใหเกิดความเสียหายตอผูใชรถแลว  ยังกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต  รางกายหรือ
อนามัยรวมท้ังทรัพยสินของบุคคลภายนอกดวย  โดยท่ีบุคคลภายนอกท่ีไดรับความ      
เสียหายมักไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือหากไดรับชดใชคาเสียหายแตก็ไมคุมกับ       
ความเสียหายท่ีไดรับจริง  ทําใหผูประสบภัยจากรถที่มีฐานะยากจนท่ีไดรับบาดเจ็บตอง
พิการ  สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือตองเสียชีวิตไปเปนจํานวนมากโดยไมควรที่
จะตองพิการ  ทุพพลภาพหรือตองเสียชีวิตหากไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงที         
แตเพราะเหตุที่ผูประสบภัยเหลานั้นไมไดรับชดใชคาเสียหายหรือกวาจะไดรับชดใชก็
ตองเสียเวลายาวนานในการพิสูจนความผิดจึงทําใหเกิดความเสียหายเกินกวาที่ควรจะ
เปนดังกลาว 

 
แมวาจะมีการใหความคุมครองผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต    

รางกายหรืออนามัยเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต  ซึ่งไดแก  ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยลักษณะละเมิด  แตผูประสบภัยจากรถก็ยังไมไดรับความคุมครองตาม
สิทธิที่จะพึงไดรับ  เนื่องจากผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายมักไมยอมรับผิด  อีกท้ังใน
กรณีที่รถยนตที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกมีประกันภัย  บริษัทประกันภัย
มักจะใหผูขับข่ีปฏิเสธความรับผิดหากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะก้ํากึ่งพอที่จะยกข้ึน
เปนขอตอสูได  ทําใหตองมีการฟองคดีตอศาลซึ่งการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลมี
ข้ันตอนท่ียุงยาก  ซับซอน  ลาชา  เสียคาใชจายสูงและแมวาฝายผูเสียหายจะชนะคดี  แต 
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ในบางครั้งผูเสียหายอาจไมไดรับการชดใชเลยหรือไดรับการชดใชแตไมคุมกับเวลาและ
คาใชจายท่ีตองเสียไปเนื่องจากจําเลยผูกระทําความผิดอาจไมมีความสามารถในการ               
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายหรือผูประสบภัยจากรถเหลาน้ัน 

 
จํานวนรถยนตที่ไดทวีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทําใหอุบัติเหตุจากรถยนตมีสถิติ

เพ่ิมมากข้ึนดวย  ดังจะเห็นไดจากตารางสถิติที่ไดแสดงความสูญเสียไวดังน้ี 
 
ตารางท่ี  1  สถิติอุบัติเหตุจากรถทั่วประเทศท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย       
                   และทรัพยสิน 
  
 
     พ.ศ. 

 
   อุบัติเหตุ      
     (ครั้ง) 

 
   บาดเจ็บ       
     (คน) 

 
     ตาย   
    (คน) 

 
  ทรัพยสินเสียหาย  
           (บาท) 

   2536      84,982      25,330      9,960    1,021,464,000 
    2537    102,610      43,541     15,176    1,408,219,000 
    2538      94,362      50,718     16,777    1,631,117,000 
    2539      88,556      50,034     14,405    1,561,708,000 

 
ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
ความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตเปนความเสียหายท่ีคอนขางสูง  

เนื่องจากรถยนตเปนยานพาหนะท่ีเดินดวยกําลังของเครื่องจักรกล  ซึ่งกําลังแรงของ
เครื่องจักรกลทําให เกิดอันตรายถึงแกชี วิตหรือบาดเจ็บทั้งตอผูใชรถและหรือ
บุคคลภายนอก  รัฐไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองหาทางเยียวยาแกไขในการใหความ
คุมครอง        ผูเสียหายหรือผูประสบภัยจากรถ  โดยการตรากฎหมายบังคับใหเจาของ
รถยนตตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย 
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การคุมครองเยียวยาความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากรถยนต  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา4201  บัญญัติใหผูทํา
ละเมิดจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  แตโดยที่รถยนตเปนยานพาหนะที่เดินดวย
กําลังเครื่องจักรกล  การท่ีจะใหฝายผูเสียหายเปนฝายพิสูจนความผิดของผูควบคุมหรือ
ครอบครองรถยนตอันเปนยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรกลเปนเรื่องที่กระทําได
ยาก  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 4372  จึงไดบัญญัติใหผูครอบครองหรือ
ควบคุมยานพาหนะที่เดินดวยกําลังของเครื่องจักรกลตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึน
แกผูอ่ืน  โดยไมตองคํานึงถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูครอบครองหรือ            
ควบคุมดูแลยานพาหนะ  เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดจากความผิดของผูเสียหายเอง  แตการท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายในการหาตัวผูตอง
รับผิดไดงายข้ึน  เปนคนละเรื่องกับความสามารถในการชดใชคาเสียหายของผูตองรับผิด 
เพราะหากศาลมีคําพิพากษาใหโจทกชนะคดีและใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน  แต
จําเลยหรือผูตองรับผิดไมมีความสามารถปฏิบัติตามคําพิพากษาได  คําพิพากษาก็หามี
ประโยชนแกผูเสียหายไม  แตกลับมีผลเสียตอผูเสียหายทําใหผูเสียหายตองเสียเวลาและ
คาใชจายในการฟองรองคดีโดยเปลาประโยชน  

 
เจาของรถบางคนอาจไดเอาประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกไวกับ

บริษัทประกันภัยหรือท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรียกวา “ประกันภัยคํ้าจุน”             
แตบริษัทประกันภัยอาจยกขอตอสูตางๆ ตามกฎหมายและตามกรมธรรมประกันภัย  เชน 

                                                 
 
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
“มาตรา 420  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก

ชีวิตก็ดี  แกรางกายก็ดี  แกอนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี  ทานวาผูน้ันทําละเมิด
จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

2 เร่ืองเดียวกัน. 
“มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใดๆ อันเดินดวยกําลัง

เครื่องจักรกล  บุคคลน้ันจะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
เสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง” 
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ไมมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหรือเพราะเมาสุราหรือเพราะความประมาทเลินเลออยาง           
รายแรง  เปนตน   นอกจากน้ีจํานวนรถยนตที่ ได เอาประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกดวยความสมัครใจ  ยังมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนรถยนตที่
จดทะเบียนไวกับกรมการขนสงทางบกเพราะคนไทยสวนใหญไมนิยมทําประกันภัย  
 
ตารางท่ี 2  จํานวนรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศกับจํานวนรถที่ทําประกันภัยภาคบังคับ 
 

  ป 
 
 

ประเภทรถยนต 

 

จํานวนรถจดทะเบียน 
 ทั่วประเทศ 

จํานวนรถที่ทํา 
ประกันภัย 

จํานวนรถที่ไม
ทําประกันภัย 

%ของรถที่ทํา 
  ประกันภัย 

  %ของรถที่ไมทํา 
ประกันภัย 

 

2540 
 

รถจักรยานยนต 
รถอื่นๆ 
รวม 

      11,649,959 
        6,016,281             
      17,666,240 

      5,482,462       
      4,557,507 
    10,039,969 

      6,167,497 
      1,458,774 
      7,626,271 

      47.06              
      75.75 
      56.83 

        52.94 
        24.25 
        43.17 

2541 
 
 
 

รถจักรยานยนต 
รถอื่นๆ 
รวม 
 

     12,464,499 
       6,396,013 
     18,860,512 
            

     5,115,950 
     4,457,285 
     9,573,235 
     

       7,348,549 
       1,938,728 
       9,287,277 
     

      41.04 
      69.69 
      50.76 
     

        58.96 
        30.31 
        49.24 
       

2542 
 
 
 

รถจักรยานยนต 
รถอื่นๆ 
รวม 
       

     13,244,961 
        6,851,575 
      20,096,536 
 

      5,129,581 
      4,661,242 
      9,790,823 
 

      8,115,380 
      2,190,333 
    10,305,713 
 

      38.73 
      68.03 
      48.72 
 

       61.27 
       31.97 
       51.28 
 

2543 
 

รถจักยานยนต 
รถอื่นๆ  
รวม 
 

      13,760,881 
        7,079,639 
      20,840,520 
 

      4,758,130 
      4,517,787 
      9,275,917 
 

      9,002,751 
      2,561,852 
    11,564,603 

      34.58 
      63.81 
      44.51 
 

       65.42 
       36.19 
       55.49 
 

 
ที่มา: บริษัทไทยอินชัวเรอสดาตาเนท (TID) ณ. วันที่  3  พฤษภาคม  2544 

  สวนคณิตศาสตรประกันภัย  ณ.  วันที่  25  พฤษภาคม  2544 
  หมายเหตุ  จํานวนรถจดทะเบียนป 2543  เปนตัวเลขประมาณการ 
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 อยางไรก็ตาม แมวาการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
การใชรถยนตจะสามารถชวยใหผูถูกกระทําละเมิดเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช
รถยนตไดรับการชดใชค า เ สียหายโดยบริ ษัทผูรับประกันภัยก็ตาม   แตโดยที่                    
การประกันภัยดังกลาวจัดเปนการประกันภัยคํ้าจุน  ซึ่งผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกตอเมื่อผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมาย
ตอบุคคลภายนอกผูตองเสียหาย ( legal liability)3  ซึ่งจะตองมีการพิสูจนความรับผิดของ
ผูเอาประกันภัยเสียกอน  ในการพิสูจนความรับผิด โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีรถยนต
สองคันข้ึนไปชนกัน  จําเปนตองใชบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 420 มาใชบังคับ  ซึ่งฝายท่ีไดรับความเสียหายตองเปนฝายพิสูจนใหไดวาอีกฝาย
หน่ึงเปนฝายที่ตองรับผิด  เพราะในกรณีเชนนี้ไมสามารถจะนําเอาประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 437 มาใชบังคับได  ดวยเหตุที่วาขอสันนิษฐานของกฎหมายท่ีใชยัน
กันยอมถูกทําลายไปดวยกันท้ังสองฝาย4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437  
ตองเปนกรณีที่ฝายผูเสียหายไมใชฝายท่ีใชรถยนตที่เดินดวยกําลังของเครื่องจักรกล  ซึ่ง
การพิสูจนความรับผิดในกรณีรถยนตต้ังแตสองคันข้ึนไปตองใชระยะเวลายาวนาน  ทํา
ใหฝายผูตองเสียหายไมไดรับการเยียวยาอยางทันทวงที   อีกท้ังในระหวางการฟองคดีตอ
ศาล  ผูตองเสียหายตองรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลไปกอน  กวาจะไดรับ      
ชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทผูรับประกันภัยตอเมื่อมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลววา         
ฝายผูเอาประกันภัยเปนฝายผิด  ตางกับการประกันวินาศภัยท่ัวไปที่วัตถุที่เอาประกันภัย
เปนทรัพยสิน  สิทธิ  ประโยชนหรือตัวบุคคลเปนวัตถุที่เอาประกันภัย  ซึ่งการประกันภัย            
ดังกลาวน้ีไมจําตองมีการพิสูจนความรับผิด การชดใชคาสินไหมทดแทนจึงไมลาชา
เหมือนกับการประกันภัยที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

                                                 
3 เร่ืองเดียวกัน. 
“มาตรา 887   อันวาประกันภัยค้ําจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใช            

คาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย เพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกบุคคลอีกคนหน่ึง และซึ่ง                   
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” 

4 จี๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522, หนา 262. 
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รัฐบาลไดพิจารณาแลวเห็นวา  วิธีการท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวได จําเปนตอง
ออกกฎหมายบังคับใหเจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ                  
ผูประสบภัยจากรถของตน  โดยประกันภัยไวกับบริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทการประกันภัยรถ  รัฐบาลจึงได
เสนอรางกฎหมายเพ่ือบังคับเจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ               
ผูประสบภัยเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา   จนไดมีการประกาศใชบังคับเปน                    
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2535  ซึ่ง
ในมาตรา 25  ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือ
พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  เม่ือ
ใกลจะถึงกําหนดวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ไดมีประชาชนในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะอยางย่ิงเจาของรถจักรยานยนตซึ่งเปนผูมีรายไดนอยท่ีตองหาเชากินคํ่าได
ออกมาชุมนุมคัดคานพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  เพราะเห็น
วาตนเองตองแบกภาระเพ่ิมข้ึนในการที่จะตองเจียดเงินที่หามาไดดวยความยากลําบากมา
จายเปนคาเบ้ียประกันภัย      รัฐสภาจึงไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  แกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 2  เสียใหม  ใหพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ดังน้ัน วันท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535  มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  คือ วันที่  5  เมษายน  2536   

 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  จัดเปนการประกันภัย

คํ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดียวกับการประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากการใชรถยนต  แตพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดมีการกําหนด 
มาตรการทางกฎหมายท่ีจะชวยเหลือเยียวยาใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตน  
( preliminary compensation) ตามจํานวนที่จําเปนกอนโดยไมตองรอการพิสูจนความรับ
ผิด  โดยผูประสบภัยจะตองไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ีแนนอนและทันทวงที  ซึ่งหากไม
                                                 

5 ประพันธ  ทรัพยแสง. คําอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 . 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, 2539, หนา 23. 
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อาจขอรับจากบริษัทได  ก็ใหขอรับจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  เพ่ือให
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีประสงคจะใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหาย                   
เบื้องตนท่ีแนนอนและทันทวงที  ในระยะเริ่มแรกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามใน    
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   ไดใหความคุมครองในกรณี
ความเสียหายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท       
ตอหนึ่งคน6  ตอมาในป พ.ศ. 2540  ไดมีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมจํานวนเอาประกันภัย
ในกรณีความเสียหายตอชีวิตจากเดิม  50,000  บาทตอคน เปน 80,000 บาทตอหนึ่งคน 
รวมท้ังไดเพ่ิมความคุมครองในกรณีในกรณีสูญเสียอวัยวะ  จิตพิการ  และทุพพลภาพ
ถาวร  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย  80,000  บาทตอหนึ่งคนเชนเดียวกับความเสียหาย
ตอชีวิต  ซึ่งแตเดิมไมไดมีการใหความคุมครองถึงการสูญเสียในกรณีดังกลาวน้ี  แต
ความเสียหายตอรางกายหรืออนามัยไมมีการปรับเพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงข้ึน       
แตอยางใด7  กระทั่ง ป พ.ศ. 2547  ไดมีการพิจารณาปรับเพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยอีก
ครั้งหน่ึง โดยความเสียหายตอชีวิตปรับเพ่ิมเปน  100,000  บาทตอหน่ึงคน  และกรณี
สูญเสียอวัยวะ  จิตพิการและทุพพลภาพถาวร  ไดมีการปรับเพ่ิมเปน 100,000  บาทตอ
หน่ึงคนดวยเชนเดียวกับความเสียหายตอชีวิต8  แตในกรณีความเสียหายตอรางกายหรือ
อนามัย  ซึ่งผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บตองไดรับการรักษาพยาบาลยังคงไดรับความ          
คุมครองในจํานวนเงินเอาประกันภัย  50,000  บาทตอหนึ่งคนเทาเดิม  ไมมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด  ซึ่งจํานวน
ดังกลาวถือไดวาเปนจํานวนที่ตํ่ามากเพราะการใหความคุมครองผูประสบภัยในกรณี
ความเสียหายตอรางกายหรืออนามัยอยางตํ่าควรจะเปนจํานวน  100,000  บาทตอหนึ่ง
คน                    เทากับความครองในกรณีความเสียหายตอชีวิต  สูญเสียอวัยวะ จิตพิการ
และทุพพลภาพถาวร 

 

                                                 
6 กฎกระทรวงเรื่องกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. 2535  
7 กฎกระทรวงเรื่องกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ขนาด และประเภทของรถ พ.ศ. 2540  
8 กฎกระทรวงเรื่องกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. 2547 

DPU



 8

นับแตวันที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เริ่มตนมี
ผลบังคับใชเปนตนมาจนถึงปจจุบัน พบวามีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ
ดวยกัน  อันเปนผลใหระบบประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้           
ไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคตามท่ีระบุไว
ในเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาวมีทั้งปญหาความไม
ชัดเจนของกฎหมายและปญหาในวิธีปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
 

1.  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับน้ีไมมีความชัดเจนเพียงพอซ่ึงกอใหเกิด

ปญหาและอุปสรรคในการตีความซ่ึงมีหลายเรื่องหลายประเด็นท่ีอาจตีความไดหลายนัย
หลายแนวทางกอใหเกิดปญหาในการบังคับเพ่ือใหความคุมครองผูประสบภัย  ดังนี้ 

   
1.1  ปญหาการจายคาเสียหายเบื้องตนของสํานักงานกองทุนทดแทน             

ผูประสบภัย  
กลาวคือ คําวา “ผูประสบภัย”  ตามคํานิยามในมาตรา 49  หมายความวา              

ผูประสบภัยจากรถทุกคนรวมถึงผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเองดวย  ทําใหเกิด
ปญหาในการตีความวาผูขับข่ีดังกลาวจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยหรือไม  หากผูขับข่ีดังกลาวประสบภัยจากรถที่เจาของรถไมไดจัด
ใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 710  หรือมาตรา 911  หรือเกิดจากรถท่ีไดรับ       

                                                 
 9 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. 
 “มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี  “ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรืออนามัย  เน่ืองจากรถที่ใชหรืออยูในทางหรือเน่ืองจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ันและหมายความรวมถึง
ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย” 
 10 เร่ืองเดียวกัน . 
 “มาตรา 7  ภายใตบังคับมาตรา 8  เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใช ตองจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท” 

11 เร่ืองเดียวกัน . 

DPU



 9

ยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 812  ปญหาดังกลาวน้ีทําให
หนวยงานของรัฐท่ีสําคัญสองหนวยงาน  คือ  สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน        
คณะกรรมการกฤษฎีกาอันเปนหนวยงานท่ีมีผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายท้ังสองหนวยงาน    
ตีความการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ในทางที่ขัดแยงกัน  

 
ตัวอยาง  นายแดงขับรถยนตของตนเองชนตนไมขางทางไดรับอันตราย           

บาดเจ็บสาหัสโดยความประมาทของนายแดงเอง  รถยนตของนายแดงเปนรถท่ีตองจัด
ใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7  แตนาย
แดงไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหาย  นายแดงเห็นวาตนเองเปนผูประสบภัยตาม
คํานิยาม “ผูประสบภัย” ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535                
มาตรา 4  นายแดงจึงไปขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน                       
ผูประสบภัย  

  
เปนปญหาวาในกรณีดังกลาวนี้นายแดงมีสิทธิขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจาก

สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยหรือไม  และหากสํานักงานกองทุนทดแทน                   
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหนายแดงไป สํานักงานกองทุนทดแทน                       

                                                                                                                                            
“มาตรา 9 รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาจักรเปนการช่ัวคราว  โดย       

เจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  เจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ               
ผูประสบภัย  ทั้งน้ี  ตามจํานวนเงิน  หลักเกณฑ   วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

12 เร่ืองเดียวกัน. 
“มาตรา 8  รถดังตอไปน้ีไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 

(1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาทและรถสําหรับ                 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ      
พระราชวังกําหนด 

(3)  รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และราชการสวนทองถ่ินที่เรียหช่ืออยางอื่นและรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวย
รถยนตทหาร 

(4)  รถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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ผูประสบภัยจะสามารถไลเบ้ียหรือเรียกคืนคาเสียหายเบ้ืองตนที่จายไปไดหรือไม               
อยางไร 

1.2  ปญหาประเภทของการประกันภัยท่ีใหความคุมครองแกผูประสบภัย  
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 7  

และมาตรา 9 บัญญัติไวแตเพียงวาเจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ     
ผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท  ถาพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหความคุมครองแก          
ผูประสบภัยเฉพาะบุคลภายนอก  ยอมเปนที่เห็นไดโดยชัดเจนวา  การประกันภัยท่ีให
ความคุมครองผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลภายนอกไดแก การประกันภัยคํ้าจุน แตเมื่อไดมี
การเปลี่ยนนิยามคําวา “ผูประสบภัย” ใหหมายความรวมถึงผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ    
รถยนตทุกคนซ่ึงยอมหมายความรวมถึงผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตัวเองดวย
แลว  บทบัญญัติในมาตรา 7 และมาตรา 9  จึงสมควรตองระบุใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับ 
ประเภทของการประกันภัยที่เจาของรถตองจัดใหมีเพ่ือใหความคุมครองผูประสบภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้  เพ่ือมิใหเกิดความสับสนในการใหความคุมครองผูประสบภัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้  เนื่องจากไมสามารถจะนําเอาประกันภัยคํ้าจุนมาใชกับผูประสบภัยท่ี           
มิใชบุคคลภายนอกได  

 
1.3  ปญหาความไมชัดเจนของกรมธรรมประกันภัย 
 
กรมธรรมประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ             

พ.ศ. 2535  มีชื่อเรียกวา “กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ” ซึ่งตามขอตกลง
คุมครองกําหนดกรณีที่บริษัทจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไวกรณีเดียว  คือ 
กรณีที่ ผู เอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย   แตตาม
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด  ประเภทและขนาดของรถ  ได
กําหนดให                 ผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีและเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย  
หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ผูประสบภัย  ไดรับความคุมครองดวย
ในจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เทากับจํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตน  จึงทําใหเกิดปญหา
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ความไมชัดเจนวา                  ผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเองโดยไมมีบุคคลใน
รถหรือนอกรถไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําผิดของผูขับข่ีดวย  หาใชผูขับข่ี
ที่ตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไม  ผูขับข่ีดังกลาวจะไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม  เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการใหความคุมครอง          ผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้จึงสมควรแกไข
เพ่ิมเติมขอความคุมครองผูประสบภัยของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถใหมี
ความชัดเจน 

 
2.  ปญหาในวิธีปฏิบัติ  ไดแก  ปญหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเรียกเก็บ

คารักษาพยาบาลเกินความเปนจริง 
 
ประเด็นปญหานี้เกิดจากกรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บตองทําการรักษา     

พยาบาล  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีรับรักษาพยาบาลผูประสบภัยมักคิดคารักษา      
พยาบาลเกินกวาจํานวนคารักษาพยาบาลจริงท่ีตองจาย  เพราะตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้ไมไดกําหนดใหมีองคกรหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
และประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึน  ทําใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลมีโอกาสเรียก
เก็บคารักษาพยาบาลไดตามอําเภอใจ 

 
2.  สมมติฐานการวิจัย   

 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ที่บังคับใชอยูใน

ปจจุบันน้ียังมีขอบกพรองอันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการท่ีตองแกไข 
ทั้งในปญหาความไมชัดเจนของขอกฎหมายและปญหาในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคาเสียหาย
เบื้องตน  ซึ่งเปนไปดวยความลาชาไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการ
ใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนที่แนนอนและทันทวงที  จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งจะตองทําการศึกษาถึงสาเหตุแหงปญหาและแนวทางในการแกปญหาใหชัดเจน  เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองเหมาะสมกับความมุงหมายของการประกันภัยรถยนต
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ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ซึ่งจากการศึกษาการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ             
ประเทศญี่ปุนพบวามีการบัญญัติกฎหมาย  มาตรการและกลไกทางกฎหมายหลาย
ประการท่ีมีประโยชนกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช  จึงขอต้ังสมมติฐานวา  
หากนํารูปแบบและแนวทางอันเปนมาตรการและกลไกของประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
ของประเทศญี่ปุนมาประยุกตและปรับใชในประเทศไทย  นาจะเปนแนวทางในการ
แกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่มีอยูและทําใหการประกันภัยภาคบังคับของประเทศไทย        
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
3.1  เพ่ือศึกษาการใชกฎหมาย  การตีความ  และรายละเอียดของกฎหมาย                

คุมครองผูประสบภัยจากรถที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  
3.2  เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลผูประสบภัยของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเกินความเปนจริง เพ่ือหาแนวทางมิใหมีการกระทําการ
ดังกลาว 

3.3  ศึกษาวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย และ            
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือใหกฎหมายดังกลาวสามารถสรางประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน  
 
4.  ขอบเขตของการศึกษา 

 
วิทยานิพนธฉบับน้ี  จะศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535  ทั้งในปญหาความไมชัดเจนของขอกฎหมายและปญหาในวิธีทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ในขอบเขต
เน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงซ่ึงพิจารณาจากเจตนารมณที่จะให
ประชาชนไดรับคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอนและทันทวงที 
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วิธีดําเนินการศึกษา   
  
 เปนการวิจัยแบบวิจัยเอกสาร ( DOCUMENTARY  RESEARCH ) โดยศึกษา
คนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร ขาวสาร  ตัวบทกฎหมาย              
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  รวมถึงเอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  สัมภาษณความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายประกันภัยรวมท้ังผูบริหารของบริษัทประกันภัย
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานการประกันภัย 
 
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    

5.1  ใหไดทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตน        
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และการใชการตีความ
บทบัญญัติดังกลาว. 

        5.2  ทําใหไดทราบวิธีการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนและแนวทางปฏิบัติของ
บทบัญญัติที่เหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ. 

5.3  เพ่ือจักไดนําผลของการศึกษาวิเคราะหไปปรับเปล่ียนพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังกลาว ใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใหความคุมครองแกผูประสบภัย. 
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บทที่  2 
 

ความเปนมา  แนวคิด  ลกัษณะการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 

ในบทน้ีจะไดกลาวถึงความเปนมา แนวคิด  ลักษณะการใหความคุมครอง        
ผูประสบภัยจากรถเก่ียวกับการประกันภัยรถยนต   โดยกลาวถึงความหมายของ              
การประกันภัย  หลักพ้ืนฐานของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัยรถยนต         
รายละเอียดและสาระสําคัญตางๆ  จะไดนําเสนอตามลําดับตอไปนี้  
 

1.  ความเปนมาและแนวคดิ  
1.1  ความเปนมาการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
การประกันภัยรถยนตไดเริ่มตนข้ึนจากอุตสาหกรรมรถยนต คือ รถเบนซ        

และเด็มเลอร ในป ค.ศ.1883-1884  และเจริญรุงเรืองในศตวรรษตอมา  ในป ค.ศ.1894 
ไดมีรถยนตว่ิงบนถนนของประเทศอังกฤษ  และในป ค.ศ.1898  ไดมีการกอต้ังบริษัท 
Law Accident and Insurance Society Ltd. ข้ึน  ทําการรับประกันภัยรถยนตเปนบริษัท
แรกในประเทศอังกฤษ  ตอมาจึงมีบริษัทรับประกันภัยรถยนตอ่ืนๆ  เชน  Carand 
General  กอต้ังในป ค.ศ. 1903  และบริษัท Motor Union  กอต้ังในป ค.ศ. 1906  เปดรับ
ประกันภัยรถยนตข้ึนในประเทศอังกฤษ 

 
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดข้ึน  ความจําเปนในการใชรถยนตมีมากข้ึนอยาง

รวดเร็วทั้งในดานการทหารและกิจการพลเรือน  มีการผลิตรถยนตจํานวนมากระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 1  และหลังสงครามโลกส้ินสุดลงไดมีการสรางถนนและขยาย                 
เสนทางการขนสงโดยรถยนต  อุบัติเหตุรถยนตเกิดข้ึนอยูเสมอและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  
ผูไดรับความเสียหายบางรายเปนบุคคลภายนอก  ซึ่งไมมีหลักประกันคุมครองความ             
บาดเจ็บเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนตนั้นแตอยางใด   รัฐบาลอังกฤษจึงมี                 
แนวความคิดท่ีจะบังคับใหเอาประกันภัยรถยนตเพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับบุคคลที่สาม  โดยออกพระราชบัญญัติ Road Traffic ป ค.ศ. 1903  ออกใชบังคับ
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ให          ผูใชรถยนตเอาประกันภัย  เพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ี
สาม ในกรณีที่เขาไดรับความเสียหายถึงแกความตายหรือบาดเจ็บตอรางกายอันเน่ืองจาก
การใช              รถยนตนั้น  ตอมาในป ค.ศ. 1933-1934  และป ค.ศ. 1972   ไดมีการ
แกไขเพ่ือใหความ            คุมครองความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนตที่จะเกิดข้ึนกับ
บุคคลที่สามมีความสมบูรณดียิ่งข้ึน  เชน  มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจายเงินเพ่ือการ
รักษาฉุกเฉินใหกับแพทยและโรงพยาบาล  การบังคับใหเอาประกันภัยรถยนตเพ่ือ
คุมครองความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลท่ีสามดังกลาว  ยังไมครอบคลุมไปถึงความ
เสียหายแกทรัพยสินของบุคคลท่ีสาม  และต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  ค.ศ.1974  เปนตนมา  
กรมธรรมประกันภัย        รถยนตที่ออกในประเทศอังกฤษ  ไดขยายความคุมครองความ
รับผิดตอบุคคลที่สามภายใตกฎหมายของประเทศที่เปนสมาชิกกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปดวย 

 
สําหรับประเทศไทย  ธุรกิจประกันภัยไดเกิดมีข้ึนมาเปนเวลานานแลว  

เนื่องจากการติดตอคาขายกับตางประเทศโดยมีการประกันภัยทางทะเลและการขนสง           
ดําเนินการโดยชาวตางประเทศและยังไมมีกฎหมายควบคุมแตอยางใด  สวนใหญเปน       
ตัวแทนบริษัทประกันภัยของชาวตางประเทศเขามาดําเนินกิจการในประเทศไทย  เชน  
บริษัทอ๊ีสเอเซียต๊ิก  หางบอเนียว  เปนตน  กิจการประกันภัยเริ่มปรากฏชัดเมื่อ                        
ปพ.ศ. 2476  โดยรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยและความผาสุกแหงสาธารณชนข้ึน  กําหนดใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ประกันภัยตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอน  ตอมาในป พ.ศ. 2510  รัฐบาลไดตรา        
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510  
ออกใชบังคับเพ่ือควบคุมและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัยมีความม่ันคงและเปนที่เชื่อถือ
มากย่ิงข้ึน  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510  ประกาศใชบังคับมาเปน
เวลานานกระท่ังในป  พ .ศ .  2534  จึงไดยกเลิก   โดยมีการประกาศใชบั ง คับ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แทน  ซึ่งไดมีการแกไขปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมและ                     รัดกุมย่ิงข้ึน  นอกจากนั้นยังไดมีการตราพระราชบัญญัติ
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คุมครองผูประสบภัยจากรถ                    พ.ศ. 2535  ข้ึนบังคับใช  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาวะการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเจริญข้ึน 

1.2  แนวคิดการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ไดนําแนวคิดปรัชญา

สากลของตางประเทศ  มาผสมผสานในการบัญญัติกฎหมายในลักษณะกวางๆ                  
ดังตอไปนี้  คือ 

 1)  หลักการบังคับใหเจาของรถซ่ึงใชรถหรือผูมีรถไวเพ่ือใช  ตองจัดใหมี      
การประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ  เพ่ืออุดชองวางของการประกันภัย
คํ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองจาย             
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  โดยไมตองรอใหการพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ิน
กอน  

2)  หลักการไมแสวงหากําไรจากการรับประกันภัยภาคบังคับ  กลาวคือ  อัตรา
เบี้ยประกันภัยท่ีบริษัทผูรับประกันภัยเรียกเก็บจะไมสรางกําไร  แตก็จะไมทําใหบริษัท
ขาดทุน  เรียกวา No-Loss No-Profit   แตหลักการน้ีไมไดบรรจุไวในพระราชบัญญัตินี้  
จึงเปนเพียงนโยบายของภาครัฐเทาน้ัน 

3)  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิด ( No fault )  
กลาวคือ  หลัก No fault  มีสองลักษณะ คือ Pure No fault และ Modified No fault โดย 
Pure No fault  จะมีลักษณะท่ีบังคับใหเจาของรถทุกคันตองเอาประกันภัย  และยกเลิก
หลักกฎหมายละเมิดโดยส้ินเชิง  สวน Modified No fault นั้น  ใชหลักการของกฎหมาย
ละเมิดตอไปได  ภายหลังการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยไปกอนแลว   

กลาวโดยรวมก็คือ  หลัก No fault  คือ  การจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัย
โดยไมคํานึงถึงวาใครเปนผูผิด   ดังน้ัน Pure No fault  จะนําหลักกฎหมายละเมิดไป             
ฟองรองกันอีกไมได  สวน Modified No fault นั้น  ยอมใหนําหลักกฎหมายละเมิดไป      
ฟองรองกันตอไปไดอีก 

4)  หลักการใหมีมาตรการเสริมการชดใชคาเสียหายใหแกผูประสบภัยจากรถ  
หลักการน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากในบางกรณีมีชองวางของกฎหมายในการเยียวยาผูประสบภัย  
เชน  กรณีขับรถชนแลวหนี  ผูเสียหายจดจํารถท่ีชนไมได  หรือกรณีรถคันที่กอภัยไมได
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เอาประกันภัยไว  เปนตน ประเทศตาง ๆ จึงไดกําหนดมาตรการเสริมข้ึน  เชน  การจัดต้ัง
กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  หรือการเพิ่มเติมขอความในกรมธรรมประกันภัยให
ความคุมครองผูเสียหายจากรถในทุกกรณี  แมจะเขาขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย
หรือขอยกเวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม  บริษัทจะไมมีสิทธิยกข้ึนอาง
เปนขอตอสูผูประสบภัยได 
 

2.  ลักษณะการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
โดยท่ีการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ  เจาของรถตองเอาประกันภัย

กับบริษัทประกันภัย  วิทยานิพนธฉบับนี้จึงจะขอกลาวถึงความหมายของการประกันภัย
และหลักพ้ืนฐานของการประกันภัยพอเปนสังเขป  ดังนี้ 

 
2.1  ความหมายของการประกันภัย  ไดมีการใหความหมายไวหลายนัย            

กลาวคือ 
(1)  การประกันภัยในความหมายของคนท่ัวไป  หมายถึง  วิธีการท่ีมนุษยเรา

รวมกันที่จะลดหรือจํากัดภัย  หรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับผูที่ไดรับความเสียหายนั้น  
ถามีการทําประกันภัยไว  ผูที่ไดรับความเสียหายก็จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 

 (2)  การประกันภัย  คือ  การกระทํารวมกันของบุคคลกลุมหน่ึง  ทําการรับ
โอนความเส่ียงภัยของสมาชิกแตละคน  เพ่ือท่ีจะกระจายไปยังสมาชิกผูที่ไดรับความ
เสียหายทุกคน 

 (3)  การประกันภัย  เปนเครื่องมือของสังคมในการกอใหเกิดการสะสมทรัพย  
เพ่ือเผชิญกับความเสียหายทางการเงินที่เกิดข้ึนเน่ืองจากความไมแนนอน  โดยการโอน
ความเส่ียงภัยของสมาชิกท่ีตกอยูภายใตการคุกคามของภัยอยางเดียวกันไปยังบุคคลอ่ืน
หรือคนอีกหมูหน่ึง 

   
 เห็นไดวาจากนิยามขางตน  การประกันภัยน้ันมิไดเปนการประกันมิใหภัย              

เกิดข้ึน  แตเปนการใหคําม่ันสัญญาวา  ถาเกิดความเสียหายอยางใดๆข้ึน ผูที่ เอา
ประกันภัยจะไมตองเผชิญความเสียหายนั้นแตเพียงผูเดียว  โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช
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คาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดข้ึนใหตามสัญญาประกันภัยท่ีไดตกลงไว  ใหมี
สภาพท่ีดีเหมือนเดิม  หรือชดใชเปนเงินใหเทากับจํานวนท่ีเกิดความเสียหายจริงแตไม
เกินกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว    

 
“ภัย”1 (Peril)  ในทางวิชาการการประกันภัย  หมายถึง  ภัยที่มาทําใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสิน  เชน  ไฟไม  รถชนกัน  เปนตน  ทั้งน้ียังรวมถึงภัยท่ีทําใหมนุษย
ไดรับบาดเจ็บซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต  ซึ่งภัยเหลาน้ีอาจเกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่
มนุษยเราสรางข้ึนมาก็ได 

 
“การเสี่ยงภัย”2 (Risk)  หมายถึง โอกาสที่จะกอใหเกิดความเสียหายข้ึน    

ความเสียหายนี้ข้ึนอยูกับสภาพของทรัพยสิน  ทรัพยสินที่ดีเมื่อเกิดภัยจะมักไดรับความ
เสียหายนอย  แตทรัพยสินที่ไมดีมักไดรับความเสียหายมาก  ภัยเปนเรื่องท่ีไมสามารถรู
ลวงหนาได  เปนความไมแนนอนท่ีไมมีผูใดพยากรณไดลวงหนา  ความไมแนนอน                   
ดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย  ดังน้ัน  บริษัทประกันภัยจึงใหความสําคัญกับเรื่อง
ของการเส่ียงภัยอยางมาก 

 
“การประกันภัยรถยนต”3  คือ  การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช

รถยนต  โดยผูรับประกันภัยตกลงเขารับการเสี่ยงภัยแทนผูเอาประกันภัย  ซึ่งอาจเปน          
เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสวนไดเสียในรถยนตคันท่ีเอาประกันภัย  เชน  ผูรับจํานํา  
ผูรับฝากรถยนต  เปนตน  ความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต  ไดแก  ความเสียหาย
หรือสูญหายของรถยนตที่เอาประกันภัย  รวมท้ังความรับผิดตอบุคคลภายนอกอัน
เนื่องมาจากรถยนตนั้นไดกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต  รางกายและทรัพยสินของ             
                                                 

1 สมาคมประกันภัย. คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ,คูมือวิชาการประกันภัย. กรุงเทพฯ :
บริษัท วิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด , 2529-2530 , หนา 12. 

2 เร่ืองเดียวกัน , หนา 8. 
3 อํานวย  สุภเวชย. “การประกันภัยรถยนต” วารสารสํานักงานประกันภัย. เมษายน-มิถุนายน 2526, 

หนา 2. 
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บุคคลภายนอก  ซึ่งการประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกน้ัน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรียกวา “ประกันภัยคํ้าจุน”4  

 
ปจจัยที่ทําใหเกิดภัยเกี่ยวกับรถยนต5  ภัยหรือความเสียหายท่ีเกิดจากรถยนต

อาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
(1)  ผูขับข่ีรถยนต  ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาท  การไมเคารพกฎจราจร  

ความเห็นแกตัวหรือไรมารยาทในการขับรถ  การขับรถในขณะเมาสุรา  การกินยาบาเพ่ือ
แกงวงนอนขณะขับรถ  หรืออาจเกิดจากความมักงายของผูขับข่ีเอง  เชน ไมติดสัญญาณ
ไฟที่รถพวงหรือไมเปดไฟหรี่ในขณะที่จอดรถเขาขางทางในเวลากลางคืน  เปนตน 

 (2)  จากตัวรถยนต  เนื่องจากรถยนตในประเทศไทยมีราคาแพง  ดังนั้นแมรถ
จะเกามากหรือหมดสภาพท่ีจะนํามาใชแลวก็ยังนํามาใช  ภาครัฐเองก็ยังอะลุมอลวยใหมี
การตอทะเบียนรถยนต  ทําใหเปนสาเหตุหรือเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน  เชน 
เบรคแตกเพราะไมเคยเช็คสภาพรถ  คันสงหลุด  หรือยางเกามากจนดอกยางสึกหมด
สภาพที่จะนํามาใช  เหลาน้ีเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดทั้งส้ิน 

(3)  จากคนเดินถนน  คนเดินถนนไมเคารพกฎจราจร  ขามถนนตามอําเภอใจ
ไมขามตามทางมาลาย  หรือสะพานคนขามเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน 

                                                 
4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 887   “อันวาประกันภัยค้ําจุนน้ัน  คือสัญญาประกันภัย

ซึ่งผูรับประกันตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย  เพ่ือความวินาศอันเกิดขึ้นแกบุคคล
อีกคนหน่ึง  และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามท่ีควรจะไดน้ันจากผูรับประกันภัย
โดยตรง  แตคาสินไหมทดแทนเชนวาน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญา
น้ันไดไม  ในคดีระหวางผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยน้ัน  ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามา
ในคดีดวย 

 อน่ึงผูรับประกันภัยน้ันแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว  ก็ยังหาหลุดพน
จากความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายน้ันไม  เวนแตตนจะพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนน้ัน  ผูเอาประกันภัยได
ใชใหแกผูตองเสียหายแลว.  

5 อํานวย  สุภเวชย. รูทันประกันภัยรถยนต. กรุงเทพฯ : บริษัทฐานการพิมพ จํากัด, 2542, หนา 106. 
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(4)  เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เชน  ถนนลื่น  เปนหลุม  ไมติดไฟฟาเพ่ือใหแสง
สวางตามบริเวณส่ีแยก  หรือไมมีสัญญาณไฟจราจร  ไมมีเครื่องปดกั้นถนนในบริเวณท่ีมี
รถไฟตัดผาน เปนตน  
 

 2.2  หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกันภัย6  
 โดยที่การประกันภัยรถยนตจัดเปนการประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  จึงขอกลาวถึงหลักพ้ืนฐานของการประกันวินาศภัยพอสังเขป  ดังนี้ 

  
 2.2.1  หลักสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย(Principle of Insurable 
Interest )  ผูมีสิทธิเอาประกันภัย  ไมวาจะเปนการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัย  
จะตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยเทานั้น  เพราะจะทําใหผูนั้นเกิดความ
ระมัดระวังในทรัพยที่เอาประกันภัยไมใหเกิดความเสียหายไดงาย  นอกจากน้ันเปนการ
ปองกันมิใหใชการประกันภัยเปนเครื่องมือการพนัน  เพ่ือแสวงหากําไรในความเสียหาย
ที่ตนไมมีสวนไดเสีย  หมายถึง การท่ีผูเอาประกันภัยมีความเกี่ยวพันโดยชอบธรรมใน
ทรัพยที่เอาประกันน้ัน  คือมีกรรมสิทธ์ิ  สิทธิ  ประโยชนหรือมีความรับผิดตามกฎหมาย
ในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น  โดยพิจารณาวาผูเอาประกันภัยจะไดรับความเสียหายหรือเสีย
ประโยชนถาเกิดภัยกับทรัพยที่ เอาประกันภัยนั้น  หรือในทางตรงกันขาม  ผู เอา
ประกันภัยจะไดรับประโยชนถาภัยนั้นไมเกิดกับทรัพยดังกลาว  ถือไดวามีสวนไดเสียใน
เหตุที่เอาประกันภัยนั้น  ทั้งน้ี  ผูนั้นไมจําตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยเสมอไป  โดยผูมีสวนไดเสียอาจเปนเจาของ  เจาหน้ี  ผูมีสวนไดเสียอันเกิด
จากสัญญา  ผูมีสวนไดเสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายและผูมีสวนไดเสียใน
ฐานะตัวแทนก็ได  หลักสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย  จึงเปนหลักการอันสําคัญเพ่ือ                
ปองกันมิใหมีการทุจริตเพ่ือหวังที่จะไดรับประโยชนจากการประกันภัย ( Moral Hazard)  

 

                                                 
6 สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ,คูมือวิชาการประกันภัย. กรุงเทพฯ 

: บริษัท วิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด, 2529-2530, หนา 33-37. 
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 ขนาดของจํานวนเงินเอาประกันภัยและกําหนดเวลาของสวนไดเสียอัน
สามารถเอาประกันภัยได   
 - ขนาดของจํานวนเงินเอาประกันภัยของสวนไดเสียอันสามารถประกันภัยได  
ในทางปฏิบัติไมเกินราคาสวนไดเสียที่จะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุเสียหายตอทรัพยสินนั้น  เชน 
เจ าหน้ีใหลูกหน้ีกู ยืมเ งินโดยมีหลักประกันวงเ งิน  100,000 บาท   ยอมมีสิทธิ                        
เอาประกันภัยทรัพยที่เปนหลักประกันไดในวงเงิน 100,000 บาท  บวกดอกเบ้ียที่จะ
ไดรับจากเงินกูยืมดังกลาวเทาน้ัน 

- กําหนดเวลาของสวนไดเสียอันสามารถประกันภัยได  ไมวาในกรณีประกัน
วินาศภัยหรือประกันชีวิต  ผูเอาประกันจําเปนตองมีสวนไดเสียในขณะท่ีทําสัญญา              
ประกันภัย  ยกเวนการประกันภัยทางทะเลและขนสง  ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองมี
สวนไดเสียในขณะท่ีทําสัญญาประกันภัยก็ได  แตตองมีสวนไดเสียในขณะท่ีเกิดเหตุ
เสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย  ผูเอาประกันภัยจึงมีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายตาม
สัญญาประกันภัย  

  
 2.2.2  หลักสุจริตอยางย่ิง (Principle of Utmost Good Faith)  หมายถึง           
การท่ีผู เอาประกันภัยและผูรับประกันภัยมีความสุจริตใจในการทําสัญญาตอกัน                  
กลาวคือ  ผูเสนอขอเอาประกันตองเปดเผยขอความจริงอันเปนสาระสําคัญใหผูรับ
ประกันภัยทราบ  เพ่ือเปนองคประกอบในการตัดสินใจของผูรับประกันภัยวาจะรับ
ประกันภัยหรือไม  และหากรับประกันภัยควรมีเง่ือนไขอยางไร  หลักนี้มีรากฐานมาจาก
การประกันภัยทางทะเลและขนสง  ซึ่งผูเอาประกันภัยไมสามารถทราบสภาพลักษณะ
และจํานวนท่ีแทจริงของสินคาท่ีขนสงทางทะเล  เพราะสินคาอาจอยูตางประเทศตาง
เมือง  หรืออยูในระหวางการขนสงทางทะเล  ผูรับประกันภัยจึงพิจารณาจากขอมูลตางๆ 
จากการแจงหรือรายงานของผูเอาประกันภัย  ดังนั้น  ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยความ
จริงใหผูรับประกันภัยทราบโดยสุจริต  
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 เมื่อผู เอาประกันภัยไมปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่ง  มีผลทําใหสัญญา                 
ประกันภัยเปนโมฆียะ  ผูรับประกันภัยอาจบอกลางสัญญาได  สาระสําคัญที่ถือวาปฏิบัติ
ตามหลักสุจริตอยางยิ่งมี  3  ประการ  คือ 

 1.  การเปดเผยขอความจริง ( Disclosure )  หมายถึง  การท่ีผูเอาประกันภัย               
มีหนาท่ีตองเปดเผยขอความจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยซ่ึงอยูในความรูเห็นของตนให            
ผูรับประกันภัยทราบโดยละเอียด  ซึ่งผูรับประกันภัยจะใชขอมูลเหลาน้ัน  พิจารณา             
ตัดสินใจในการเขารับการเส่ียงภัยและกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  การปกปดขอความ
จริง  ซึ่งหมายถึงการไมเปดเผยความจริงท่ีเปนสาระสําคัญใหผูรับประกันภัยทราบ โดยที่
ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองเปดเผยความจริงโดยไมตองรอใหผูรับประกันภัยถาม  แมวา
ความจริงน้ันจะมีผลทําใหผูรับประกันภัยปฏิเสธการทําสัญญาประกันภัยก็ตาม  

 2.  การไมแถลงขอความเปนเท็จ ( Non-Misrepresentation )  ในการทําสัญญา
ประกันภัย  ผูรับประกันภัยยอมตองทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูเอาประกันภัย  ผูเอา
ประกันภัยตองตอบขอซักถามของผูรับประกันภัยตามความเปนจริง  ซึ่งอาจกระทําโดย
วาจาหรือลายลักษณอักษร  การแถลงขอความอันเปนเท็จท่ีมีผลทําใหสัญญานั้นตกเปน
โมฆียะ  แตตองเปนขอความเท็จท่ีมีสาระสําคัญเชนเดียวกับการไมเปดเผยขอความจริง 

3.  การปฏิบัติตามคํารับรอง( warrentire ) หมายถึง ขอความในสัญญา                
ประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตกลงวาจะทําอยางใดอยางหน่ึงหรือไมทําการอยางใด       
อยางหน่ึงอันกระทบความเส่ียงภัยของผูรับประกันภัย  คํารับรองดังกลาวน้ีเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาประกันภัย  หากผูเอาประกันภัยปฏิบัติผิดไปจากคํารับรองมีผลเทากับการ
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขอันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันภัย  ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธ
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได  เชน  รับรองวาผูเอาประกันภัยจะตรวจดูอุปกรณ
ดับเพลิงใหใชการไดดีอยูตลอดเวลา  เปนตน  ถาปรากฏวาขณะเกิดเพลิงไหมอุปกรณ
ดับเพลิงใชการไมได  เชนนี้  ผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 

  
 2.2.3  หลกัการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง ( Principle of Indemnity)   

หมายถึง  เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยที่ไดรับประกันภัยไว  ผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตาม
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ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  ฉะนั้น  ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจะเรียกรองใหผูรับ
ประกันภัยชดใชเกินกวาความเสียหายท่ีตนไดรับไมได  แมวาจํานวนเงินเอาประกันภัย
จะมีจํานวนมากเพียงไรก็ตาม  หลักนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหผูเอาประกันภัย
แสวงหากําไรจากการประกันภัย  นอกจากนี้ยังเปนการปองกันมิใหความเสียหายเพ่ิม
สูงข้ึนอันเนื่องมาจากความไมซื่อสัตยของผูเอาประกันภัยหรือผูมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทน  ซึ่งอาจจงใจสรางความเสียหายเพื่อเรียกรองในจํานวนเงินที่สูงกวาความ
เสียหายที่แทจริง 
 

 หลักเกณฑและจํานวนของความเสียหายตามหลักการชดใชคาสินไหม                 
ทดแทน  ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทนเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนเขาหลักเกณฑ  3  ประการ  ดังตอไปนี้ 

1)  ตองเปนคาเสียหาย ณ. สถานที่และในเวลาที่เกิดภัยข้ึน  
 2)  ตองไมเกินความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 
 3)  ตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว  
  
 สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนน้ัน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 877  ไดบัญญัติไววา “ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทน  ดังนี้ 
1)  เพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 

 2)  เพ่ือความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยซึ่งไดเอาประกันภัยไว  เพราะไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย  และ 
 3)  เพ่ือบรรดาคาใชจายอันสมควรซ่ึงไดเสียไปเพ่ือรักษาทรัพยสินซ่ึงไดเอา
ประกันภัยไวไมใหวินาศ”   

  
 การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงน้ี  เปนหลักที่มีวัตถุประสงคเพ่ือให                  

ผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสถานะเดิมกอนเกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได  
ดวยวิธีการตอไปนี้ 
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 1.  การจายเปนตัวเงิน ( cash payment ) เปนวิธีการจายคาสินไหมทดแทนท่ี
เปนที่นิยมใชแพรหลาย  เพราะความเสียหายท่ีแทจริงสวนมากถูกประมาณราคาเปน               
ตัวเงิน  การชําระคาเสียหายดวยวิธีนี้จึงเปนวิธีที่งายท่ีสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัญญา
ประกันภัย คํ้าจุน   ซึ่ง ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนให
บุคคลภายนอกผูเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัยน้ัน  ผูรับ
ประกันภัยก็จะใชวิธีการจายเปนตัวเงินเพ่ือทดแทนความเสียหายท่ีบุคคลภายนอกไดรับ
เนื่องมาจากวินาศภัยอันเกิดข้ึน 
 2.  การซอมแซม ( repair )  เปนวิธีที่ใชสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ
ทรัพยที่เอาประกันภัยเพียงบางสวนและอยูในวิสัยที่จะซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิมได  
เชน  ในการประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต  ผูรับประกันภัยอาจซอมแซมรถยนตที่               
เสียหายหรือจางบุคคลอ่ืนใหซอมแซมรถยนตใหกลับคืนสภาพเดิม  เมื่อผูเอาประกันภัย
หรือบุคคลภายนอกผูตองเสียหายเนื่องจากวินาศภัยน้ัน  ไดรับรถยนตในสภาพท่ี
ซอมแซมเรียบรอยแลว  ก็ถือวาผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมใหตามสัญญาประกันภัย
แลว 

 3.  การหาของแทน ( replacement )  เปนวิธีที่ทําในกรณีที่มีการตกลงกันไว
เปนพิเศษ  เปนเง่ือนไขในสัญญาประกันภัย  เรียกวา Replacement Clause  เมื่อเกิดวินาศ
ภัยกับทรัพยที่เอาประกันภัยแลว  ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหดวย
วิธีการหาสิ่งท่ีเปนชนิด  ประเภท  และคุณภาพเดียวกับทรัพยที่เอาประกันทดแทนให  
โดยจะไมจายเปนตัวเงิน ใหผูเอาประกันภัยไปซื้อเอง  หรือจะไมซอมแซมใหเพราะ
ทรัพยที่เอาประกันภัยชนิดนั้น  อาจเปนทรัพยที่โดยสภาพและปกติในการใชสอย                  
ไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิมได  หรืออาจมีการตกลงกันหลังจากเกิดวินาศ
ภัยแลวระหวางผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัย  ใหผูรับประกันภัยหาสิ่งท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนของเดิมท่ีเสียหายได  เชน  รถยนตที่ใหม
มากไดรับอุบัติเหตุเสียหายหมดท้ังคัน  กรณีนี้ผูรับประกันภัยอาจหารถท่ีมีชนิด  ประเภท  
ขนาดและคุณภาพเดียวกันมาชดใชให 

 4.  การกลับคืนสภาพเดิม ( reinstatement )  เปนวิธีที่ทําใหทรัพยที่เอาประกัน
กลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนการเกิดวินาศภัย  ซึ่งไมสามารถกระทําไดโดยวิธี
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ซอมแซมหรือหาของแทน  และเปนกรณีที่ผูรับประกันภัยมีความรับผิดตามเงื่อนไขของ
สัญญาประกันภัยเปนพิเศษใหดําเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูสภาพเดิมกอน
เกิดวินาศภัย  เชน  โรงงานถูกไฟไหมหรือระเบิดเสียหายไปทั้งหมด  ผูรับประกันภัยตอง
กอสรางโรงงานน้ันข้ึนใหม  เพื่อใหโรงงานน้ันสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิม  

  
 กรมธรรมประกันภัยบางชนิด  เชน  กรมธรรมการขนสงทางทะเล  ซึ่งมีผล     

คุมครองวินาศภัยทุกชนิดอันจะเกิดข้ึนระหวางการขนสงสินคาจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหน่ึงน้ัน  สวนมากจะเปนกรมธรรมชนิดท่ีกําหนดมูลคาการชดใช ( Valued 
Policies )  กรมธรรมชนิดนี้มีเง่ือนไขในการจายคาสินไหมทดแทนไวเปนจํานวนเงินที่
แนนอนตามราคาสินคาท่ีเอาประกันภัย  ซึ่งรวมคาระวางขนสงและคาใชจายในการ        
ขนสงอ่ืนๆ  เชน  คาหีบหอหรือคาเบี้ยประกันภัย  เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนกับสินคาท่ี
เอาประกันภัยนั้นทั้งหมด  ไมวาความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนในประเทศใดในระหวางการ
ขนสงทางทะเลน้ัน  ผูรับประกันภัยตองจายคาสินไหมทดแทนตามมูลคาของสินคาท่ีได
กําหนดไวในกรมธรรมกําหนดมูลคาน้ัน  แตถามีความเสียหายแตเพียงบางสวน  ผูรับ
ประกันภัยก็มีหนาท่ีจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแทจริง  เฉพาะในสวนท่ี
ไดรับความเสียหายเชนเดียวกับกรมธรรมทั่วไปที่ไมกําหนดมูลคา  

  
2.2.4  หลักการรับชวงสิทธิ  ( Principle of Subrogation ) หมายถึง หลักท่ี

กําหนดวาผูรับประกันภัยสามารถรับชวงสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรอง
จากบุคคลภายนอกผูกอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย  เม่ือผูรับประกันภัย
ไดจายคาสินไหมตามความเปนจริงใหแกผูเอาประกันภัย  และความเสียหายที่เกิดข้ึน
ตองเปนการกระทําของบุคคลภายนอก  สวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความ
ประมาทเลินเลอของผู เอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยไมสามารถรับชวงสิทธิได              
นอกจากน้ีภัยที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการกระทําของมนุษย  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  เปน
ตน  ผูรับประกันภัยก็ไมสามารถรับชวงสิทธิไดเชนกัน  
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 หลักการรับชวงสิทธิ  มีความสัมพันธโดยตรงกับหลักการชดใชคาสินไหม
ทดแทน  กลาวคือ  เมื่อบุคคลภายนอกไดกอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย  
บุคคลน้ันยอมตองรับผิดในความเสียหายที่ตนไดกระทําข้ึนตามกฎหมาย  และเมื่อผูรับ
ประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามหลักการชดใชคาสินไหม
ทดแทนแลว  ผูรับประกันภัยยอมสวมสิทธิจากผูเอาประกันภัย  ในอันท่ีจะเรียกรอง                 
คาเสียหายจากบุคคลภายนอกผูกอความเสียหายนั้น  โดยการรับชวงสิทธิหรือการสวม
สิทธินั้นจะเรียกรองเกินกวาจํานวนท่ีผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนไมได            
ดังน้ัน  หลักการรับชวงสิทธิจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการปฏิบัติตามหลักการชดใชคา
สินไหมทดแทนกอน    
  
 การท่ีผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิการจายคาสินไหมทดแทนของตนได  
การจายคาสินไหมทดแทนน้ัน  ตองเปนการจายเน่ืองมาจากวินาศภัยที่อยูในความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยเทาน้ัน  การจายคาสินไหมทดแทนโดยสําคัญผิดวาตนมีความผิด
ตามสัญญาประกันภัย  แตความจริงตนไมมีความรับผิดเชนน้ันตามกฎหมาย  เชน          
สําคัญผิดวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัย  
หรือโดยสําคัญผิดวากรมธรรมประกันภัยมีผลใชบังคับในขณะเกิดวินาศภัยก็ดี  ผูรับ              
ประกันภัยไมมีสิทธิรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกฎหมาย  
นอกจากนี้  การจายคาสินไหมทดแทนโดยไมมีความผิดตามสัญญาประกันภัย  ซึ่ง          
หมายถึง การเกิดวินาศภัยนั้นไมอยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัย  แตผูรับ
ประกันภัยมีความเห็นใจในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูเอาประกันภัย  จึงไดจายเงิน
จํานวนหน่ึงเรียกวา “สินไหมกรุณา” ( ex gratia payment ) ใหผูเอาประกันภัยรับไปเพ่ือ
บรรเทาความเสียหายนั้น  ผูรับประกันภัยยอมไมไดรับชวงสิทธิตามกฎหมาย  
  
 2.2.5  หลักการเฉล่ีย ( Principle of Contribution ) หรือ หลักการรวมชดใช
คาสินไหมทดแทน  เปนหลักท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการชดใชคาสินไหม
ทดแทน  กลาวคือ  เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแมวาผูเอาประกันภัยจะประกันภัยเกินมูลคา
สวนไดเสีย  หรือเอาประกันภัยจากผูรับประกันภัยหลายราย  ทําใหจํานวนเงินที่เอา          
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ประกันภัยเกินมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  แตผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  โดยผูรับประกันภัยจะเฉลี่ยชดใชคาเสียหายดังกลาว  
 หลักการเฉลี่ย  หมายถึง  หลักท่ีกําหนดใหผูรับประกันภัยต้ังแต  2 รายข้ึนไป  
รวมชดใชคาสินไหมทดแทนคาเสียหายตามความเปนจริง  เมื่อเกิดความเสียหายตอวัตถุ
ที่ เอาประกันภัยอันเดียวกัน  ในสวนไดเสียอันเดียวกันของผูเอาประกันภัย  และ                 
ทุกกรมธรรมตองมีผลบังคับใชในขณะเกิดความเสียหายข้ึน  โดยผูรับประกันภัยจะแบง
สวนความเสียหายหรือความรับผิดชอบตามอัตราสวนท่ีรับเสี่ยงภัยไว 
  
 สิทธิแหงการแบงสวนความเสียหายตามอัตราสวน   จะเกิดข้ึนเมื่อมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  มีกรมธรรมประกันภัยต้ังแต  2  ฉบับข้ึนไป  นั่นคือ  มีผูรับประกันภัย               
ต้ังแต 2  รายข้ึนไป  

2.  กรมธรรมนั้นตองคุมครองภัยชนิดเดียวกัน 
3.  กรมธรรมนั้นตองคุมครองสวนไดเสียอันเดียวกันของผูเอาประกันภัย 
4.  วัตถุที่เอาประกันภัยของแตละกรมธรรมตองเปนวัตถุเดียวกัน 

 5.  ทุกกรมธรรมตองมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย 
  
 2.2.6  หลักสาเหตุใกลชิด ( Principle of Proximate Cause )  หมายถึง                     
หลักซ่ึงกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทแทนอันเนื่องมาจากความเสียหาย
เกิดข้ึนจาก  สาเหตุใกลชิด  กับภัยที่ทําประกันไว    

  
  สาเหตุใกลชิด  คือ  เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเน่ืองไมขาดตอนและเปนผล        

โดยตรงจากภัยที่ไดระบุในสัญญาประกันภัยแลว  จากความหมายดังกลาวจึงสรุป                   
สาระสําคัญของหลักสาเหตุใกลชิดซ่ึงผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน  
ดังน้ี   

1.  ภัยที่ไดรับประกันไวตองเกิดข้ึนจริง 
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  2.  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุที่เอาประกันภัยเปนผลโดยตรงจากภัยที่ระบุ
ไวในสัญญาประกันภัย 

  3.  เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเนื่องไมขาดตอน  
4.  กรณีที่เกิดภัยหลายชนิดข้ึนไมพรอมกัน  ภัยชนิดแรกไมวาจะกอใหเกิด

ความเสียหายมากหรือนอยจะตองเปนสาเหตุใกลชิด  แมวาภัยท่ีมาที่หลังจะทําใหเกิด
ความสียหายกับวัตถุที่เอาประกันภัยมากกวาก็ตาม 

 
หลักสาเหตุใกลชิดมักจะใชกับการประกันวินาศภัย  แตจะไมสามารถใชได

กับการประกันชีวิต  เพราะเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตดวยสาเหตุปกติ  ไมวาสาเหตุนั้น
จะมีความใกลชิดกับสาเหตุอ่ืนหรือไมก็ตาม  ผูรับประกันภัยตองชดใชคาเสียหายใหแก      
ผูเอาประกันภัยตามสัญญา  มีคดีเรื่องหนึ่งโรงเรือนของผูเอาประกันภัยเสียหายจาก
ระเบิด  ในโรงเก็บดินปนซ่ึงอยูหางครึ่งไมล  แมการระเบิดน้ันจะเกิดจากไฟก็ไมถือวา
เปนสาเหตุใกลชิดอันผูรับประกันภัยตองรับผิด  คดีนี้มีเหตุการณเกิดข้ึนตามสัญญา  คือ
ไฟทําใหเกิดระเบิดข้ึน  และผลปกติคือความสะเทือน  แตโดยเหตุที่โรงเรือนอยูหางไกล  
จึงไมนาเปนผลธรรมดาที่ความเสียหายจะไปถึงในระยะที่ไกลเชนนั้น7 

 
 2.3  ประเภทของการประกันภัยรถยนต 

การประกันภัยแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  การประกันชีวิตและการประกัน
วินาศภัย  สําหรับการประกันภัยรถยนตนั้นจัดเปนการประกันวินาศภัยแขนงหน่ึง                
แบงออกไดเปน การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 

 (1)  การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ( Voluntary car-insurance )  หมายถึง
การประกันภัยรถยนตที่กฎหมายมิไดบังคับใหเจาของรถยนตหรือผูมีสวนไดเสียใน            
รถยนตตองจัดใหมีการประกันภัย  แตเปนการประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยสมัครใจ              
เอาประกันภัยเอง  เพราะเห็นวาการใชรถยนตมีความเสี่ยงภัยสูง  ความเส่ียงภัยของรถ
นอกจากความเสี่ยงจากความสูญหายและเสียหายของรถยนตแลว  ยังมีความเสี่ยงตอ            
                                                 

7 จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ             
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2539. 
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การท่ีรถยนตไดกอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตอบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
การใชรถยนตของผูเอาประกันภัย  และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหาย 

การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  ไดรวมเอาความเส่ียงภัยของรถยนตใน
ทุกกรณีดังกลาวมารวมไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียวกัน  แลวเปดโอกาสให             
ผูเอาประกันภัยเลือกซื้อความคุมครองตามลักษณะของความเส่ียงภัยท่ีแตละคนอาจมี
ความเส่ียงภัยมากนอยแตกตางกัน  ดังน้ัน  กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ           
จึงแบงออกเปนสามประเภท  ดังนี้ 

1)  ประเภทหน่ึง  คือ  การประกันภัยที่ใหความคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก  อันไดแก  ความรับผิดตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
รวมทั้งความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต
ที่ใชหรืออยูในทางหรือเน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถยนตนั้น  นอกจากนั้นแลว           
การประกันภัยรถยนตประเภทหน่ึง  ยังใหความคุมครองความสูญหายและความเสียหาย
ที่เกิดแกรถยนตคันเอาประกันภัยในทุกสาเหตุ  เชน  ชน  พลิกควํ่า  การกลั่นแกลงหรือ
ประทุษรายตอรถยนต  ภัยธรรมชาติ  เชน น้ําทวม เปนตน 

2)  ประเภทสอง  คือ  การประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก  ความสูญหายและความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัยเชนเดียวกับ
การประกันภัยประเภทหน่ึง  แตความเสียหายที่เกิดแกรถยนตคันเอาประกันภัยจะให
ความคุมครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุไฟไหมเทาน้ัน 

3)  ประเภทสาม  คือ  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเฉพาะความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเชนเดียวกับการประกันภัยประเภทหนึ่งและประเภทสอง  สวนความสูญ
หายและความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัยไมไดรับความคุมครอง 

 
(2)  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ( Compulsory Car-Insurance )  หมายถึง  

การประกันภัยรถยนตซึ่งรัฐกําหนดใหเจาของรถตองมีการประกันความคุมครอง            
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ความรับผิดตอบุคคลภายนอก”8   จากความหมายดังกลาวเห็นไดวาการประกันภัย            
ภาคบังคับมีลักษณะเปนกฎหมายในยุคใหมที่มีหลักพ้ืนฐานมาจากหลักความสงบ
เรียบรอยของประชาชน  และมุงเนนคุมครองประโยชนของบุคคลที่สาม  นอกจากน้ัน
เครื่องมืออันหน่ึงท่ีรัฐใชในการบริหารจัดการสังคม   คือ  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัย  กลาวคือ เปนลักษณะการออกกฎหมายมาบังคับใชใหประชาชนในประเทศ
ตองปฏิบัติตามแทนท่ีจะมีลักษณะแบบด้ังเดิม Classic  บังคับใหเจาของรถหรือผูใชรถ
เอา                      ประกันภัยไวเพ่ือคุมครองความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการใช
รถยนตของตน  เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือแกทรัพยสิน  ผู
ที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายหรือฟองศาลเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการใชรถยนตจากบริษัท
ประกันภัยได  จากสาเหตุนี้               ผูทําละเมิดจะมีความสามารถในการชดใชคา
สินไหมทดแทนหรือไม  จึงไมเปนปญหาสําคัญอีกตอไป  เพราะการประกันภัยภาค
บังคับทําใหผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนตมีหลักประกันใน
ระดับหน่ึงวา  ตนมีสิทธิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายอยางแนนอน  การ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับจึงใหความคุมครองประชาชนผูประสบภัยจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการใชรถยนตมากข้ึน  ปริมาณขอพิพาทท่ีจะข้ึนสูศาลจะลดลง  อีกท้ังเปนการลด
ข้ันตอนของการท่ีจะตองพิสูจนความรับผิดทางละเมิดไดในระดับหน่ึง                                                     

 
หลักการสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับมีดังนี้ 
1. รัฐออกกฎหมายบังคับใหบุคคลที่ เกี่ยวของกับรถตองทําประกันภัย                

ภาคบังคับ  เปนการใชอํานาจรัฐเปนเครื่องมือบังคับ  มีลักษณะเปนกฎหมายมหาชน  
หากมีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามจะไดรับโทษตามกฎหมาย 

                                                 
8 พจนานุกรมศัพทประกันภัย อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2534 , หนา 45. 
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2.  มุงคุมครองประโยชนสาธารณชน  กลาวคือ  คุมครองประชาชนท่ัวไป       
ที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากรถหรือที่เรียกวาบุคคลท่ีสามท่ีไดรับความเสียหายตอ
ชีวิต  รางกาย  บางประเทศคุมครองถึงความเสียหายตอทรัพยสินดวย 

3.  รัฐบริหารการจัดการประกันภัยเองหรือมอบใหภาคเอกชนทํา  ซึ่งหมายถึง
บริษัทประกันภัยเปนผูบริหารจัดการหรือภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันบริหารจัดการ
การประกันภัย                                            

4.  ใชหลักการบริหารการประกันภัยที่มิไดมุงทางดานการคาหรือหากําไร    
No Loss No Profit  แตมุงท่ีจะชวยเหลือหรือบริการประโยชนสาธารณชน   ดังน้ัน              
การประกันภัยรถยนตภาคบังคับจะมีลักษณะเปนการชวยเหลือหรือใหบริการสังคมใน
ระดับหน่ึง                 

 5.  นําหลักกฎวาดวยจํานวนมาก ( Law of Large Numbers ) และกฎของ            
การเฉลี่ย ( Law of Average ) มาใช  เชนเดียวกับการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งในบาง
ประเทศยกเลิกหลักกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด ( Fault)  ที่ตองพิสูจน       
ความรับผิดและใชหลักไมตองพิสูจนความรับผิด  ( No-Fault ) แทน                                                         

  
 กฎหมายท่ีบังคับใหเจาของรถตองจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือใหความคุมครอง

แกผูประสบภัย  ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. 
       

 
 

 

DPU



บทที่  3 
 

มาตรการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถตามกฎหมาย 
ประเทศญ่ีปุนเปรียบเทียบประเทศไทย 

 
 ในตางประเทศการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถมีวิวัฒนาการมาเปน

เวลายาวนาน  ในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  และ
มาตรการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถของประเทศญ่ีปุนเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย 

1.  ประเทศญ่ีปุน 
1.1  ความเปนมาของการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถตามกฎหมาย

ประเทศญ่ีปุน 
การประกันภัยรถยนตในประเทศญี่ปุนเริ่มครั้งแรกในป ค.ศ. 1914  ซึ่งใน

ขณะน้ันมีรถยนตเพียง 1,066 คัน  หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาปริมาณ     
รถยนตมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  ซึ่งอาจเปนเพราะประเทศญี่ปุนเปนผูผลิตรถยนต
รายใหญของโลก  อีกท้ังมีการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน  ทําใหปริมาณ      
รถยนตมีมากข้ึนเปนอันดับที่สองของโลก1  ในชวงปค.ศ.1948-1954   มีจํานวนผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตสูงจากเดิม  21,450  ราย  เปน 78,764  ราย  คิดเปนรอย
ละ 350  และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจนเปนปญหาใหญของญี่ปุน  ซึ่งเดิม
ความรับผิดตอการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุรถยนตนั้นเปนไปตาม
หลักเกณฑของความรับผิดฐานละเมิด ( Tort  Liability )  ตามประมวลกฎหมายแพงของ

                                                 
1Automobile Insurance Rating Organization of Japan , (AIRO) May 2002 Japan (with Appendix) , 

p.l. และกมลวรรณ  กีรติสมิต. “การประกันภัยความรับผิดในการใชรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน” 
(Compulsory  Automobile  Liability  Insurance) วารสารประกันภัย. 17 เมษายน-มิถุนายน 2535 , หนา 53. 
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ประเทศญี่ปุน  มาตรา 709 ( Article 709 of the Civil Code )2  กลาวคือ  ผูไดรับความ
เสียหายจะเรียกรองคาเสียหายไดตอเม่ือสามารถพิสูจนไดวาเปนความผิดหรือความ
ประมาทของผูใชรถ  ซึ่งในหลายกรณีผูประสบภัยไมมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน3  
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1955  รัฐบาลญี่ปุนจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกัน
ความรับผิดของผูใชรถยนต Automobile Liability Security Law 19554  กฎหมายนี้
กําหนดใหมี     การประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับ  คือ  Compulsory 
Automobile Liability Insurance (CALL หรือ Ji-Bai-Seki) โดยมีความมุงหมายท่ีจะ
คุมครองผูที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนตจนเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ  ทุพพลภาพ  หรือ
เสียชีวิต        แตจะไมคุมครองความเสียหายที่เกิดแกทรัพยสินหรือตัวรถ 

 
จากการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนรถยนตนับจากป ค.ศ. 1948-1970   

ทําใหอุบัติเหตุรถยนตเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามไปดวย 5 

                                                 
2 ตามประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน  มาตรา 709  กําหนดวา  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอละเมิด

สิทธิของผูอื่น  จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดน้ัน ( Article 709 : A person 
who has intentionally or negligently violate the right of another is bound to compensate any damages resulting 
in consequeence.)  

3Arthur Taylor  Von Mehren “The Treatment of Motorvehicle Accidents : The Impact of  
Techonological Change on Law in Japan:the  Legal order in a Changing Society Legal Relations”                             
( Massachusetts : Harvard  University  Press,1963) , p.401- 403.  

4 Automobile Liability  Security  Law 1955  เปนกฎหมายปโชวะ30  เลขที่ 97  เรียกเปนภาษาญี่ปุน
และเขียนดวยอักษรโรมันวา  JIDOSHA  SONGAI  BAISHOHOS  HOHO  นิยมเรียกสั้นๆวา  JIBAIHO  
ประกาศใชเปนกฎหมายต้ังแต 1 ธันวาคม ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498) และเริ่มใชบังคับในเดือนกุมภาพันธ  ค.ศ.1956 : 
ดูในไกรวิน  สารวิจิตร. “กฎหมายการประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศญ่ีปุน” วารสารนิติศาสตร. 21, หนา 53. 
Automobile  Insurance  Rating  Organization  of  Japan , (AIRO) May 2002 Automobile Insurance in  Japan 
(with  Appendix) , p.3 และกมลวรรณ  กีรติสมิต “การประกันภัยความรับผิดในการใชรถยนตภาคบังคับของ
ประเทศญี่ปุน” (Compulsory  Automobile  Liability  Insurance) วารสารประกันภัย. หนา 55. 

5Automobile Insurance Rating organization Association of Japan ,( AIRO) May 2002 Automobile 
Insurance in Japan ( with Appendix) , p.4. 
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ตารางท่ี  3  จํานวนรถยนตและอุบัติเหตุรถยนตในประเทศญี่ปุน 
 

         
 ป ค.ศ. 

 จํานวนรถ
จดทะเบียน 
  ( พันคัน ) 

            อุบัติเหตุจราจรบนถนน     เบ้ียประกัน 
      รถยนต 
     ( ลานเยน ) 

อัตราสวนเบี้ย 
ประ กันภัยตอ
เบ้ียประกันท่ี
ไมใชประกัน
ชีวิต 

  จํานวน 
 อุบัติเหตุ   
   (คร้ัง) 

 จํานวน 
ผูตาย 

 จํานวน 
ผูบาดเจ็บ 

 1948 
 1954 
 1960 
 1965 
 1970  

        238 
     1,311 
     3,302 
     7,897 
   18,587 

    21,341 
   93,869 
  449,912 
  567,286 
  718,080 

     3,831 
     6,374 
   12,055 
   12,484 
   16,765 

   17,609 
   72,390 
 289,156 
 425,666 
 981,096 

          360 
       3,870 
      20,864 
    112,796 
    575,103 

     
         7.1% 
       200% 
        41.1% 
        57.1% 

 
ที่มา : Automobile Insurance Rating Organization of Japan,( AIRO ) May 2002 p.3. 

 
การประกันภัยรถยนตในประเทศญี่ปุนมีอยู  2  ประเภทเชนเดียวกับประเทศ

ไทย  กลาวคือ  
1)  การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ( Volantaly Insurance ) เปนการ            

ประกันภัยท่ีใหความคุมครองตลอดไปถึงบุคคลท่ีสาม ( ความรับผิดตอการบาดเจ็บ                
เสียชีวิต  และทรัพยสินหาย )  และรวมตลอดถึงอุบัติเหตุที่บุคคลน้ันเองเปนผูกอข้ึน  
เปนการประกันภัยในสวนท่ีเพิ่มเติมจากการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  และ  

 2)  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ( Compulsory Insurance ) การประกันภัย
ภาคบังคับ ( Call )นั้น  คุมครองเฉพาะความรับผิดจากการบาดเจ็บทางกายและเสียชีวิต 
โดยระบุลําดับความรับผิด ( Grade ) ไว     

  
จึงอาจกลาวไดวา การประกันภัยภาคบังคับเปนการประกันความรับผิดข้ัน      

พ้ืนฐานท่ีผูครอบครองรถตองจัดทําเพ่ือคุมครองผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  สวนการ               
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ประกันภัยภาคสมัครใจเปนการประกันภัยเกินจากข้ันพ้ืนฐาน  โดยคุมครองความรับผิด
ตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืนดวย 6   

 
1.2  มาตรการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายญ่ีปุน 
เดิมการใหความคุมครองผูประสบภัยตามกฎหมายประเทศญี่ปุนน้ันไดรับ

ความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพง มาตรา 709  เชนเดียวกับประเทศไทย                 
ผูประสบภัยจากรถสามารถไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
แตเน่ืองจากการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลายาวนาน  เสียคาใชจายสูง  และ
ผูประสบภัยจากรถตองพิสูจนใหไดวาเปนความผิดหรือความประมาทเลินเลอของผูใช
รถ  ซึ่งสวนมากผูประสบภัยไมมีพยานหลักฐานเพียงพอพิสูจนความผิดได  ตอมาจึงไดมี                        
การประกาศใชกฎหมายการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ   คือ  พระราชบัญญัติ                  
หลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนต Automobile Liability Security Law 1955  และ
การประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน Compulsory 
Automobile Liability Insurance (CALI หรือ  Ji-Bai-Seki) 

 
1.2.1  พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนตภาคบังคับ 
หลักการสําคัญของการประกันภัยความรับผิดในการใชรถยนตภาคบังคับ

ประเทศญี่ปุน หรือ CALL  มีหลักการสําคัญ  3  ประการ  
 (1)  หลักการไมแสวงหากําไรจากการประกันภัยความรับผิดจากการใช

รถยนตภาคบังคับ ตาม Automobile Liability Security Law  มาตรา 25  มีหลักการวา 
อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเรียกเก็บสําหรับการประกันภัยภาคบังคับนี้จะกําหนดข้ึนเพ่ือหวัง                   
ผลกําไรไมได  จากหลักการน้ีทําใหเกิดระบบอัตราเบ้ียประกันท่ีเรียกวา  No-Loss               
No-Profit  กลาวคือ  เปนระบบอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไมกอใหเกิดผลกําไร  แตก็ไมทําให
ผูรับประกันภัยขาดทุน  หากมีกําไรเกิดข้ึนจากการรับประกันภัยภาคบังคับนี้จะมี

                                                 
6 Ibid , p.3. 
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มาตรการใหผลกําไรดังกลาวกลับคืนสูประชาชน  โดยการลดเบี้ยประกันภัยหรือเพ่ิมคา                
สินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถ  

 
(2)  หลักการบังคับใหรถทุกคันตองทําประกันภัย  การประกันภัยความรับผิด

จากการใชรถยนตภาคบังคับนี้  มีการบังคับทั้งผูครอบครองรถที่จะนํารถออกว่ิงในทาง
จะตองทําประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนต  และผูรับประกันภัยรถยนตจะตอง      
รับประกันภัยรถทุกคันท่ีมีผูนํามาทําประกันภัย  โดยจะปฏิเสธการรับประกันภัยตาม
กฎหมายน้ีไมได ตาม Automobile Liability Security Law  มาตรา 24  เวนแตจะมี               
เหตุการณตอไปนี้ 

1)  เปนรถยนตที่ไดรับยกเวนไมตองมีการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
2)  มีการแถลงขอความเท็จ  หรือปดบังขอเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญา                 

ประกันภัยอยางชัดเจน 
3)  ระยะเวลาของการประกันภัยนับจากวันท่ีขอเอาประกันภัยจนถึงวัน

สิ้นสุดเกินกวาระยะเวลาที่ระบุไว 
4)  มีการทําประกันภัยซ้ําไมวาจะทําประกันภัยภาคบังคับ ( CALL ) หรือ

สัญญา CALMA   
5)  พนสภาพจากการใชรถยนต 

 
(3)  หลักการผลักภาระการพิสูจนในเรื่องความผิดและความประมาทเลินเลอ

ในการใชรถ  การประกันภัยความรับผิดโดยท่ัวไป  ความเสียหายจะตองเกิดจากความผิด 
( Fault ) หรือความประมาทเลินเลอ ( Negligence ) ของผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัย
ตองพิสูจนใหไดวาผูเอาประกันภัยเปนฝายผิด แตการประกันภัยรถยนตภาคบังคับตาม
กฎหมายนี้  ผูประสบภัยสามารถเรียกรองคาเสียหายไดโดยพิสูจนแตเพียงวาการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตเกิดจากหรือมีผลมาจากอุบัติเหตุรถยนตเทาน้ัน ตาม Automobile Liability 
Security Law มาตรา 3  กําหนดใหบุคคลผูใชรถเพื่อประโยชนของตนเอง ( person who 
put an automobile into operation for his benefit ) จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
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แกผูซึ่งไดรับอันตรายทางกายจากการใชรถของตนเอง  เวนแตผูใชรถเพื่อประโยชนของ
ตนเองนั้นจะสามารถพิสูจนไดทั้งสามประการน้ี 

 1)  ผูใชรถเพื่อประโยชนของตนเองและผูขับรถ ( ในกรณีที่ผูใชรถเพื่อ
ประโยชนของตนเองนั้นไมไดเปนผูขับเอง ) ไมไดประมาทเลินเลอในการขับรถ 

2) อุบัติเหตุเกิดจากความต้ังใจหรือความประมาทเลินเลอของผูประสบภัย
เองหรือของบุคคลอ่ืนนอกจากผูขับรถ  และ 

3)  ไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติของรถยนต 
การท่ีกฎหมายใชคําวา “บุคคลผูใชรถเพื่อประโยชนของตนเอง” นั้น                

หมายถึง  ผูที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถและไดรับประโยชนใดๆ จากการท่ีรถนั้น
เคลื่อนท่ี  โดยที่ผูนั้นไมจําเปนตองเปนเจาของรถและไมตองขับรถน้ันเองหรือเปน              
ผูครอบครองรถในขณะที่รถน้ันเกิดอุบัติเหตุ  การที่กฎหมายบัญญัติเชนน้ีเปนการผลัก
ภาระการพิสูจนของผูประสบภัยไปยังบุคคลผูใชรถเพ่ือประโยชนของตนเอง  ซึ่งภาระ
การพิสูจนทั้ง  3 ประการดังกลาวสามารถพิสูจนไดยาก  ดังนั้น หลักการน้ีจึงใกลเคียงกับ
หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด ( no-fault liability)7 

 
1.2.2  การประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับประเทศญ่ีปุน 
 (1)  รถท่ีตองทําประกันภัยภาคบังคับ  ตาม Automobile Liability Security 

Law มาตรา 5  กําหนดวา รถคันใดที่ไมไดจัดทําประกันภัยภาคบังคับจะออกว่ิงในทาง
ไมได  เวนแตจะเปนรถท่ีไดรับยกเวนตามกฎหมาย  ซึ่งรถท่ีไดรับยกเวนนั้น  ไดแก              
รถที่ใชในกิจการกองกําลังปองกันตนเองหรือรถในกองทัพญี่ปุน  รถของกองทหาร
สหรัฐท่ีใชในญี่ปุนในกิจการเกี่ยวกับสนธิสัญญาความรวมมือและปองกันรวมกัน

                                                 
7Automobile Insurance Rating organization Association of Japan.( AIRO) May 2002 Automobile  

Insurance In  Japan (with  Appendix) p.4 ; Arthur  Taylor Von Mehren “The Treatment of  Motor-vehicle 
Accidents : The Impact of  Techonlogical  Change on  Legal  Relations” Law in Japan:the Legal  Order  in  a  
Changing  Society  p.407.  
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ระหวางสหรัฐและญี่ปุน  และรถท่ีใชในกิจการของกองกําลังสหประชาชาติ  รถของกลุม
เกษตรกรที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการเกษตร8  ซึ่งเทากับรถท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว
แลวนั้น  รถทุกคันท่ีจะนําออกว่ิงในทางตองทําประกันภัยภาคบังคับ  รวมถึงรถยนตที่ใช
ในสถาบันพระมหากษัตริย  รถราชการ โดยใหหนวยงานท่ีเปนตนสังกัดของสวน              
ราชการน้ันๆเปนผูต้ังงบประมาณสําหรับจัดใหมีการประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย9  
นอกจากน้ันรถจักรยานยนตก็จะตองทําประกันภัยภาคบังคับนี้ดวย10  

  
การทําประกันภัยภาคบังคับตองกระทําเม่ือมีการจดทะเบียนรถครั้งแรกและ

ตองจัดใหมีทุกครั้งที่มีการตรวจสภาพรถ  โดยกรมธรรมจะตองมีความคุมครอง
ครอบคลุมตลอดถึงการตรวจสภาพรถครั้งตอไป โดยระยะเวลาในการนํารถไปตรวจ
สภาพนั้นจะแตกตางกันตามประเภทของรถ เชน รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมีอายุการใชงาน
ต้ังแต         3  ปแตไมเกิน 10 ป จะตองไดรับการตรวจสภาพทุกๆ  2  ป  สวนรถที่มีอายุ
การใชงานเกิน 10  ปจะตองไดรับการตรวจสภาพทุกป  โดยอูที่ ข้ึนทะเบียนไวกับ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐานและขนสงซ่ึงแตเดิมข้ึนทะเบียนกับกระทรวงคมนาคม   
ถาไมจัดใหมีการประกันภัยดังกลาวแลวก็จะไมสามารถจดทะเบียนรถ  อีกท้ังรถคันน้ันก็
จะไมผานการตรวจสภาพและจะไมไดรับอนุญาตใหว่ิงบนทองถนน  ซึ่งวิธีการนี้จะทํา
ใหแนใจไดวาจะไมมีรถที่ไมไดทําประกันภัยภาคบังคับมาว่ิงอยูบนทองถนน  แตในทาง
กลับกันวิธีการทําประกันภัยเชนน้ี  ผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตาม

                                                 
8 ไกรวิน  สารวิจิตร. “กฎหมายการประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศญี่ปุน”  วารสารนิติศาสตร.

21,หนา 54.  
9 ศริญญา  งามวงษวาน. “กฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ”  วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2528,หนา 38. 
10 เมื่อเริ่มประกาศใช Automobile Liability Security Law 1955 น้ัน กฎหมายบังคับให

รถจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนตมากกวา 125 ซีซี ตองทําประกันภัยภาคบังคับน้ี  ตอมาในปค.ศ.1966 
รถจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนตเทากับ 125 ซีซี หรือนอยกวาก็อยูภายใตบังคับบทบัญญัติน้ีดวย ดูใน
กมลวรรณ  กีรติสมิต.             “การประกันภัยความรับผิดในการใชรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน” 
(Compulsory Automobile LiabilityInsurance) วารสารประกันภัย. หนา 55. 
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จํานวนท่ีกําหนดไวสําหรับความคุมครองจนถึงการตรวจสภาพรถในคราวตอไป  ซึ่งใน
ระหวางน้ันอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับความเส่ียงภัย  นอกจากน้ันการประกันภัยน้ี
ยังติดตามตัวรถ  ไปจนถึงการตรวจสภาพรถครั้งตอไป  แมวาในชวงเวลาระหวางนั้นรถ
คันดังกลาวจะถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืนแลวก็ตาม11  สําหรับรถจักรยานยนต  กฎหมาย
ไมไดบังคับใหตองไดรับการตรวจสภาพรถ  แตเจาของรถจะตองติดเครื่องหมายท่ีแสดง
วาไดมีการประกันภัยภาคบังคับซ่ึงออกโดยผูรับประกันภัยและแสดงระยะเวลาเอา
ประกันภัยไวดวยเพื่อสะดวกในการตรวจสอบวามีรถคันใดท่ีไมทําประกันภัยภาคบังคับ
นี้12  ผูที่ฝาฝนไมทําประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายนี้  จะไดรับโทษจําคุกเกินกวา 1 ป
หรือปรับไมเกิน 500,000 เยน13 ( เดิมไดรับโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือนหรือปรับไมเกิน  
50,000  เยน )  

 
(2)  ผู เอาประกันภัย   คือ  บุคคลท่ีจะไดรับการคุมครองจากกรมธรรม                  

ประกันภัย  โดยผูรับประกันภัยจะชดใชคาเสียหายในนามผูเอาประกันภัยในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูซึ่งไดรับอันตรายจากการใชรถของ
ตน  ผูเอาประกันภัยในการประกันภัยภาคบังคับนี้มีดังน้ี 

1)  ผูครอบครองรถ14  ไดแก  เจาของรถ หรือบุคคลใดๆซึ่งมีสิทธิใชรถ
และไดใชรถเพื่อประโยชนของตนเอง  ดังนั้น  บุคคลใดที่ขับรถโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เจาของรถ  เชน ขโมย  ไมถือวาเปนผูครอบครองและไมไดรับความคุมครองจาก
กรมธรรมประกันภัย15  โดยกรมธรรมประกันภัยภาคบังคับน้ีจะคุมครองความรับผิดของ

                                                 
11 Automobile Insurance Rating Organization of Japan ( AIRO) May 2002  Automobile Insurance 

In Japan (with Appendix) p.6.  
12 Ibid. p.6.  
13 Ibid. p.6. 
14 Automobile Liability Security Law 1955 Article 2.( paragraph 3 )  
15 Automobile Insurance Rating Organization of Japan ( AIRO) Automobile Insurance In Japan  

(with Appendix), p.7 ; Arthur Taylor Von Mehren “The Treatment of  Motorvehicle Acidents : The Impact of 
Technological Change on Legal Relations” Law in Japan : the Legal Order in a Changing Society , p. 407.  
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ผูครอบครองรถที่เกิดจากการใชรถตามท่ีกําหนดใน Automobile Liability Security 
LAW มาตรา 3 

2)  ผูขับรถ16   ไดแก  ผูที่ไมใชผูครอบครองรถตาม (1)  แตมีหนาท่ีขับรถหรือ
ชวยเหลือในการขับรถน้ันเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน  โดยกรมธรรมประกันภัย              
ภาคบังคับน้ีคุมครองความรับผิดของผูขับรถ  สําหรับความเสียหายตอรางกายของ
บุคคลภายนอกท่ีเกิดจากการขับรถ  จํากัดเฉพาะความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเทานั้น  ทั้งนี้  เน่ืองจากผูขับรถไมใชบุคคลผูใชรถเพื่อประโยชนของตนเอง
และมีความรับผิดตามท่ีกําหนดไวใน Automobile Liability Security Law  มาตรา 3  โดย
กฎหมายถือวาผูขับรถเปนผูเอาประกันภัยดวย  ผูขับรถจึงไดรับความคุมครองจากการ
เรียกรองรับชวงสิทธิจากเจาของรถ  ซึ่งไดจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยหรือจากการ
เรียกรองของบริษัทประกันภัยผูรับชวงสิทธิติดตามทวงถาม  เชน  กรณีคนขับรถของ
บริษัท17 

 
(3) ผูรับประกันภัย ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 24         

วางหลักเกณฑใหบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต  ตองรับประกันภัยความรับผิด
จากการใชรถยนตภาคบังคับและจะปฏิเสธการรับประกันภัยดังกลาวไมได  เวนแตกรณี
ที่มีเหตุผลพิเศษตามกฎหมายกําหนดไว  เชน  ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกัน  หรือ
แจงขอมูลอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง  เปนตน และนับต้ังแตวันที่  1 เมษายน            
ค.ศ. 2002  บรรดาบริษัทประกันภัยที่สามารถรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับไดตองเปน
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทที่ต้ังข้ึนเพ่ือซ้ือขายหุนท่ีสํานักงาน
บริการทางการเงิน ( Finance Service Agency : FAS )  มีอํานาจกํากับดูแลภายใต
กฎหมายธุรกิจประกันภัยตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 6  และปจจุบัน
มีบริษัทผูรับประกันภัยในประเทศญี่ปุนท้ังหมด 38 บริษัท  เปนบริษัทของประเทศญี่ปุน

                                                 
16 Automobile Liability Security Law 1955 Article 2.( paragraph 4 ) 
17Automobile Insurance Rating Organization of Japan ( AIRO) Automobile Insurance In Japan 

(with Appendix), p.8. 
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เอง  27  บริษัท  นอกนั้นเปนบริษัทประกันภัยของตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตจากทางการ
ของประเทศญี่ปุนอีก 11 บริษัท 

 
นอกจากบริษัทประกันภัยแลว  ผูรับประกันภัยในระบบประกันภัยภาคบังคับ  

ไดแก  สหกรณตางๆ  เชน  สหกรณการเกษตรท่ีกอต้ังข้ึนภายใตกฎหมายสังคมสหกรณ
การเกษตร  สหกรณผูบริโภคที่กอต้ังข้ึนภายใตกฎหมายสังคมสหกรณการกินอยูของ               
ผูบริโภค  หรือสหกรณสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีกอต้ังข้ึนภายใตกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  ก็สามารถดําเนินธุรกิจประกันภัยรถยนตภาคบังคับของ              
ผูใชรถในสหกรณนั้นๆได  โดยเรียกระบบการดําเนินงานของตนวา  “การชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในความรับผิดรถยนตภาคบังคับ” COMPULSORY  AUTOMOBILE  
LABILITY  MUTUAL  AID : CALMA18   

 
เม่ือบริษัทที่รับประกันภัยรถยนตภาคบังคับ แบบ CALI และสหกรณตางๆ            

ที่รับประกันภัยรถยนตภาคบังคับ แบบ CALMA  ทําการรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
แลว  ก็จะรวมมือกันเพ่ือปองกันการขาดทุนจากการรับประกันภัยท่ีไมสามารถเลือก             
ผู เอาประกันภัยไดภายใตระบบน้ี  โดยการนําเอาเบ้ียประกันภัยที่ไดรับจากการ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับทั้งหมด ( หลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงานแลว ) มา
รวมกันไวเปนกองทุนรวม ( pool ) และจะจายออกไปชวยเหลือผูรับประกันภัยแตละราย
เมื่อเกิดภัย 

 
การรับประกนัภัยรถยนตภาคบังคับประเทศญี่ปุน 

 
a. บริษัทผูรับประกันภัย  : CALI 

        b. สหกรณผูรับประกันภัย  : CALMA 

                                                 
18 Automobile Insurance Rating Organization of Japan (AIRO) May 2002 Automobile Insurance 

In Japan (with Appendix), p.7.  
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ภาพท่ี  1  การรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับประเทศญี่ปุน   
  

CALI 
                                  CALMA                                        CALMA                              
                                      
                        CALI                                                                    CALI 
                         
                                 CALMA                                            CALMA 
 
                                                                 CALI                                                         
 ที่มา : AIRO May 2002  p.11 .                                                         
   

แตเดิมกอนวันท่ี  1  เมษายน  2545  การรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับของ
บริษัทประกันภัยน้ัน  เบ้ียประกันจะถูกนําไปทําประกันภัยตอใหกับรัฐในอัตรารอยละ 
60  สวนท่ีเหลือรอยละ 40  นํามาเปนกองทุนรวมใหบรรดาบริษัทประกันภัยกระจาย
ความรับผิดชอบ 
   

กํ าหนดอัตรา เ บ้ียประกัน ภัยในระบบประกันภัยภาคบั ง คับ   อัตรา                   
เบี้ยประกันภัยจะถูกคํานวณโดยสมาคมอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับแหง
ประเทศญี่ปุน( AIRO )  ซึ่งเรียกวา  อัตรามาตรฐาน และในการจัดทําอัตราเบี้ยประกันภัย
จะพิจารณาจากประเภทความเส่ียงภัยโดยกําหนดตามพ้ืนที่  ตามประเภทของรถยนตและ
การใชรถยนต  เชน  ธุรกิจหรือสวนบุคคลและกําหนดโดยชวงระยะเวลาประกันภัย  และ
ภายใตระบบการประกันภัยภาคบังคับนี้  อัตราเบ้ียประกันภัยจะกําหนดไวในระดับตํ่า             
ที่สุดเทาที่จะพึงทําได  โดยจะคํานวณเทาที่คุมคาใชจายจากการบริหารจัดการอยางมี            
ประสิทธิภาพ ตาม Automobile Liability Security Law  มาตรา 25  ที่บัญญัติเชนน้ีเพ่ือ
ปองกันไมใหผูรับประกันภัยแสวงหาประโยชนและกําไรอยางเปนล่ําเปนสันจากการ                    
รับประกันภัยในระบบ CALI  โดยยึดถือหลัก No-Loss  No-Profit ไมมีกําไรและ         

pool 
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ไมขาดทุน  และเมื่อจัดทําเสร็จตองยื่นขออนุมัติจากหนวยงาน FSA ( Financial  Service  
Agency) กอนประกาศใช  ซึ่งเดิมตองยื่นขออนุมัติตอกระทรวงการคลัง  และหลังจาก       
วันที่  1  เมษายน  ค.ศ. 2002  ไดเปลี่ยนมาเปน FAS  เม่ือ FAS รับเรื่องแลวจะใชเวลา
ตรวจสอบ  90  วันหรือนานกวานั้น  และเมื่อไดรับอนุมัติแลว AIRO จะประกาศให         
สาธารณชนทราบในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวัน  โดยระหวางวันที่ FSA 
พิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น  ก็จะประสานงานไปยังคณะกรรมการประกันภัย                
รถยนตภาคบังคับ (Compulsory  Automobile  Liability  Insurance  Council ) ตาม 
Automobile Liability  Security  Law  มาตรา 33  และจะขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสง ( Ministy of land,Infrastructure and Transport ) 
ตาม Automobile Liability Security Law  มาตรา 28 วรรค 2  ซึ่งแตเดิมตองขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม  หลังจากน้ันบริษัทประกันภัยที่เปนสมาชิกของ AIRO                  
จะนําอัตราเบ้ียประกันภัยภาคบังคับไปใช 
 

(5)  บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถประเทศญี่ปุน  พระราชบัญญัติ
หลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนตประเทศญี่ปุน (Automobile  Liability  Security  
Law  1955 ) หาไดบัญญัติเรื่องบริษัทกลางไวไม  ทั้งนี้  เนื่องจากประเทศญี่ปุนการชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยของบริษัทประกันภัยไมประสบปญหาเหมือน
ประเทศไทย  ในระบบประกันภัยภาคบังคับของประเทศญี่ปุน  การชดใชคาสินไหม          
ทดแทนใหแกผูประสบภัยใชหลักความยุติธรรม  ความเสมอภาค  และคุณธรรม                   
เนื่องจากจะดําเนินการโดยบุคคลภายนอก  กลาวคือ  เปนภาระหนาที่ของสํานักงาน
สํารวจภัย (Claim  Survey  office) ทําการประเมินวาความเสียหายที่เรียกรองน้ันมี              
ความเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายหรือไม1 9   และเม่ือสํานักงานสํารวจภัย
ดําเนินการประเมินความเสียหายแลวเสร็จ  ก็จะแจงจํานวนคาเสียหายไปยังบริษัท
ประกันภัย  เมื่อบริษัทประกันภัยไดรับใบประเมินจํานวนคาเสียหายจากสํานักงาน

                                                 
19Automobile Insurance Rating Organization of Japan ( AIRO)  may 2002 , Automobile Insurance 

In Japan ( with Appendix) p. 12. 
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สํารวจภัยแลว         ก็จะทําการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัย  ซึ่งแตกตางกับประเทศ
ไทยที่บริษัท                   ประกันภัยจะประเมินคาเสียหายเอง  ผูประสบภัยจากรถตองไป
ใชสิทธิขอรับคาสินไหมทดแทนความเสียหาย  ณ. ที่ต้ังของสํานักงานหรือสาขาของ
บริษัทประกันภัย   ซึ่งในทางขอเท็จจริงบริษัทประกันภัยสวนใหญไมมีสาขาครอบคลุม
ทั่วท้ังประเทศ  จะมีเฉพาะสาขาในกรุงเทพและจังหวัดใหญๆ เทานั้น  ซึ่งบางบริษัทมี
เพียงสํานักงานใหญในกรุงเทพเพียงแหงเดียว   ทําใหผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บใน
พ้ืนที่ที่ไมมีสาขาของบริษัทประกันภัยไดรับความไมสะดวกและความเดือดรอน  จึงเปน
สาเหตุใหกรม        การประกันภัยตองสงเจาหนาท่ีไปดูงานตางประเทศท่ีมีกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกัน  เชน  ประเทศญี่ปุน  เกาหลี  และไตหวัน เปนตน  และจากการท่ีได
ศึกษาดูงานระบบ             ประกันภัยภาคบังคับในประเทศญี่ปุน   ทําใหเห็นรูปแบบ
ระหวางบริษัทประกันภัย               ดวยกันจะมีการจัดต้ัง Pool ข้ึน  โดยบริษัทประกันภัย
ใดที่รับประกันภัยไวก็จะ                    ประกันภัยตอให  Pool 40%  และ Pool  จะกระจาย
กลับไปใหบริษัทอีกครั้งหน่ึง   กรมการประกันภัยจึงไดนํารูปแบบในการจัดต้ัง Pool 
ระหวางบริษัทประกันภัยหรือ               การรวมกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ประเทศญี่ปุนมาเปนรูปแบบการจัดต้ังบริษัทกลางในประเทศไทย  โดยใหบริษัท
ประกันภัยรวมกันถือหุนในบริษัทกลางฯ เพ่ือเปนองคกรกลางในการทําหนาท่ีจายคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากรถแทนบริษัท                      ประกันภัยตางๆ20 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 ศริญญา  งามวงษวาน. “ กฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ”                    

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528, หนา 41-42. 
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ภาพท่ี  2  สัดสวนการรับประกันภัย 
 
 
                   
 

 

  Pool  Arrangment  
                                                                                                                                    
 
ท่ีมา : อาทิจ  ตั้งกัลยานนท “ การประกันภัยความรับผิดของผูใชรถยนตภาคบังคับของญ่ีปุน”              
          วารสารประกันภัย : 63 
 

 1.2.3  ความคุมครองตามกฎหมายประกันภัยความรับผิดในการใชรถยนต     
ภาคบังคับประเทศญ่ีปุน  

 (1)  ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครอง   ความคุมครองในระบบ CALI  คือ 
การชดใชความเสียหายท่ีเกิดแกชีวิตหรือรางกายของบุคคลอ่ืน  อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
รถยนต  เปนการคุมครองความเสียหายที่เกิดแกบุคคลเทานั้น  ไมรวมความเสียหายที่เกิด
แกทรัพยสินดวย  โดยความเสียหายที่จะไดรับการชดใช  ไดแก  การเสียชีวิต  การทุพพล
ภาพ  และการบาดเจ็บตอรางกาย  หากการบาดเจ็บน้ันมีผลใหเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ถาวร  การชดใชสําหรับความบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะแยกจากกัน  
โดยจํากัดจํานวนความรับผิดของแตละระดับ ( เกรด )  

 ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครองภายใตการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  
สามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ 

1)   ความเสียหายทางดานการเ งิน   เชน   คาใชจ าย เกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาล  คาใชจายในการฌาปนกิจ เปนตน 

2)  ความเสียหายของการสูญเสียรายได 
3)  ความเสียหายทางดานจิตใจ  เชน คาทําขวัญ และคาชดเชย เปนตน 

การรับประกันภัยความรับ
ผิดในการใชรถยนตภาค
บังคับ  =  100% 

รัฐรับประกันภัย
ตอ 60% 

Pool  Arrangment 
            40% DPU
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ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครองตามมาตรฐานจะแบงออกเปน  3  ประเภท 
คือ ความบาดเจ็บทางรางกาย  ทุพพลภาพ  และเสียชีวิต  จํานวนจํากัดความรับผิดของ             
ผูรับประกันภัยตามกฎหมายกําหนดไวตอคน  คือ 1.2  ลานเยนสําหรับความบาดเจ็บทาง
รางกาย  750,000 เยนสําหรับทุพพลภาพข้ันตํ่าสุด  แตอยางไรก็ตามจะข้ึนอยูกับระดับ
ความรุนแรง  และ 30 ลานเยนสําหรับการสูญเสียชีวิต 

1)  ความบาดเจ็บทางรางกาย   
 ความเสียหายหลักที่เกิดข้ึนจากความบาดเจ็บทางรางกาย  ไดแก 
 ก)  คาใชจายสําหรับการคนหาและการชวยเหลือชีวิต   

    ข)  คาใชจายในการรักษาพยาบาล  เชน  การปฐมพยาบาลเบื้องตน              
การขนยายผูบาดเจ็บไปโรงพยาบาล  คาผาตัด  คานางพยาบาล  เปนตน 

 ค)   คาใชจายอ่ืนๆ ในระหวางพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลหรือรักษา
เปนคนไขนอก 

 ง)   การสูญเสียรายได  จะมีการกําหนดไวเปนจํานวนเงินที่แนนอน คือ 
5,500 เยนตอวัน  สําหรับผูประสบภัยที่ไมสามารถไปทํางานไดและทําใหสูญเสียรายได
จากการท่ีไมไดไปทํางาน  แตในกรณีที่สามารถพิสูจนไดวามีการสูญเสียรายไดมากกวา 
5,500  เยนตอวัน  บริษัทประกันภัยจะชดเชยรายไดใหตามความเปนจริงแตไมเกิน 
19,000 เยนตอวัน 

 จ)  คาทําขวัญ  จะเปนการกําหนดจํานวนเงินชดใชคาสินไหมทดแทนที่
แนนอน คือ 4,000 เยนตอวัน  ในระหวางระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 

 
2)  การทุพพลภาพ 

       ในกรณีของการทุพพลภาพที่สืบเน่ืองมาจากการบาดเจ็บรางกายน้ัน              
การชดใชในสวนท่ีเกินดังกลาวขางตนจะเปนการชดใชการสูญเสียรายไดในอนาคตซึ่ง
จะมีสูตรในการคํานวณ  และคาชดเชยกรณีที่ทุพพลภาพถาวร  ซึ่งจํานวนเงินเพ่ือการ              
ชดใชจะอยูที่ชวงระหวาง  320,000 -1,050,000 เยน  ในกรณีที่ผูประสบภัยมีผูที่ตองรับ
เลี้ยงดู  เชน  บิดามารดา  คูสมรส  หรือบุตร  หากผูประสบภัยเสียสมรรถภาพ ระดับที่ 
1,2 หรือ 3  การชดใชจะเปน  12,500,00  เยน  10,880,000  เยน  และ 9,410,000 เยน 
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ตามลําดับ  อยางไรก็ตามจํานวนเงินท่ีชดใชเปนคาสินไหมทดแทนจะรวมกันแลวไมเกิน       
วงเงินที่จํากัดตามแตละระดับการสูญเสียสมรรถภาพ  จนกระทั่งระดับสูงสุด จํานวน 
40,000,000 เยน 

 
3)  การสูญเสียชีวิต                                                                                             
ในกรณีสูญเสียชีวิตเน่ืองจากรางกายบาดเจ็บ  นอกเหนือจากการชดใช

ตามท่ีกลาวขางตนใน ขอ ก)  ( ยกเวนการเสียชีวิตโดยฉับพลัน ) จะมีการชดใชเพ่ือ
คาใชจายในการฌาปนกิจ  รายไดอันสูญเสียไปในอนาคต  คาทําขวัญแกผูเสียชีวิต  และ             
คาทําขวัญแกญาติพ่ีนอง 

 ก)  คาใชจายเพื่อการฌาปนกิจ  โดยท่ัวไปจะชดใชเปนจํานวนเงิน 
550,000 เยน  เวนแตผูเสียชีวิตจะมีสภาพในสังคม  จํานวนเงินคาใชจายอาจสูงข้ึนแต              
ทั้งน้ีตองเหมาะสมดวยเหตุและผล  คาใชจายในการฌาปนกิจจะอยูในราว  900,000  เยน   

 ข)  การสูญเสียรายไดอันพึงมีในอนาคต จํานวนเงินที่ชดใชเพ่ือการ
สูญเสียรายไดในอนาคตจะคํานวณจากสูตร         

 ค)  คาชดเชยแกผูเสียชีวิต  3,500,000  เยน 
       ง)  คาชดเชยแกญาติผูเสียชีวิต ไดแก บิดามารดา คูสมรส และบุตร 

บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 5,000,000 เยน ( ถามีผูเรียกรองสอง
ราย ) และจํานวน 7,000,000 เยน ( ถามีผูเรียกรองสามรายหรือมากกวา )     

                                                                                                                                    
(2)  จํานวนคาเสียหาย  คาเสียหายท่ีผูประสบภัยจากรถจะไดรับ  คือ                        

คาเสียหายท่ีชดใชใหเนื่องจากการบาดเจ็บ  ทุพพลภาพ  และเสียชีวิต  การกําหนด
จํานวนคาเสียหายในการประกันภัยภาคบังคับนั้น  จะออกเปนกฎกระทรวงซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพเศรษฐกิจ  จํานวนคาเสียหายท่ีประกาศใชครั้งแรกเมื่อบัญญัติ
กฎหมาย ป ค.ศ. 1955  กรณีเสียชีวิตไดรับ 300,000  เยน  บาดเจ็บสาหัสไดรับ  100,000 
เยน  บาดเจ็บเล็กนอยไดรับ  30,000  เยน  และไดมีการปรับปรุงเรื่อยมาเปนลําดับ             
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ครั้งสุดทายปรับปรุงเม่ือวันที่  1  เมษายน  ค.ศ. 2002  มีรายละเอียดดังน้ี 21 

 
     #     กรณีเสียชีวิต                                                                    30,000,000   เยน    
 #     กรณีทุพพลภาพถาวร 

 1.    ทุพพลภาพถาวรท่ีตองการดูแลตลอดเวลา                40,000,000  เยน 
                        2.    ทุพพลภาพถาวรที่ตองการดูแลรักษาเปนประจํา       30,000,000  เยน 
  #     กรณีบาดเจ็บทุพพลภาพนอกจากที่กลาวแลวขางตน 
 
ตารางท่ี  4  ลักษณะทุพพลภาพถาวรแบงตามลักษณะขั้น 
 
 

 
 
 

                                                 
21 Automobile Insurance Rating Organization of Japan,( AIRO) May 2002 Japan (with Appendix) 

pp. 36-37. 
 

เกรด 
 

                                ประเภททุพพลภาพถาวร 
 

   จํานวนเอา      
    ประกัน 

  1. - สูญเสียสายตาท้ังสองขาง 
-สูญเสียระบบการทํางานของประสาท 
-สภาวะทางจิตรุนแรงจนตองมีผูดูแลตลอด 
-สูญเสียแขนสวนบนท้ังสองขาง ต้ังแตขอศอกข้ึนไป 
 

30,000,000เยน 
 
 
 

  2. 
 

–สูญเสียสายตาหน่ึงขางและสายตาอีกขางเอียงจนไม    
  สามารถมองเห็นไดชัดเจนอยูที่ระดับ 0.02 หรือตํ่ากวา 
 

25,900,000เยน 
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 ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 
เกรด 
 

                                ประเภททุพพลภาพถาวร 
 

จํานวนเอา      
  ประกัน 

   3. 
 
 
 
 

–สูญเสียสายตาหน่ึงขางและสายตาอีกขางเอียงจนไม  
  สามารถมองเห็นไดชัดเจนอยูที่ระดับ 0.06  หรือตํ่ากวา   
-สูญเสียระบบการทํางานของประสาทหรือสภาวะทางจิต     
 รุนแรงจนเปนเหตุใหไมสามารถทํางานท่ีใชแรงงานได 
 ตลอดชีวิต 
-สูญเสียนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางและนิ้วทุกนิ้วของมือ 
 ทั้งสองขาง 

22,190,000เยน 
 
 
 
 

   4. 
 
 

–สายตาทั้งสองขางเอียงจนไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
อยูที่ระดับ 0.06 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียแขนสวนบนหน่ึงขาง ต้ังแตขอศอกข้ึนไป 

18,890,000เยน 
 
 

   5. -สูญเสียสายตาหน่ึงขางและสายตาอีกขางเอียงจนไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจนอยูที่ระดับ 0.1 หรือตํ่ากวา 

15,740,000เยน 

   6. -สายตาทั้งสองขางเอียงจนไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
อยูที่ระดับ 0.1 หรือ ตํ่ากวา 

12,960,000เยน 

   7. 
 
 
 
 

-สูญเสียขาหนึ่งขาง และสายตาอีกขางเอียงจนไมสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนอยูที่ระดับ 0.6 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียนิ้วโปงและน้ิวชี้ของมือขางเดียวกัน หรือสูญเสีย 
 ต้ังแตสามน้ิวข้ึนไป หรือมากกวารวมท้ังนิ้วโปงและน้ิวชี้ 
 ของมือขางเดียวกัน 

10,510,000เยน 
 
 
 
 

   8. -สูญเสียสายตาหน่ึงขางหรือสายตาอีกขางเอียงจนไม  
 สามารถมองเห็นไดชัดเจนอยูที่ระดับ 0.02 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียนิ้วหัวแมมือและน้ิวใดนิ้วหน่ึงของมือขางเดียวกัน 

8,190,000  เยน 
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ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
 

  
 

 เกรด 
 

                                ประเภททุพพลภาพถาวร 
 

  จํานวนเอา      
    ประกัน 

   9. 
   
 
 

-สายตาทั้งสองเอียงจนไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนอยูที่ 
 ระดับ 0.6 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียระบบการทํางานของประสาทหรือสภาวะทางจิตถึง 
 ข้ันที่ถูกจําจัดระดับข้ันและประเภทงานท่ีสามารถทํางานได 
-สูญเสียนิ้วหัวแมมือขางหน่ึง,สูญเสียนิ้วสองน้ิวรวมท้ังน้ิวชี้ 
 ของมือขางเดียวกัน หรือสูญเสียนิ้วต้ังแตสามน้ิวข้ึนไปนอก  
เหนือจากการ สูญเสียนิ้วหัวแมมือและน้ิวชี้ของมือขาง
เดียวกัน 

6,160,000  เยน 
  
 
 

  10. -สายตาขางหน่ึงเอียงจนไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 อยูที่ระดับ 0.1 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียนิ้วชีข้องมือขางหน่ึง หรือสูญเสียนิ้วสองน้ิว 
 นอกเหนือจากการสูญเสียนิ้วโปงและน้ิวซายของมือขาง
เดียว  กัน  4,610,000  เยน 

4,610,000 เยน 

  11. 
 
 

-สูญเสียระบบการทํางานท่ีประสานกัน หรือการกาํหนด
ระยะเวลาการเคลื่อนไหวของตาดําท้ังสองขาง 
-สูญเสียนิ้วกลางหรือน้ิวนางของมือขางเดียวกัน 

 3,310,000เยน 
 
 

  12. -สูญเสียระบบการทํางานท่ีประสานกัน หรือการกาํหนด 
ระยะการเคลื่อนไหวของตาหน่ึงขาง 
-สูญเสียการทํางานของน้ิวกลางหรือน้ิวนางของมือขางเดียว 
-การบาดเจ็บหรือพิการผิดปกติจนเห็นไดชัดเจน  
เปนสาเหตุใหสุภาพบุรุษเสียโฉม 

2,240,000 เยน 
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ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
 

 
ที่มา : การอบรม ISJ  ณ. ประเทศญี่ปุน ครั้งท่ี 28  พ.ศ. 2542 , หนา 15 -17. 

 
นอกจากน้ีเมื่อผูประสบภัยไดรับอุบัติเหตุจากรถยนต  หากความเสียหายที่

ไดรับมีขอบเขตความรับผิดสูงกวาการประกันภัยภาคบังคับ  คาเสียหายสวนท่ีเกินนี้           
ผูประสบภัยสามารถเรียกรองไดจากประกันภัยภาคสมัครใจในกรณีที่ผูกอใหเกิดความ
เสียหายไดทําประกันภัยภาคสมัครใจไวดวย   

 
การกําหนดจํานวนเงินคาเสียหายจํากัดเฉพาะคาสียหายสูงสุดตอผูประสบภัย

หนึ่งคนเทาน้ัน  ไมไดจํากัดจํานวนความรับผิดตอครั้งเหมือนของประเทศไทย  ซึ่งการ
ไมจํากัดจํานวนความรับผิดตอครั้งเหมือนของประเทศไทย  ทําใหกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
รายแรง  ผูประสบภัยทุกคนจะสามารถไดรับการชดใชเยียวยาจนเต็มจํานวนสูงสุดของ
แตละคน  การชดใชแตละครั้งความรับผิดของผูรับประกันภัยยังคงเดิมตลอดระยะเวลาท่ี
เอาประกันภัยโดยไมไดลดลงตามจํานวนท่ีไดชดใชไป  และคํานวณจากสิทธิของ                   
ผูประสบภัยที่จะไดรับคาเสียหายเนื่องจากการสูญเสียรายไดของเขาในอนาคต  ( โดยหัก
คาใชจายสวนตัว ) คาบาดเจ็บและคาทนทุกขทรมานของผูประสบภัย  รวมถึงคาเจ็บปวด
และทุกขทรมานของผูอยูในอุปการะของผูตายดวย  โดยหลักการคํานวณเชนน้ีนํามาจาก

 เกรด 
 

                                ประเภททุพพลภาพถาวร 
 

  จํานวนเอา      
    ประกัน 

  13. -สูญเสียสายตาขางหน่ึงจนไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน
อยูที่ระดับ 0.6 หรือตํ่ากวา 
-สูญเสียนิ้วกอยของมือขางเดียวกัน 

1,390,000เยน 

  14. -การผิดปกติเสียหายบางสวนของเปลือกตาหรือขนตา
หลุดหมดของตาขางหน่ึง 
-สูญเสียการทํางานของน้ิวกอยของมือขางหน่ึง 

750,000 เยน DPU
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บรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลสูง  นับแตนั้นมาบรรทัดฐานน้ันก็นํามาใชกับขอ
เรียกรองที่มีข้ึนในปจจุบัน    

 
(3)  การประเมินคาเสียหาย  เดิมการคํานวณความเสียหายในระบบประกันภัย

ภาคบังคับประเทศญี่ปุน  จะใชคูมือของกระทรวงการคลัง  แตตอมาหลังจากวันที่ 1 
เมษายน ค.ศ. 2002  เปนตนมา พนักงานประเมินตองใชคูมือการระงับขอพิพาทของ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐานและการขนสง  และโดยแบบคูมือมาตรฐานนั้น                 
รูปแบบและจํานวนคาเสียหายท่ีตายตัวเพ่ือใหขอเรียกรองของผูประสบภัยท่ีมีมากปละ 
1,000,000 ราย ทําไดรวดเร็วและยุติธรรม  ซึ่งแบบคูมือมาตรฐานดังกลาวไดกําหนด
ความเสียหายที่ไดรับชดเชยดังน้ี 22  
        1)  กรณีบาดเจ็บทางกาย ไดแก 
             1.  ความเสียหายท่ีแทจริง 
                             ก .   คาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาล   คาแพทยตรวจรักษา   คา
โรงพยาบาล  คารักษาแบบคนไขนอก  คาพยาบาลเฝาพิเศษ  คาใชจาเบ็ดเตร็ด 
                             ข.  คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                                                                                             
                             2.  ความเสียหายเนื่องจากขาดรายได 
                             3.  ความเสียหายเนื่องจากความทุกขทรมานจากการบาดเจ็บ    

2)  กรณีทุพพลภาพถาวร 
            1.  การสูญเสียรายได 
            2.  ความสูญเสียเน่ืองจากความทุกขทรมาน บาดเจ็บ เปนตน                   

     3)  กรณีเสียชีวิต ไดแก    
    1.  ปลงศพ 

                             2.   คาสูญเสียรายได                          

                                                 
22 Automobile Insurance Rating Organization of  Japan,( AIRO) May 2002 Automobile Insurance 

in Japan ( with Appendix) p. 13. 
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                             3.   คาเสียหายเนื่องจากบาดเจ็บ  ทุกขทรมานที่ตัวผูเคราะหรายเอง
และผูรอดชีวิต 
        4)  กรณีไดรับบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิต 

 
ความเสียหายที่แทจริงหรือความเสียหายเนื่องจากการขาดรายไดและ                 

ความเสียหายเนื่องจากบาดเจ็บความทุกขทรมาน  ถูกจัดรวมอยูในประเภทของอาการ
สูญเสีย และใชมาตรฐานการคํานวณคาชดเชยเชนเดียวกับการใชกับการสูญเสียเนื่องจาก
การบาดเจ็บทางกายเพ่ือคุมครองผูประสบภัย  จึงจําเปนตองประเมินคาเสียหายอยาง
รอบคอบ โดยเฉพาะถาผูประสบภัยโตแยงการประเมินคาเสียหายกรณีที่ตนถูกกลาวหา
วา             มีสวนกระทําประมาทรวมดวย  หรือโตแยงวาระดับของการทุพพลภาพที่
ไดรับชดเชย          ไมเพียงพอ    การโตแยงนั้นตองมีความเห็นจากทนายความหรือ
แพทย  อยางไรก็ดี  ความเสียหายท่ีไดรับอาจไมไดรับคาชดเชยตามที่กําหนดไวเสมอไป  
บางกรณีจํานวน       คาสินไหมทดแทนอาจถูกลดหยอนลงได  คือ 

1)  ลดหยอนลงเนื่องจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูประสบภัย  
ในกรณีความรับผิดทางละเมิดทั่วไปจะใชหลักความประมาทเลินเลอมาปรับใช                  
โดยจํานวนคาสินไหมทดแทนจะลดลงตามสวน  หากผูประสบภัยมีความประมาท
เลินเลออยางรายแรงการลดลงอาจมีมากถึงรอยละ 70  ในกรณีอุบัติเหตุอัตราสวนของ
การลดหยอนจํากัดอยูที่รอยละ 20 , 30  หรือ  50  ข้ึนอยูกับระดับขนาดของความ
ประมาทเลินเลอของผูประสบภัย  อยางไรก็ดีกรณีเปนการบาดเจ็บทางกายอัตราการ
ลดหยอนลดไดเพียงรอยละ 20 

2)   ลดหยอนลงเนื่องจากผูเรียกรองมาสามารถพิสูจนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ทําใหผูประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  ในกรณีที่ผูประสบภัยไมสามารถเรียก              
คาสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุความไมแนนอนวาการกระทําของ
ผูประสบภัยมีความสัมพันธกับมูลเหตุใกลชิดแหงความเสียหายนั้น  ในกรณีเชนนี้  ให
ผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกทายาทรอยละ 50  ของจํานวนความสูญเสีย
อันเนื่องจากการตายหรือทุพพลภาพถาวร 
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กรณีที่ ผู ประสบภัย เปน ผู รับประโยชนจากการ คุ มครองในสัญญา
ประกันสังคมรูปแบบอ่ืนอยูดวย   ผูประสบภัยสามารถรับคา เ สียหายจากการ
ประกันสังคม  เชน  การประกันสุขภาพ  หรือการประกันชดเชยคนทํางาน  หรือยื่น
ขอรับตามระบบ             ประกันภัยภาคบังคับอยางใดอยางหน่ึงก็ได  อยางไรก็ดี  บุคคล
ผูนั้นไมสามารถขอรับ           คาเสียหายซ้ําซอนทั้งจากระบบประกันภัยและจากการ
ประกันสังคมในการสูญเสียอยางเดียวกัน   ในกรณีนี้ ผูประสบภัยท่ีไดรับเงินคา
รักษาพยาบาลจากการประกันสังคมใด  เชน  การประกันสุขภาพ  การประกันคาทดแทน
แรงงาน  ผูรับประกันสังคมท่ีไดจายเงินดังกลาวสามารถรับชวงสิทธิของผูประสบภัยไป
เรียกรองเงินที่ไดจายนั้นคืนจากบริษัทประกันภัยได   

 
ภายใตกฎหมายใหมที่แกไขที่ เริ่มบังคับใชในเดือนเมษายน  ค.ศ. 2002                 

โครงการระงับขอพิพาทถูกนํามาใชเพ่ือเรียกรองอยางยุติธรรมและเหมาะสม  มีหลาย
กรณีที่ผูประสบภัยและผูเอาประกันภัยไมเห็นพองตองกันกับขอระงับการเรียกรองที่              
ผูรับประกันภัยเสนอ  ผูประสบภัยอาจยื่นขอไกลเกลี่ยโดยผานทางหนวยงานระงับ              
ขอพิพาท  โดยบริษัทประกันภัยที่จัดต้ังเพ่ือประโยชนสาธารณะตามท่ีกําหนดโดย               
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน  การขนสง  

 
การประเมินคาเสียหายในการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  บริษัทประกันภัย

ทุกบริษัทจะใชสํานักงานสํารวจภัย ( Claim  Survey  office ) ของสมาคมประกันภัยของ
ประเทศญี่ปุน (Automobile  Insurance  Rating  Organization  of  Japan : AIRO) ทําการ
ประเมินคาเสียหายที่เกิดข้ึน  ปจจุบันสํานักงานสํารวจภัยทั่วประเทศญี่ปุนมีจํานวน
ทั้งส้ิน  62  แหง  ซึ่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากไดถูกจัดการไดอยางรวดเร็ว  
บริษัทประกันภัยมีหนาที่ในการรับบันทึกความเสียหาย  หลังจากนั้นตองทําการตัดสินใจ
ที่จะจายคาสินไหมทดแทนท่ีไดถูกประเมินไวโดยเจาหนาที่สํารวจภัย (Survey  Office)  
และทําการจายคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูที่เรียกรองคาเสียหายนั้น  ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
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ภาพท่ี  3  กระบวนการจัดการสินไหมในประเทศญี่ปุน 
   

ผูเรียกรอง 
CLIMANT     

           (1) 
               (5) 

   บริษัทประกันภัย     
  INSURANCE CO.  

            
                                                                      (3)                (4)                        (2)                                        
                                                                            
                                                                                             
 
 
 
ที่มา  :  รายงานการอบรมวิชาการประกันภัย  เรื่องการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ                  
            จัดอบรมโดย  The Insurance of Japan ( ISJ)  ณ.ประเทศญี่ปุน  ครั้งท่ี 28                    
            ระหวางวันที่  20  กันยายน – 7  ตุลาคม  2542  พ.ศ. 2542  หนา 25-26 
                           
           1)  ผูเรียกรองสงเอกสารการเรียกรองตอบริษัทประกันภัย 
                           2)  บริษัทประกันภัยใหคาบําเหน็จตอบริษัทสํารวจสวนกลางท่ีทําการ      
สํารวจความเสียหาย 

3)  บริษัทสํารวจภัยขอใหผูเรียกรองคาเสียหายจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม
เพ่ือทําการสํารวจภัย                   

4)  บริษัทสํารวจภัยทําการคํานวณจํานวนความเสียหายและรายงานตอ        
บริษัทประกันภัย 
                           5)  บริษัทประกันภัยแจงตอผูเรียกรองถึงจํานวนเงินคาชดใชและทําการ
จายคาสินไหมทดแทนแกผูเรียกรองนั้น 

 
 

   บริษัทสํารวจสวนกลาง   
     SURYVEY  OFFICE DPU
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เอกสารท่ีผูประสบภัยตองใชในการเรยีกรองความเสียหาย 
1)  บันทึกเกีย่วกับการเรียกรอง 
2)  รายงานบันทึกประจําวันของตํารวจ 
3)  รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของอุบัติเหตุ 

               4)  ใบรับรองคารักษาพยาบาล    
               5)  รายละเอียดเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 
               6)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนารับรองถูกตอง 

7)  ใบรับชดใชเงินคาสินไหมทดแทนจากผูที่ทําละเมิด ( สําหรับผูเอา         
ประกันภัย) 

               8)  เอกสารการตกลงสวนตัวในการกําหนดคาสินไหมทดแทน ( ถามี ) 
  

ผู เอาประกันภัยตองรวบรวมหลักฐานดังกลาวขางตน ยื่นตอบริษัท               
ประกันภัยเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตการประกันภัยรถยนตภาคบังคับภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ตกลงกันได 

 
 (4)  การชดใชคาเสียหาย ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 3  
กําหนดใหบุคคลท่ีใชรถเพื่อประโยชนของตนเอง  จะตองรับผิดชดใชคาสินไหม             
ทดแทนแกผูซึ่งไดรับอันตรายทางกายจากการใชรถยนตของตน  เวนแตผูใชรถยนตเพ่ือ
ประโยชนของตนน้ันสามารถพิสูจนไดทั้ง 3  ประการ  ดังตอไปนี้ 

1)  ผูใชรถเพือ่ประโยชนของตนเองและผูขับรถไมไดประมาทเลินเลอใน
การใชรถ                    

2)   อุบั ติ เหตุ เกิดจากความต้ังใจหรือความประมาทเลินเลอของ
ผูประสบภัยเองหรือของบุคคลอ่ืนนอกจากผูขับรถ และ 

3)  รถยนตไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติ                                                                
 
หากบุคคลผูใชรถเพื่อประโยชนของตนเองไมสามารถพิสูจนไดทั้ง 3 ประการ 

ดังกลาวขางตน ก็จะตองมีความรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัย 

DPU



 

 

56

 

นอกจากผูประสบภัยจะมีสิทธิเรียกรองใหผูใชรถเพ่ือประโยชนของตนเอง  
ซึ่งอยูในฐานะผูเอาประกันภัยตามกฎหมายนี้ชดใชคาเสียหายไดแลว  ตามกฎหมาย                
ประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับประเทศญี่ปุนนี้  ผูประสบภัยยัง
สามารถเรียกรองคาเสียหายไดจากบริษัทผูรับประกันภัยโดยตรงหากความความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนนั้นเปนเพราะความผิดของผูครอบครองรถตามที่กฎหมายนี้กําหนด ตาม
Automobile Liability Security Law มาตรา 16 วรรค1  และเม่ือบริษัทที่รับประกันภัยจาย
คาเสียหายใหแกผูประสบภัยไปแลวถือวาบริษัทที่รับประกันภัยน้ันไดจายคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาประกันภัยความรับผิดแกผู เอา
ประกันภัยแลว ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 16 วรรค 3 

 
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดใชสิทธิเรียกรองใหผูเอาประกันภัยชดใชคาเสียหาย

และผูเอาประกันภัยไดชดใชคาเสียหายใหแกผูประสบภัยแลว  ผูเอาประกันภัยสามารถ
เรียกรองจํานวนเงินที่ตนเองจายใหแกผูประสบภัยคืนจากผูรับประกันภัยไดตามจํานวน
ที่ตนไดจายไปจริง ตามAutomobile Liability Security Law มาตรา 15  ซึ่งถาบริษัท             
ประกันภัยไดจายเงินจํานวนดังกลาวคืนแกผูเอาประกันภัยแลว บริษัทประกันภัยก็จะ
หลุดพนจากความรับผิดในการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัย ตาม Automobile 
Liability Security Law  มาตรา 16 วรรค 2 

 
สิทธิเรียกรองคาเสียหายมีอายุความ  2  ปนับแตวันที่ เกิดอุบัติเหตุ ตาม 

Automobile Liability Security Law มาตรา 19  ในทางปฏิบัติแลวการจายคาสินไหม            
ทดแทนความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต  จะจายจากการประกันภัยภาคบังคับ
กอน  คาเสียหายสวนที่เกินความรับผิดของผูรับประกันภัยภาคบังคับจึงจะเรียกจาก             
การประกันภัยอื่นๆ   

 
(5)  คาเสียหายชั่วคราว  ผูประสบภัยสามารถเรียกรองคาเสียหายชั่วคราว         

( provisional payment of damages) จากบริษัทผูรับประกันภัยกอนที่การประเมิน
คาเสียหายจากการประกันภัยภาคบังคับจะเปนที่ยุติได ตามAutomobile Liability 
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Security Law มาตรา17   เน่ืองจากบอยครั้งท่ีการกําหนดคาเสียหายท่ีผูประสบภัยจะ
ไดรับอาจตองใชเวลายาวนาน  การจายคาเสียหายชั่วคราวจึงเปนมาตรการเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอน          เสียหายของผูประสบภัยในคารักษาพยาบาลหรือคาปลงศพ เปน
ตน   และบริษัท                 ประกันภัยตองชดใชโดยไมชักชา เงินสวนน้ีถือเปนสวนหนึ่ง
ของคาชดเชยความเสียหาย  ดังนั้น เม่ือรูจํานวนคาเสียหายท่ีจะไดรับที่แนนอนแลว  
ผูประสบภัยสามารถเรียกรองใหชําระเงินสวนท่ียังขาดอยูได23  แตถาคาเสียหายชั่วคราวที่
จายไปนั้นมีจํานวนมากกวา             คาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทผูรับประกันภัยจะตอง
จาย  บริษัทสามารถเรียกคืนเงินสวนท่ีเกินน้ันจากผูประสบภัยได  นอกจากน้ันถาบริษัท
ประกันภัยจายคาเสียหายชั่วคราวไปโดยท่ีผูครอบครองรถไมมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมาย  บริษัทก็สามารถเรียกรองเงินคาเสียหายชั่วคราวที่
ไดจายไปน้ันคืนจากรัฐบาล 

จํานวนคาเสียหายชั่วคราว24 ( provisional payment of damages )  ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงมีจํานวนเงินต้ังแต 50,000  เยน  ถึง 2,900,000  เยน แลวแต
ประมาณความเสียหาย  นอกจากน้ัน  ยังมีระบบจายเงินชวยเหลือชั่วคราวที่บริษัท             
ประกันภัยกอต้ังและเสนอบริการ  ผูประสบภัยสามารถเรียกรองเอาจากบริษัทประกันภัย
ไดเมื่อจํานวนคาเสียหายมากถึง  100,00  เยนหรือมากกวานั้น 

 
สิทธิเรียกรองคาเสียหายชั่วคราวมีอายุความ  2  ปนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ 

ตาม Automobile Liability Security Law  มาตรา 19  
 

(6)  ขอยกเวนความคุมครองของผูรับประกันภัย  หากผูเอาประกันภัยเปน        
ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัยจากรถ ( เนื่องจากไมสามารถพิสูจน
ไดวาตนไมไดประมาทเลินเลอในการใชรถ  อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเกิดจากความต้ังใจหรือ
                                                 

23 ไกรวิน  สารวิจิตร. “ กฎหมายการประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศญี่ปุน” วารสารนิติศาสตร . 
หนา 5.  

24 Automobile Liability Seculity Law of Japan ( AIRO) p. 10. 
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ความประมาทเลินเลอของผูประสบภัยหรือบุคคลอ่ืนนอกจากผูขับรถ และรถคันท่ีเกิด
อุบัติเหตุนั้นไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติ ) บริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิด
อุบัติเหตุ  มีหนาที่ตามกรมธรรมที่จะตองเขามาชดใชคาเสียหายแทนผูเอาประกันภัยโดย
บริษัทประกันภัยปฏิเสธความรับผิดไมได  เวนแตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนกรณีที่      
ผูทําสัญญาประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยกอใหเกิดความเสียหายข้ึนเองดวยเจตนาทุจริต              
ผูรับประกันภัยไมตองจายเงินประกันภัย ตาม Automobile Liability Security Law 
มาตรา 14   แตอยางไรก็ดี  แมจะเขาขอยกเวนดังกลาวน้ีผูประสบภัยก็ยังมีสิทธิเรียกรอง
คาชดเชยจากบริษัทผูรับประกันภัยไดโดยตรง  เมื่อบริษัทผูรับประกันภัยไดจายเงิน      
คาชดเชยความเสียหายใหแกผูประสบภัยแลว  ก็สามารถเรียกรองจํานวนเงินดังกลาวคืน
จากรัฐได ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 16 วรรค 4  และ มาตรา 72 
วรรค 2  และโดยนัยกลับกัน รัฐบาลสามารถรับชวงสิทธิของผูประสบภัยไปเรียกรอง
จากผู เอาประกันภัยไดตามจํานวนคาเสียหายที่บริษัทประกันภัยไดจายไป  ตาม  
Automobile Liability Security Law มาตรา 72 วรรค 2  

 
(7)  การชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัยจากรถยนตที่ไมไดจัดใหมีการ              

ประกันภัย  เมื่อผูประสบภัยถึงแกความตายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนตที่เกิดจากรถ
ที่มิไดทําประกันภัยหรือกรณีชนแลวหนี  ผูประสบภัยสามารถขอรับคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายนั้นไดภายใตแผนชดเชยคาสินไหมทดแทนจากรัฐบาล ตาม Automobile 
Liability Security Law มาตรา 71  หรือถารถคันที่ชนมีประกันภัยภาคบังคับแตผูเอา         
ประกันภัยไมมีความผิด  กลาวคือ  ผูเอาประกันภัยสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดประมาท
เลินเลอในการใชรถ  แตอุบัติเหตุเกิดจากความต้ังใจหรือความประมาทเลินเลอของ              
ผูประสบภัยเองและไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติของรถ  ตาม Automobile 
Liability Security Law มาตรา 3  ผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจาก            
ผูรับประกันภัยได  แตสามารถเรียกรองคาเสียหายไดภายใตแผนการจายคาสินไหม                  
ทดแทนจากรัฐบาล (Government Compensation Plan) ในกรณีที่รถถูกขโมยและไปกอ
อุบัติเหตุ  ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะท่ีรถถูก
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ขโมย  แผนการจายคาสินไหมทดแทนจากรัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน25 

เม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน  ผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายตอชีวิตและรางกาย
จากรถดังท่ีกลาวมาแลว  สามารถเรียกรองใหบริษัทที่รับประกันภัยภาคบังคับจาย
คาเสียหายได  โดยมีสิทธิจะไดรับคาเสียหายตามจํานวนภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับ
ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายจากรถท่ีมีการทําประกันภัยภาคบังคับท่ีกลาวมาขางตน  
เม่ือบริษัทประกันภัยจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยแลว  ก็สามารถเรียกคืนจากรัฐได
ตามโครงการ Government Compensation Plan  เดิมโครงการน้ีจัดต้ังข้ึนภายใตการดูแล
ของกระทรวงคมนาคม  ตอมาวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2002  ไดมีการเปลี่ยนแปลงให
โครงการน้ีมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงท่ีดิน  โครงสรางพ้ืนฐานและการ
ขนสง               แผนการชดใชคาสินไหมทดแทนต้ังข้ึนเพ่ืออุดชองวางของกฎหมายใน
กรณีที่มีอุบัติเหตุรถยนตเกิดข้ึนจากรถประเภทดังกลาวมาแลว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เยียวยาบรรเทาความเดอืดรอนเสียหายใหแกผูประสบภัยจากรถ 

 
ตามกฎหมายกําหนดใหบริษัทประกันภัยท่ีรับประกันภัยภาคบังคับ  องคกร 

และบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองทําประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายจะตองสงเงิน
จํานวนหนึ่งเขาโครงการ Government Compensation Plan ตามอัตราที่กําหนดใน                
กฎกระทรวง  เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ Automobile Liability Seccurity Law           
มาตรา 73 

 
ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับการชดเชยความเสียหายตามกฎหมายวาดวย                 

การประกันสุขภาพและกฎหมายวาดวยการชดเชยคาเสียหายแกคนงานแลว  จํานวน             
คาเสียหายที่จะไดรับตามแผนชดใชคาสินไหมทดแทนนี้จะลดลงตามสวน ตาม 
Automobile Liability Security Law มาตรา 73 

                                                 
25 Ibid. p.16. 
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หลังจากรัฐบาลไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัย ตามGovernment 
Compensation Plan แลว  รัฐบาลจะเขารับชวงสิทธิของผูประสบภัยเรียกรองเอากับ              
ผูกระทําผิด ตาม Automobile Liability Seculity Law  ตามมาตรา 76 
ตารางท่ี 5   จํานวนผูขอรับคาเสียหายภายใตแผนชดเชยคาสินไหมทดแทนจากรัฐบาล   
                  ญี่ปุน  

ประเภท 
 

ป ค.ศ. *1 
 

จํานวนเสียหาย 
( ราย ) 

คิดเปน % 
 

เปรียบเทียบกบั
ปท่ีแลว 

% 
 ไมมีคูกรณ ี

 
 
 
 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

3,336 
3,582 
3,736 
3,929 
4,068 

85.4 
84.4 
82.8 
82.6 
82.5 

2.4 
7.4 
4.3 
5.2 
3.5 

 ไมมีประกัน 1996 
1997 
1998 
1999 

        2000 

 3,336 
3,582 
3,736 
3,929 

             4,068 

85.4 
84.4 
82.8 
82.6 
82.5 

2.4 
7.4 
4.3 
5.2 
3.5 

  จํานวนรวม 1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

3,908 
4,243 
4,512 
4,758 
4,932 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1.5 
8.6 
6.3 
5.5 
3.7 

จํานวนผูขอรับ
คาเสียหายท้ังหมด
ภายใตระบบ
ประกันภัยภาค
บังคับและแผน 
ชดเชยภาครัฐ 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1,167,639  (0.33)*2 
1,197,266 (0.35) 
1,210,179 (0.37) 
1,261,916 (0.38) 
1,315,046 (0.38) 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1.5 
8.6 
6.3 
5.5 
3.7 

DPU



 

 

61

 

 *1     นับถึงวันท่ี 1 เมษายน ของป 
 *2     (  ) = จํานวนผูขอรับคาเสียหายตาม (1) หารดวย จาํนวนผูขอรับคาเสียหายตาม (2) หนวย : %  
 ท่ีมา  :  AIRO May 2002 p. 40.  

 
(8)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนต      

ภาคบังคับของญี่ปุน 
1.  กระทรวงที่ดินโครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสง ( Ministry of  Land , 

Inutastrvre  and Transport )  ทําหนาที่ควบคุมดูแลการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ซึ่ง
เดิมหนาที่ดังกลาวเปนของกระทรวงคมนาคม ( Ministry of  Transportation )  

2.  สํานักงานบริการทางการเงิน ( Finance Service Agency ) หรือ FSA  
ทําหนาที่กําหนดสาระสําคัญของการประกันภัยภาคบังคับ  เชน  กําหนดอัตราเบี้ย             
ประกันภัย  กําหนดทุนประกันภัย  เปนตน  ซึ่งเดิมกอนวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2002 หนาที่
ดังกลาวเปนของกระทรวงการคลัง ( Ministry of  Finance ) 

3.  คณะกรรมการการประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับ 
( Compulsory Automobile Liability Insurance Council ) หรือ CALI Council   จัดต้ังข้ึน
ตาม Automobile Liability  Security Law มาตรา 31  ทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาคบังคับ  พิจารณาอนุมัติตลอดจนแกไขปรับปรุงเง่ือนไข
กรมธรรม  การตรวจสอบและแกไขอัตราเบี้ยประกันภัย  CALI Council  ประกอบดวย
กรรมการ 13 คน ในจํานวน  7  คน ไดแก ผูมีประสบการณและผูมีความรูเปนกลาง  เชน  
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยจํานวน  3  คน เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ       
ดานการขนสงและอุบัติเหตุ  และอีก 3 คนสุดทาย เปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจการประกันภัย 

4.  คณะกรรมการระบบจัดการเงิน ( Financial  System  Council )  จัดต้ัง
ข้ึนตาม Business  Insurance  Law  มาตรา 6  เพ่ือพิจารณาทบทวนแกไขตามขอบเขต
จํากัดความรับผิดของบริษัทผูรับประกัน  ซึ่งตองรายงานและขออนุมัติตอ ฯพณฯ นายก  
รัฐมนตรี 

5. สมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญี่ปุน(The Automobile 
Insurance Rating Organization of Japan)หรือ AIRO  ต้ังข้ึนเม่ือปค.ศ.1964  ตาม The 

DPU



 

 

62

 

Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization ป ค.ศ.1948  เปนผูจัดทําและ
คํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ  โดยอาศัยขอมูลที่
รวบรวมจากสมาชิกบริษัทรับประกันภัยของ AIRO  เปนหนวยงานที่ไมมุงแสวงหา
ประโยชนในทางธุรกิจ  ป ค.ศ. 1964 จํานวนรถยนตเพ่ิมสูงข้ึนมาก  จึงแยกตัวเปนอิสระ
จาก “The Fire & marine Insurance Rating Association of  Japan” เมื่อ  AIRO  จัดทํา
อัตราเ บ้ียประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับแลว   จะยื่น เสนอตอ
คณะกรรมการ FSA  เพ่ือพิจารณาโดยอาศัยหลักการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  3  หลัก  
คือ หลักความสมเหตุสมผล  หลักความเหมาะสม และหลักความยุติธรรม ซึ่งบริษัท                
ประกันภัยไมผูกพันตองใชหลักการเหลาน้ี   นอกจากน้ัน AIRO ยังเปนผูจัดต้ังสํานักงาน
สํารวจภัย (Claim Survey Office) ทําหนาท่ีประเมินคาเสียหายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต 

 
ตารางท่ี  6   ความแตกตางระหวางการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับ          
                   ประเทศญี่ปุน 

       หัวขอ 
 

  การประกันภยัรถยนตภาคบังคับ 
 

     การประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจ         
 (ความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะ) 

ผูเอาประกัน 
 
 
 
 

ผูเอาประกันภยัและผูขับข่ี 
 
 
 
 

- ผูเอาประกันภัยท่ีระบุช่ือ  
- คูสมรสและญาติของผูเอาประกันภัย 
-บุคคลท่ีขับขี่รถยนตหรือผูท่ีไดรับ                  
 อนุญาตใหขับข่ีรถยนต 

-นายจางของผูเอาประกันภัย 
 

ความคุมครอง 
 
 
 

 

บริษัทจะชดใชความเสียหายตอความ
บาดเจ็บหรือมรณะ กรณีท่ีผูเอา
ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุการใชรถยนตคัน
ท่ีเอาประกัน 
 
 

บริษัทจะชดใชคาเสียหายตอความบาดเจ็บ
หรือมรณะ กรณีท่ีผูเอาประกนัภัยมีความรบั
ผิดตามกฎหมายอันเกดิจากอุบัติเหตุการใช
รถยนต ครอบครอง หรือระหวางการดูแล
รักษารถยนตคันท่ีเอาประกนัภัย 
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ตารางท่ี 6 ( ตอ ) 

      หัวขอ 
 

     การประกนัภัยภาคสมัครใจ 
 

        การประกันภยัภาคบังคับ 
( ความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะ) 

ขอยกเวน  การกระทํามุงรายโดยเจตนาของ 
 ผูเอาประกันภยั 

- การกระทําโดยจงใจของผูเอาประกันภัย        
-ภยัสงคราม                                                    
- แผนดนิไหว 
- มลภาวะของกัมมันตรังสี ,ระเบิด ,  

  ปรมาณู , นิวเคลียร 
กรมธรรมประกันภยั 
ซํ้าซอน 

 กรมธรรมฉบับท่ีทําสัญญากอนมี   
 ผลบังคับ 
 

 ภายใตเง่ือนไขกรมธรรมจะไมคุมครอง 
 กรมธรรมซอนกัน การชดใชคาสินไหม 
 จะตองเฉล่ียการชดใชความรับผิด 
 

คุมครองความ
บาดเจ็บหรือมรณะ
ของ  ผูกอภัย 
 

 ไมคุมครอง คุมครอง 

การจัดการคา
สินไหมทดแทน 
 
 

การชดใชคาสินไหมเปนแบบฐาน
เพื่อการจัดการท่ีงายและไมทําให
เบ้ียประกันภยัเพิ่ม 

 
 

กรมธรรมแบบ SAP และ PAP จะมีเง่ือนไข
การชดใชคาสินไหมระบุในกรมธรรม 
บริษัทประกันภัยสามารถชดใชหรือฟองรอง
ในนามของผูเอาประกันโดยความเห็นชอบ
ของผูเอาประกัน 

สวนลดและการเพ่ิม
เบ้ียประกัน 
 
 

      ไมมี 
 

ผูเอาประกันสามารถขอสวนลดหรือ 
ถูกเพิ่มเบ้ียประกันเพื่อปองกนัความ  
เสียหายท่ีเพิ่มข้ึน อัตราสวนลดสูงสุด    
75%ในกรณีกรมธรรมกลุม และ 65% 
กรณีไมใชกรมธรรมกลุม 
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ตารางท่ี 6 ( ตอ ) 

        หัวขอ       การประกนัภัยภาคสมัครใจ                การประกันภัยภาคบังคับ 
(ความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะ) 

กฎเกณฑและการ
พิจารณารับประกันภัย 
 

ขอบังคับของการประกันภัย            
ภาคบังคับ จะมีกฎเกณฑดังนี้ 
-เ ง่ือนไขของกรมธรรมจะตอง
คุมครองตลอดระยะเวลาท่ีตรวจ
สภาพรถยนต 
-รถยนตทุกคนัตองแสดง
เคร่ืองหมายซ่ึงแสดงวาการ
กระทํา           ประกันภัยภาค
บังคับ 
-การยกเลิกกรมธรรมตองปฏิบัติ
โดยเครงครัด 
-มีการแตงต้ังตัวแทนท่ีเหมาะสม
ท่ัว ประเทศญ่ีปุน 

-จะตองตออายุกรมธรรมภายใน 7 วัน          
นับแตวันหมดอายุ เพื่อสอดคลองกับ          
การใหสวน  ลด กรณกีรมธรรมท่ีไมใช
การประกันภัย กลุม 
-บริษัทประกันภัยทุกแหงจะมีระบบการ 
 พิจารณารับประกันภัยรายเดียว 

 
ที่มา : การอบรม ISJ ณ. ประเทศญี่ปุน ครั้งท่ี 28 พ.ศ. 2542 , หนา 12-13. 
 
 2.  ประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายท่ีใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ
หลายฉบับ  ซึ่งกฎหมายแตละฉบับนั้นมีมาตรการในการใหความคุมครองแตกตางกันไป
ตามความมุงหมายของกฎหมายน้ันๆ  ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 
 2.1  ความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

  2.1.1 กฎหมายละเมิด มีบทบัญญัติที่คุมครองผูประสบภัยจากรถ 2 มาตรา  คือ 
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(1) ตามมาตรา 420  เปนบทบัญญัติวาดวยการทําละเมิดท่ัวไป ถือเปนมาตรา
แมบทของกฎหมายลักณะละเมิดของประเทศไทยมีหลักการพ้ืนฐานของความรับผิดอยู
บนพ้ืนฐานของความผิด ( Liability base on fault )  หมายความวาผูกระทําความผิด
จะตองรับผิดตอเมื่อไดกระทําความเสียหายแกผูอ่ืนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเทานั้น  
หรืออาจกลาวไดวาไมมีความรับผิดโดยปราศจากความผิด 

 
มีหลักเกณฑดังนี้ 
1)  กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอบุคคลอ่ืน   
2)  กระทําโดยผิดกฎหมาย 

       3)  ทําใหผูอ่ืนเสียหายแกชีวิต รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือ
สิทธิ 26   

1)  กระทําโดยจงใจ  หมายถึง  การกระทําโดยรูสํานึกถึงผลหรือความ    
เสียหายที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําของตน  ถาผูกระทํารูวาจะเกิดผลหรือความเสียหาย
นั้นก็เปนการจงใจ27  เมื่อผูกระทํามีความรูสํานึกวาการกระทําของตนสามารถกอใหเกิด
ผลคือความเสียหายน้ันได  กลาวคือ  เมื่อผูกระทําไดยอมรับเอาผลซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดนั้น
ไวลวงหนา คือ มีเจตนจํานงตอผลท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นดวย  เทียบไดกับเจตนาโดยยอม
เล็งเห็นผล  แตผูกระทําไมจําตองมีเจตนจํานงที่จะกอใหเกิดความเสียหายนั้นๆ28 

 ประมาทเลินเลอ  หมายถึง  การไมจงใจท่ีจะกระทําการเชนนั้น  แตไมได
ใชความระมัดระวังตามสมควรท่ีบุคคลธรรมดาทั่วไปจะพึงใช 29 

 2) โดยผิดกฎหมาย ( Unlawful ) โดยหลักแลวความผิดฐานละเมิดจะเกิด
จากการกระทําที่เรียกวา “ ผิดหนาที่ ” ( Breach  of  Duty )  หนาที่ดังกลาวจะเปนหนาที่

                                                 
26 ประสิทธิ  จงวิชิต. “การพิสูจนในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเลอ” วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527, หนา 4. 
27 คําพิพากษาฎีกาที่ 1275/2493 , 1050/2495 , 865/2496.  
28 ประสิทธิ์  จงวิชิต. เร่ืองเดียวกัน , หนา 17. 
29 ไพจิตร  ปุญญพันธ. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด. กรุงเทพฯ : นิติ

บรรณการ, 2525, หนา 40. 
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ที่ เกิดจากสัญญาหรือหนาท่ีที่ เกิดจากความสัมพันธในทางขอเท็จจริงก็ได   ซึ่งมี
ความหมายตรงกับคําวา “มิชอบดวยกฎหมาย” หมายถึง  การกระทําท่ีไมมีสิทธิตาม
กฎหมายใหกระทําได  ถือเปนการกระทําผิดกฎหมายทั้งส้ิน  รวมตลอดถึงการลวงสิทธิ
โดยผิดหนาท่ีที่ตองเคารพตอสิทธินั้นก็ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมายอยูในตัวโดยไม
ตองมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําเชนน้ันเปนการกระทําความผิดกฎหมายอีกข้ันหน่ึง30  
ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาไวเปนบรรทัดฐานวาถาจําเลยรูแลวยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
หนาท่ีก็ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมายอยูในตัว31  นอกจากน้ันคําวา “ผิดกฎหมาย”  ที่
จะเปนละเมิดน้ัน  ยังหมายถึงการกระทําที่เปนการลวงสิทธิของผูอ่ืนทําใหเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนน้ันและผูกระทําไมมีสิทธิที่จะทําไดหรือไมมีขอแกตัวตามกฎหมายได  
ทั้งไดกระทําโดยปราศจากความยินยอมของผูเสียหาย 32 

3)  ทําใหผู อ่ืนเสียหายแกสิทธิตางๆท่ีระบุไว กลาวคือ ชีวิต รางกาย 
อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพยสิน หรือสิทธิ 33 

 (2)  ตามมาตรา  437   เปนบทบัญญัติของความรับผิดของผูครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  มีพ้ืนฐานความรับผิดอยูบน
ทฤษฎีรับภัย หมายความวา  ความรับผิดทางละเมิดน้ันไมจําเปนท่ีผูทําละเมิดจะตอง
กระทําความผิดดวย  กลาวคือ  เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนและรูวาบุคคลใดเปนผูกระทํา
ความเสียหายนั้นก็ควรถือวาผูนั้นเปนผูทําละเมิด  โดยไมตองคํานึงถึงวาการกระทําท่ี
กอใหเกิดความเสียหายน้ันจะผิดหรือถูก  เพราะถือวามนุษยเราทุกคนเม่ือไดกระทําการ
ใดข้ึนแลว  ยอมเปนการเสี่ยงภัยอยางหน่ึง  อาจเกิดผลดีหรือผลรายก็ได  ผูกระทําตองรับ

                                                 
30 พจน  ปุษปาคม. เร่ืองเดียวกัน , หนา 43.  
31 คําพิพากษาฎีกาที่ 502/2497. 
32 วารี  นาสกุล. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได.   

กรุงเทพฯ : 2518, หนา 69. 
33 อนันต  จันทรโอภากร. เร่ืองเดียวกัน , หนา 86. 
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ผลแหงบาปเคราะหนั้นเอง34  หรือถือวาเปนการเสี่ยงภัยอยางหน่ึงและตองเส่ียงภัยที่
เกิดข้ึนดวยตนเอง35 

มาตรา 437  มีหลักเกณฑ ดังน้ี 
1) บุคคลท่ีตองรับผิดตามมาตรานี้  คือ ผูที่ครอบครอบหรือควบคุมดูแล

ยานพาหนะอยางใดๆอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล 
 
“ผูครอบครอง”  หมายถึง  ผูที่มีสิทธิครอบครอง  เชน ผูเชา  ผูยืม  สวน

เจาของซึ่งมีกรรมสิทธิ์มิใชผูครอบครองก็ไมตองรับผิดตามมาตราน้ี 36  สาระสําคัญของ
ความรับผิดตามมาตรา 437  จึงอยูที่การยึดถือครอบครองยานพาหนะนั้นอยู  ซึ่งไม             
จําเปนตองเปนผูขับข่ี 37 

“ผูควบคุมดูแล”  หมายถึง  ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเพื่อมิใหทรัพยนั้นไป
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน38  หรือหมายถึงผูบังคับยานพาหนะใหแลนไปตามท่ีผูนั้น
ตองการ 39   

2)  ทรัพยที่กอใหเกิดความผิดตามมาตรานี้  คือ  ยานพาหนะอันเดินดวย
กําลังเครื่องจักรกล “ยานพาหนะ”  หมายถึง  เครื่องขับข่ีที่นําคนหรือสิ่งของไปยังที่ตางๆ  
ดวยทางใดๆไมวาทางบก  ทางน้ําหรือทางอากาศ   ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะเปน              
ยานพาหนะแลวยังตองถูกใชงานอยางพาหนะดวย  จึงอยูในความหมายของมาตรา 437  

                                                 
34 จี๊ด   เศรษฐบุตร .  หลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด .พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ  :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2522 , หนา 89. 
35 ชูศักด์ิ  ศิรินิล. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละมิด  จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,2526, หนา 89. 
36 จี๊ด  เศรษฐบุตร. เร่ืองเดียวกัน , หนา 261. 
37 ชูศักด์ิ  ศิรินิล. เร่ืองเดียวกัน , หนา 177. 
38 ชูศักด์ิ  ศิรินิล. เร่ืองเดียวกัน , หนา 177. 
39 ชูศักด์ิ  ศิรินิล. เร่ืองเดียวกัน , หนา 178. 
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ฉะน้ัน ถามีรูปรางอยางยานพาหนะแตมิไดใชอยางยานพาหนะ เชน  รถยนตสําหรับเด็ก
เลนในสวนสนุก  แมวาเปนรถยนตก็ไมถือวาเปนยานพาหนะ40 

“เดินดวยกําลังเครื่องจักรกล”  หมายถึง  ยานพาหนะน้ันตองกําลังเคลื่อนที่
ดวยกําลังเครื่องจักรกล  หรือเคลื่อนที่ดวยแรงขับเคลื่อนของเครื่องจักรกล  หมายถึง 
เครื่องจักรที่ใชพลังงานกลมิใชพลังงานธรรมชาติ  พลังงานของคนหรือพลังงานของ
สัตว  ดังนั้น เกวียน จักรยาน รถมา เรือใบ จึงมิใชยานพาหนะอยางใดๆอันเดินดวยกําลัง
เครื่องจักรกล   เครื่องจักรกลนี้จะเปนเครื่องจักรกลที่ ติดต้ังภายนอกหรือภายใน
ยานพาหนะก็ได  จากความหมายของคําวา ยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  
ทําใหเห็นไดวา  รถยนตเปนยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกลตามความหมาย
ของมาตรา 437  ผูประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนตจึงไดรับความคุมครองโดยไดรับ
ประโยชนจากขอสันนิษฐานตามมาตรานี้ดวย  แตอยางไรก็ดี  ผูไดรับความเสียหายจะ
ไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรานี้  เฉพาะตอเมื่อคูกรณีฝาย
หนึ่งเปนยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกลเพียงฝายเดียวเทาน้ัน41  อีกฝายหนึ่ง
ตองมิใชยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  มาตรา 437 นี้ เปนกฎหมายพิเศษจึง
ควรจํากัดขอบเขตใหแนนอน  ซึ่งในแตละประเทศมีการปรับใชแตกตางกัน  แตโดย
หลักการแลวมาตรา 437  เปนหลักความรับผิดโดยเครงครัด ( Strick  Liability) ที่ไม
คํานึงถึงความ                    จงใจหรือประมาทเลินเลอ42 

 

3)  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตองเปนผลโดยตรงจากกระทําของยานพาหนะ
อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  กลาวคือ  ตองปรากฏวาการเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล

                                                 
40 ภัทรศักด์ิ  วรรณแสง. “ความรับผิดในความเสียหายซึ่งเกิดจากยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง

เครื่องจักรกล” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2525 , หนา 60 . 
41 คําพิพากษาฎีกาที่ 828/2490. 
42 พนิดา  บุญรอด. “มาตรการคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต  วิเคราะหมาตรการตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยกับรางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต”  วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2534 , หนา 21. 
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ของยานพาหนะน้ันไดกอใหเกิดความเสียหายข้ึนและความเสียหายน้ันเกิดข้ึนระหวาง
การเคลื่อนไปของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยกําลังเคร่ืองจักรกล  และจะตองเกิดข้ึน
เพราะการเดินหรือเคลื่อนไปของยานพาหนะประกอบกัน  มิใชเกิดจากยานพาหนะท่ี
หยุดอยูกับที่43   เชน  รถจอดอยูเกิดยางระเบิดข้ึน  หรือรถจอดอยูที่สูงไหลลงสูที่ตํ่าไปชน
คนเจ็บหรือทําใหทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหาย  เปนตน  

 
2.1.2  กฎหมายประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 

ลักษณะ  20  มีบทบัญญัติแบงการประกันภัยออกเปนการประกันวินาศภัยและ                       
การประกันชีวิต  ซึ่งในวิทยานิพนธฉบับน้ีจะไดกลาวถึงเฉพาะการประกันวินาศภัยท่ี
เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตเทาน้ัน   

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต  คือ  การประกันภัยคํ้าจุน  บัญญัติไว
เปนพิเศษในมาตรา 887  และมาตรา 888   

“การประกันวินาศภัย”  หมายถึงการ  ประกันเพ่ือความเสียหายอันพึง
ประมาณเปนเงินได  ผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิด
วินาศภัยข้ึนตามสัญญา  แตตองไมเกินความเสียหายท่ีแทจริง  ภายในจํานวนเงินที่ไดเอา
ประกันภัยไว ( IndemnitIy  Contract) 

(1)  มาตรา 86144  เปนหลักท่ัวไปของสัญญาประกันภัย  ซึ่งการประกันภัย
รถยนตตองอยูภายใตบทบัญญัติมาตรา 861 เชนกัน  นอกจากหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับสัญญา
ประกันภัยแลว  ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต คือ การประกันภัยคํ้าจุน   
                        (2) มาตรา887 45  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันภัยคํ้าจุน  ซึ่งเปน             
การประกันวินาศภัยอยางหน่ึง  มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 

                                                 
43 พจน  ปุษปาคม. เร่ืองเดียวกัน ,หนา 431. 
44 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
     “มาตรา 861  อันวาสัญญาประกันภัยน้ัน  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใชคาสินไหม

ทดแทน  หรือใชเงินจํานวนหน่ึงใหในกรณีวินาศภัยหากเกิดมีขึ้น  หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตด่ังไดระบุไวใน
สัญญา  และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา  เบ้ียประกันภัย”  

45 เร่ืองเดียวกัน . 
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กลาวคือ  การประกันภัยคํ้าจุนน้ัน วัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมายซ่ึง
ถือเปนวินาศภัยอยางหน่ึงตามมาตรา 86946  ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของผูรับ
ประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเมื่อผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายท่ีตองชดใชคา
สินไหมทดแทนใหกับผูใดก็ตาม 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา  ผูเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนตสามารถ
ไดรับความคุมครองในเรื่องคาสินไหมทดแทนหรือคารักษาพยาบาลโดยอาศัยบทบัญญัติ
ของกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดและลักษณะประกันภัย  แตในสภาพ                 
ความเปนจริงแลว  ผูประสบภัยจากรถไมอาจไดรับความคุมครองเยียวยาความเสียหายที่
เพียงพอ  อันเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคหลายประการ  เชน เรื่องการพิสูจนความผิด   
เรื่องคาใชจายดําเนินคดี  เรื่องความรูความเขาใจของผูเสียหาย  อีกทั้งการประกันภัยใน
สวนนี้เปนเรื่องของความสมัครใจของเจาของรถหรือผูใชรถเพราะไมมีกฎหมายใด
บังคับ  ในความเปนจริงแลวสวนมากผูเปนเจาของรถหรือผูใชรถไมนิยมทําประกันภัย
รถยนต  จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวจึงไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติคุมครอง               
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  เพ่ือใหผูประสบภัยจากรถไดรับความคุมครองที่ดีข้ึน 

 
2.2  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
2.2.1  หลกัการเหตุผลและแนวนโยบาย 

                  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ไดมีหมายเหตุระบุไว
ทายพระราชบัญญัติ  คือ 

“เนื่องจากปรากฏวาอุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวนข้ึนในแตละป                
เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  โดยผูประสบภัยดังกลาวไมได
รับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับการชดใชคาเสียหายไมคุมกับความเสียหายที่ไดรับจริง   
และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดี
ยาวนาน  ดังน้ันเพ่ือใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหาย

                                                 
46 เร่ืองเดียวกัน . 
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เบื้องตนท่ีแนนอนและทันทวงที  สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

 
เมื่อไดพิจารณาเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535  ที่ไดปรารภไวตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  อาจ
สรุปสาระสําคัญได  2 ประการ คือ    

ประการแรก      เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหายจากบริษัท            
ประกันภัย 

ประการท่ีสอง   เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ีแนนอนและ
ทันทวงทีจากบริษัทประกันภัย  หากบริษัทไมยอมจายหรือจายใหไมครบจํานวนหรือ
อาจเปนกรณีที่บริษัทไมอยูในขายท่ีจะตองจาย   ก็ใหสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยเปนผูจายแลวไปไลเบี้ยเอากับผูที่มีหนาที่ตองรับผิดตอผูประสบภัย 

 
จากเหตุผลตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัตินี้และแนวนโยบายของรัฐบาล

ในเรื่องดังกลาว   จึงอาจสรุปเหตุผลและแนวนโยบายของรัฐบาลในการตรา
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได ดังน้ี47   

1.  เพ่ือคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ  
ซึ่งไดรับอันตรายความเสียหายแกชีวิต  รางกาย  ใหไดรับชดใชคาเสียหายและคาเสียหาย
เบ้ืองตนอยางแนนอนและทันทวงที  จึงตองตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย       
จากรถนี้ข้ึนใชบังคับ 

2.  เพ่ือใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะ
ไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอนและทันทวงที  และเปน      

                                                 
47 กองวิชาการและสถิติ  กรมการประกันภัย. “สาระนารูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวง” วารสารประกันภัย.  ปที่ 17 , ฉบับที่ 68. 4  ตุลาคม - ธันวาคม  
2535 , หนา 23. 
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หลักประกันไดวาสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอนและ             
รวดเร็วในการรักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว 

3.  เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจประกันภัย  ใหมีสวนรวมในการ
แบงเบาคาเสียหายของผูประสบภัยเน่ืองมาจากอุบัติเหตุจากรถ  ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยและครอบครัวแลว  ยังเปนการชวยแบงเบา
ภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิการสงเคราะหอีกดวย            
  

2.2.2  การประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 
(1)  รถท่ีตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหาย  พระราชบัญญัติคุมครอง           

ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ไดใหคํานิยามคําวา “รถ”  ไวดังนี้ 
“รถ”  หมายความวา  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  รถตามกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบก  และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร                  
1)  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ไดแก  รถจักรยานยนต  รถพวง              

รถบดถนน  รถแทรกเตอรและรถอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ( พระราชบัญญัติ                  
รถยนต  พ.ศ. 2522  มาตรา 4 )  

2)  รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  หมายความถึง  ยานพาหนะ
ทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบก  ซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  กําลังไฟฟา  หรือ          
พลังงานอยางอ่ืนและหมายความรวมถึงรถพวงของรถน้ันดวย  ทั้งน้ีเวนแตรถไฟ              
( พระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พ.ศ. 2522  มาตรา 4 )   

3)  รถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร  ไดแก  รถยนตที่ใชใน
การสงครามโดยตรง  และรถยนตชวยรบ  รวมทั้งรถยนตปกติที่ใชในราชการทหารซึ่ง
ไมมีความประสงคที่จะใชเพื่อสงคราม 
  
 จะเห็นไดวารถยนตตามกฎหมายทั้งสามฉบับดังกลาว  หมายความถึง  รถที่
เดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  กําลังไฟฟา  หรือพลังงานอ่ืน  เชน  พลังงานไอนํ้า  เปนตน        
รถตามกฎหมายท้ังสามฉบับดังกลาว   จึงจัดเปนยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง
เครื่องจักรกลตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437  เวนแต 
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รถพวงของรถดังกลาว  รถพวงของรถดังกลาวหากเกิดอุบัติเหตุขณะพวงอยูกับรถได
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก  ถือไดวาเกิดจากการกระทําของผูขับข่ีหัวรถ
ลากท่ีลากรถพวงน้ันไป  บริษัทท่ีรับประกันภัยหัวรถลากตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาฎีกา
ตอไปนี้ 

 
คําพิพากษาฎีกาที่ 2022 /2530  จําเลยท่ี 3  รับประกันภัยรถยนตบรรทุกของ

จําเลยท่ี 1 ไว  รถยนตบรรทุกของจําเลยที่ 2  จําเปนตองพวงสาลี่เพ่ือความสะดวกในการ
บรรทุก  ซึ่งสาลี่ที่พวงอยูกับรถยนตบรรทุกที่จําเลยท่ี 3 รับประกันภัยไว  ไดเลื่อนหลุด
มาทําใหรถยนตของผูอ่ืนเสียหาย  จําเลยที่ 3 จะอางวาไมไดรับประกันภัยสาลี่ดวยเพื่อให
พนจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหาไดไม 

 
รถท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือนายทะเบียนตามกฎหมาย      

วาดวยการขนสงทางบกไมออกหมายเลขทะเบียนให  เพราะเหตุที่ไมมีอุปกรณหรือ            
สวนควบครบถวนตามท่ีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดไวหรือไมมีความม่ันคง
ปลอดภัยเพียงพอ  ก็เพ่ือไมใหรถนั้นถูกนํามาใชในทาง  แตจะไมทําใหรถนั้นพนจาก
ความเปนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกแต
อยางใด  รถเหลาน้ีจึงเปน “รถ”  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ              
พ.ศ. 2535  เจาของรถจึงมีหนาที่ตองจัดใหการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย 

 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมตลอดถึงรถท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  แตได

นําเขามาใชในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว  โดยเจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูใน
ราชอาณาจักร ( มาตรา9 )     
  
 (2)  รถที่ไดรบัยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย   
 มาตรา 8  บญัญัติใหรถดังตอไปนี้ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา 7  คือ  
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1)  รถสําหรบัเฉพาะองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท และ
รถสําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค    

2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่
เลขาธิการพระราชวังกําหนด       

3)  รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด 
สุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และราชการสวนทองถิ่นท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร                                                                                   

4)  รถอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงฉบับท่ี 16 ( พ.ศ. 2543 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติ              
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ลงวันที่  17  กุมภาพันธ  2543  กําหนดใหรถของ
หนวยงานธุรการขององคกรใดๆ ตามท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญไดรับยกเวนไมตองจัดให
มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  
  
 มีขอสังเกตวา   รถยนตทหารจัดเปนรถตามพระราชบัญญัติ คุมครอง                        
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดวย  แตในมาตรา 8  กลับบัญญัติใหรถยนตทหารไดรับ
ยกเวน  ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย  เม่ือไมตองการใหรถยนตทหารตองจัด
ใหมีการประกันความ เ สียหายก็ ไมควร บัญญั ติ ให รถยนตทหาร เปนรถตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  จะไดไมตองบัญญัติยกเวนไวใน
มาตรา 8  คําตอบคือ  ถาไมบัญญัติใหรถยนตทหารเปนรถตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ผูประสบภัยจากรถยนตทหารจะไมมีสิทธิไดรับ
คาเสียหาย            เบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  ดวยเหตุนี้
จึงตองบัญญัติใหรถยนตทหารเปนรถตามพระราชบัญญัตินี้  เชนเดียวกับรถตามกฎมาย
วาดวยรถยนตและรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

 
 (3)  ผูมีหนาที่จัดใหมีการประกันความเสียหาย  มาตรา 7 และมาตรา 9 บัญญัติ
ใหเจาของรถมีหนาที่จัดใหมีการประกันความเสียหาย  คําวา “เจาของรถ” โดยทั่วไปแลว
ยอมหมายถึงผูมีกรรมสิทธิ์ในรถ  แตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ                
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พ.ศ. 2535  ไดใหความหมายของคําวา  “เจาของรถ”  ใหรวมไปถึงบุคคลอ่ืนที่มิใช               
ผูมีกรรมสิทธิ์ในรถดวย  ดังจะเห็นไดจากนิยามคําวา  “เจาของรถ”  ในมาตรา 4  แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว คือ 
  “เจาของรถ”  หมายความวา  ผูมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบครองรถ
ตามสัญญาเชาซื้อ  และหมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใช
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 

 
  (4)  ผูรับประกันภัย  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
กําหนดวิธีการในการจัดใหมีการประกันความเสียหายไวเพียงวิธีเดียว  คือการประกันภัย
กับบริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ประเภทประกันภัยรถ  ดังไดบัญญัติไวในมาตรา 7 และมาตรา 9  
  คําวา  “บริษัท”  หมายความวา บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทการประกันภัยรถ ( มาตรา 4 ) 
  
 ขอสังเกต  มาตรา 7 และมาตรา 9  ไมไดบัญญัติวาการประกันภัยที่เจาของรถ
ตองจัดใหมีเพ่ือใหความคุมครองแกผูประสบภัย เปนการประกันภัยประเภทใด กฎหมาย
บัญญัติแตเพียงวาเจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายแกผูประสบภัย  เม่ือ
พิจารณาจากเจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ประกอบกับบทบัญญัติ
มาตรา 25 วรรคสอง  ที่บัญญัติใหบริษัทตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยให
เสร็จส้ินภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอจากผูประสบภัยโดยไมตองรอ
การพิสูจนความรับผิด  แสดงใหเห็นวาการประกันภัยท่ีเจาของรถตองจัดใหมีเพ่ือให
ความคุมครองแกผูประสบภัยก็คือ การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกน่ันเอง  
การประกันภัยดังกลาวนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรียกวา “ประกันภัยคํ้าจุน” 
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 2.2.3  ความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ      
พ.ศ. 2535 
  ( 1 )   บุคคล ท่ีไดรับความคุมครอง   พระราชบัญญั ติฉบับนี้ เ รี ยกว า                      
“ผูประสบภัย”  
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ไดใหคํานิยาม                   
“ผูประสบภัย”  ไวดังนี้ 
 “ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกายหรือ
อนามัยเนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง  หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถนั้น 
และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายดวย  ซึ่งแยก
พิจารณาไดดังน้ี 

1)  ผูประสบภัยท่ีเปนผูไดรับอันตรายโดยตรง  ไดแก  ผูประสบภัยท่ี
ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกายหรืออนามัย  อันเปนผลโดยตรงจากรถหรือจากส่ิงท่ี
บรรทุกหรือติดต้ังในรถนั้น  เชน  รถชน  รถพลิกควํ่า  หรือฟนหักเพราะกระแทกกับ
เหล็กของท่ีนั่งผูโดยสารแถวหนาเนื่องจากผูขับข่ีหามลออยางกระทันหัน  เปนตน    
                 
  ผูประสบภัยที่ไดรับภัยที่ไดรับอันตรายโดยตรงนี้   ตองไดรับอันตรายเพราะ 

(ก)  เน่ืองจากรถท่ีใชหรอือยูในทาง 
 คําวา “รถท่ีใช”  คงไมหมายความเฉพาะรถท่ีกําลังว่ิงอยูเทาน้ัน  เชน  

ผูขับข่ีจอดรถไวหนาตึกริมถนน  แลวลงจากรถไปติดตองานในตึกโดยไมไดเขาหามลอ
มือไวทําใหรถไหลไปโดนผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ  กรณีเชนน้ีถือไดวาเกิดจากรถท่ีใช 
เพราะยังอยูในระหวางการใชรถ  กลาวคือการใชรถยังไมสิ้นสุดลง  

คําวา “ทาง” ตามมาตรา 4 (2)  แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก         
พ.ศ. 2522  หมายความวา  ทางเดินรถ  ชองเดินรถ  ชองเดินรถประจําทาง  ไหลทาง     
ทางเทา  ทางขาม  ทางรวม  ทางแยก  ทางลาด  ทางโคง  สะพานและลานที่ประชาชนใช
ในการจราจรและใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลท่ีเจาของยินยอมใหประชาชนใช
ในการจราจร  หรือท่ีเจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  
แตไมรวมถึงทางรถไฟ 
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(ข)  เน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถ 
 สิ่งท่ีบรรทุกในรถ  หมายถึง  สิ่งของท่ีบรรทุกมารวงหลนหรือตกลงมา 

เชน รถเทรเลอรบรรทุกตูบรรจุสินคาไปตามถนนแลวตูคอนเทนเนอรรวงหลนตกลงมา
ทับคนตาย  เปนตน 

สิ่งท่ีติดต้ังในรถนั้น  หมายถึง  สิ่งที่ติดตัวรถกอใหเกิดความเสียหาย  เชน  
ลอรถหลุดกระเด็นไปชนคนตาย  เปนตน 
  

2)  ผูประสบภัยที่ไมไดเปนผูไดรับอันตรายโดยตรง  ไดแก  ทายาทโดย
ธรรมของผูประสบภัยที่ถึงแกความตาย  ทายาทโดยธรรมในท่ีนี้ไมรวมถึงทายาทผูรับ
พินัยกรรม  การท่ีกฎหมายบัญญัติใหถือวาทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยที่ถึงแกความ
ตายเปนผูประสบภัยก็เพราะทายาทโดยธรรมเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในอันที่จะตองจัดการ
ศพของผูตายในกรณีที่ผูตายไมไดต้ังผูจัดการมรดกหรือไมไดทําพินัยกรรมไว  ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1649 วรรคสอง 
 ทายาทโดยธรรมในที่นี้  หมายถึง  ทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิไดรับมรดกของ               
ผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629  ซึ่งมี 6 ลําดับ  แตละลําดับมี
สิทธิรับมรดกกอนหลังดังน้ี  คือ 

1.  ผูสืบสันดาน 
2.  บดิามารดา 
3.  พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4.  พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
5.  ปู ยา ตา ยาย 
6.  ลุง ปา นา อา 
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนทายาทโดยธรรม  ภายใตบังคับของบทบัญญัติ

พิเศษแหงมาตรา 1635 
สําหรับผูสืบสันดานน้ัน หมายความรวมถึง  บุตรที่บิดาไดรับรองแลว

และบุตรบุญธรรมดวย  ดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา1627 
สาเหตุที่กฎหมายบัญญัติใหผูประสบภัยหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูไดรับ
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อันตรายจากรถดวยนั้น  ก็เพ่ือใหสิทธิแกทายาทของผูตายที่จะสามารถดําเนินการรอง
ขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัยหรือจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยจาก
รถแทนผูตายได48 

  
 (2)    ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครอง   พระราชบัญญัติ คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 4  ไดใหความหมายของคําวา  “ความเสียหาย”  ไว
ดังน้ี  คือ 
 “ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย           
อันเกิดจากรถ 
 ดังนั้น ความเสียหายท่ีเจาของรถตองจัดใหมีการประกันเพ่ือใหความคุมครอง
ผูประสบภัย  คือ  ความเสียหายตอชีวิต  ความเสียหายตอรางกายและความเสียหาย             
ตออนามัย  อันเปนผลโดยตรงมาจากรถ  

 ความเสียหายอันเกิดจากรถ ยอมหมายความรวมถึง  ความเสียหายอันเกิดจาก
สิ่งท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ันดวย  เชน  ลอรถหลุดออกจากรถไปโดนคนเดินถนน
ไดรับบาดเจ็บ  หรือทอนซุงที่บรรทุกบนรถพวงหลุดลวงไปโดนคนเดินถนนถึงแกความ
ตาย  เปนตน 

1)  ความเสียหายตอชีวิต  หมายความวา  ภยันตรายจากรถหรือจากสิ่งที่
บรรทุกหรือติดต้ังในรถทําใหถึงแกความตาย   

2)  ความเสียหายตอรางกาย  หมายความวา  ภยันตรายจากรถหรือจากสิ่ง
ที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถทําใหรางกายไดรับความเสียหาย  คือ  บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ 
หรือไดรับความเสียหายตอประสาทอันเปนสวนหนึ่งของรางกาย  

3)  ความเสียหายตออนามัย  หมายความวา  ภยันตรายจากรถหรือจากส่ิง
ที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถ  ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพ   ไมไดรับความสุขหรือความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิตเหมือนเมื่อกอนท่ีจะไดรับภยันตรายจากรถ    

                                                 
48 นัยนา  เกิดวิชัย. ประกันภัยภาคบังคับ. สํานักพิมพนิตินัย. เมษายน  2545 , หนา 13-14. 
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 ตัวอยางความเสียหายตออนามัย  เชน  ถูกรถชนแพทยตองตัดขาไปขางหนึ่ง  
ขาท่ีถูกตัดไปจัดเปนความเสียหายตอรางกาย  แตการเดินไปไหนมาไหนไมสะดวก
เพราะถูกตัดขา  ถือเปนความเสียหายตออนามัย  
 ความเสียหายตออนามัย  เปนความเสียหายที่ไมสามารถประมาณเปนราคาเงิน
ได ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 446  เรียกความเสียหายตออนามัยวา                
“ความเสียหายอันมิใชตัวเงิน” 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 379/2518  คาเสียหายฐานละเมิดเพราะตองตัดขาทําให
พิการตลอดชีวิต  เปนคาเสียหายอันมิใชตัวเงิน  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 446  ไมซ้ํากับคาท่ีไมสามารถประกอบการงานได  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  มาตรา 444  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  75/2538  คาเสียหายที่โจทกตองทุพพลภาพตลอดชีวิต  
โดยระบบประสาทไมสามารถควบคุมการถายได  เสียสมรถภาพทางเพศ และไม
สามารถเดินได  กับคาเสียหายที่ทําใหตองทนทุกขทรมานจากการทุพพลภาพตลอดชีวิต 
เปนคาเสียหายอันมิใชตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 446  
 คําพิพากษาฎีกาที่  2501/2517 , 506/2534  จําเลยกระทําละเมิดตอโจทก  
โจทกไดรับบาดเจ็บมีแผลบนใบหนาถึงตองเย็บและมีรอยแผลเปน โจทกมีสิทธิฟองรอง
ใหจําเลยตองรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับการที่จะตองใหศัลยแพทยทําศัลยกรรม
ตกแตงใบหนาเพ่ือลบรอยแผลเปนได  เพราะเปนคาเสียหายอันมิใชตัวเงิน 
  
 (3)  จํานวนเงินที่ตองจัดใหมีการคุมครองสําหรับผูประสบภัยจากรถ 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 7 วรรคสอง49  
และมาตรา 950  บัญญัติใหจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีตองจัดใหมีเพ่ือใหความคุมครอง
สําหรับผูประสบภัยตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
49 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

        “ มาตรา 7 วรรคสอง  จํานวนเงินเอาประกันภัย  ใหกําหนดตามชนิด  ประเภท  และขนาดของรถ  
แตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง” 

50 เร่ืองเดียวกัน . 

DPU



 

 

80

 

 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาด
ของรถ พ.ศ. 2547  ไดกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไวดังนี้ 
 1)  เจาของรถซ่ึงใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
สําหรับผูประสบภัย  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน             
ตอครั้ง ดังตอไปนี้ 
 หาลานบาท  สําหรับรถท่ีมีที่นั่งไมเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโดยสารรวมท้ัง
ผูขับข่ีไมเกินเจ็ดคน 
                 สิบลานบาท  สําหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโดยสารรวมทั้ง           
ผูขับข่ีเกินเจ็ดคน 
  
 2)  การประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอครั้ง ตาม 1. ใหมีจํานวน
เงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอคน ดังตอไปนี้ 

1.  หาหมื่นบาทตอคน  สําหรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย               
นอกจากกรณีตาม 2.  

2.  สองแสนบาทตอคน  สําหรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (ก)  ตาบอด 
  (ข)  หูหนวก 
  (ค)  เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด  
 (ง)  เสียอวัยวะสืบพันธุ 
 (จ)  เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรือวัยวะอ่ืนใด 
  (ฉ)  จิตพิการอยางติดตัว 

                             (ช)  ทพุพลภาพอยางถาวร 
3.  หน่ึงแสนบาทตอคนสําหรับความเสียหายตอชีวิต 

                                                                                                                                            
        “มาตรา 9  รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว โดย     
เจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  เจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ                   
ผูประสบภัย  ทั้งน้ีตามจํานวนเงิน  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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4.  ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีและเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย 
หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย  ใหผูประสบภัยที่เปนผูขับข่ี
ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัยเปนจํานวนเทากับคาเสียหายเบื้องตนตามท่ีกําหนดใน         
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 20  วรรคสอง 

 
2.2.4  คาสินไหมทดแทน 

                      (1)  คาเสียหายเบื้องตน        
                       1)  ความหมายของคาเสียหายเบื้องตน  

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 4  ไดให
ความหมายไวดังน้ี 

“คาเสียหายเบื้องตน”  ในกรณีความเสียหายตอรางกาย  หมายความวา  
คารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัย  
และในกรณีความเสียหายตอชีวิต  หมายความวา  คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปน
เกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย  ทั้งน้ี  ตามรายการและจํานวนเงิน
ที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรค 2 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 14 วรรค
หน่ึง  บัญญัติวา  การประกันภัยตามมาตรา 7 และมาตรา 9  ตองมีขอกําหนดใหมีการจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 นอกจากมาตรา 14 วรรคหนึ่งแลว มาตรา 20  ไดบัญญัติไวอีกวาเม่ือมี
ความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว ใหบริษัทจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเม่ือไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 

ความเสียหายที่จะไดรับคาเสียหายเบื้องตน  จํานวนเงินคาเสียหาย                
เบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
2)  เหตุผลที่กฎหมายตองบัญญัติใหมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก             

ผูประสบภัย  ก็เนื่องจากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
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พ.ศ. 2535  จัดเปนการประกันภัยคํ้าจุนหรือที่เรียกวา  การประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก   ซึ่งจะตองมีการพิสูจนความรับผิดใหไดความเสียกอนวา  ฝายผูเอา      
ประกันภัยเปนฝายท่ีตองรับผิดตอผูประสบภัย  ซึ่งการพิสูจนความรับผิดอาจตองใช
ระยะเวลายาวนาน  แตเพ่ือที่จะชวยใหผูประสบภัยไดรับการเยียวยาในเบื้องตนตาม
จํานวนท่ีจําเปนกอน  เนื่องจากผูประสบภัยบางคนมีฐานะยากจน  ดวยเหตุนี้ เอง                 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  จึงไดกําหนดใหมีการจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยกอนโดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด  

 
3)  กฎกระทรวง กําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  

จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน                   
พ.ศ. 2547  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535               
ไดบัญญัติใหความเสียหายดังตอไปน้ี  เปนความเสียหายที่จะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน
เกี่ยวกับรางกายและชีวิต ดังน้ี   
 

ความเสียหายท่ีใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน 
        1.  ความเสียหายตอรางกาย ไดแก 

     ก.  คายา  คาอาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจนและอ่ืนๆทํานอง
เดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษา 

     ข.  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา  รวมทั้งคาซอมแซม    
     ค.  คาบริการทางการแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค  ทั้งนี้ ไมรวม

คาจางพยาบาลพิเศษและคาบริการทํานองเดียวกัน 
     ง.  คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล   
     จ.  คาพาหนะนําผูประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

 
2.  ความเสียหายตอชีวิต ไดแก     
     ก.  คาปลงศพ 
     ข.  คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดกาศพของผูประสบภัย 
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จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนใหเปนไปดังตอไปนี้ 
1 .   จํานวนเทา ท่ีจ ายจริงแตไม เกินหนึ่ งหมื่นหาพันบาทสําหรับ                   

ความเสียหายตอรางกาย 
                        2.  จํานวนสามหม่ืนหาพันบาทสําหรับความเสียหายตอชีวิต 

3.  จํานวนตาม 1. และ 2. รวมกันสําหรับผูประสบภัยท่ีถึงแกความตาย
หลังจากมีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

 
4)  การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัย  แบงเปน                

2  กรณี  ใหยื่นคํารองตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดและตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ 
1.  ความเสียหายตอรางกาย 

ก. ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล  หรือหลักฐาน
การแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ข.  สําเนาบัตรประจําตัว  หรือสํานาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถ
พิสูจนไดวาผูมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย  แลวแตกรณี 

 
2.  กรณีความเสียหายตอชีวิต 

ก.  สําเนามรณะบัตร 
ข.  สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือ

หลักฐานอ่ืนที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ                                                     
 
3.  ในกรณีผูประสบภัยถึงแกความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ใหมีหลักฐานตาม 1. และ 2.  
หาก ผู ประสบภัยไมส ามารถร องขอได   ให โรงพยาบาลหรื อ

สถานพยาบาล  ญาติหรือผูมีสวนไดเสียรองขอแทนได  การรองขอรับคาเสียหาย
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เบื้องตนจากบริษัทประกันภัยตองกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน    

5)  การจายคาเสียหายเบื้องตนโดยบริษัทประกันภัย ใหปฏิบัติดังน้ี  
   1 .   ใหจ ายแก ผูประสบภัย   โรงพยาบาล   หรือสถานพยาบาลท่ี
รักษาพยาบาลผูประสบภัย 
                         2.  ใหจายเปนเงินสดหรือจายเปนเช็คที่มิไดลงวันที่ลวงหนา 
                         3.  ใหจายใหเสร็จเรียบรอยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ           
ทั้งน้ีโดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด  

 
 6)  การขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนหรือจายไมครบ  ให

ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยแจงตอกองทุนทดแทนผูประสบภัย51 

และกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะจายคาเสียหายเบื้องตนให5 2  โดยพิจารณาจาก          
หลักฐานและขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  ชื่อบริษัทประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม                 
ประกันภัย53 

1.  จํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตนที่ประสงคไดรับ 
2.  วันที่ไปยืน่ขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัย 

                        3.  สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน54 
                        4.  ใบเสรจ็รับเงินหรือหลักฐานการแจงหนี้55 

                        5.  สําเนาบัตรประจําตัว ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หนังสือเดินทาง
หรือสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ56 

                                                 
 51 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 21 

52 เร่ืองเดียวกัน ,  มาตรา 23 (5) 
53  กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 
54 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 35 
55 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 
56 เร่ืองเดียวกัน .  
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6.  สําเนามรณะบัตร  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัว  ในกรณี
ที่ผูประสบภัยถึงแกความตาย57 

       ในกรณีที่ ผูประสบภัยถึ งแกความตายใหทายาทโดยธรรมของ
ผูประสบภัยยื่นเอกสารตาม 7  ดวย58                                  

 
7)  ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย  ตองขอรับ

คาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่มีความเสียหายไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6)59 

                                     
8)   การจายคา เ สียหายเ บ้ืองตนโดยกองทุนทดแทนผูประสบภัย  

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มาตรา 23  ไดบัญญัติใหมีการ
จายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยในกรณี
ดังตอไปนี้ 

1.  เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดจัดใหมีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7  หรือมาตรา 9  และเจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก              
ผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน  

2.  ขณะเกิดเหตุ รถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดอยูในความครอบครอง
ของเจาของรถ เพราะรถน้ันไดคนรายยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย        
ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และเจาของรถไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว   

3.  ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถน้ันไมมี
การประกันภัยกับบริษัท 

4.  มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยและรถคันทีก่อใหเกิดความเสียหาย
นั้นหลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย 

                                                 
57 เร่ืองเดียวกัน .  
58 เร่ืองเดียวกัน .  
59 เร่ืองเดียวกัน .  
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5.  บริษัทไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20  ใหแกผูประสบภัย
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ 

       6.  ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถตามมาตรา 8  ที่ไมได
เอาประกันตามมาตรา 7 
  
 (2)  คาสินไหมทดแทนสวนท่ีเกินคาเสียหายเบ้ืองตน60  เปนคาเสียหายที่
จายใหสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยของผูประสบภัยจากรถ
ซึ่งเปนคาเสียหายที่ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้  โดยตองรอการพิสูจนความรับผิดกอน  
โดยการชดใชคาสินไหมทดแทนสวนท่ีเกินจากคาเสียหายเบื้องตนรวมกับคาเสียหาย
เบื้องตนที่ผูประสบภัยไดรับตองไมเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 

1)  กรณีผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต   ผูประสบภัยจะไดรับ
ชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  แตไมเกิน 50,000 บาทตอผูประสบภัยหน่ึงคน   
กลาวคือ  ผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท รวมกับคาสินไหมทดแทน
สวนท่ีเกินจากคาเสียหายเบื้องตนตามความเปนจริงอีกไมเกิน 35,000 บาท  

2)  กรณีผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต  แตทุพพลภาพหรือ
เสียหายตอรางกาย และอนามัย ดังน้ี ( ไดรับคาเสียหายรวมเปนเงิน 100,000 บาท )                         

ก)  ตาบอด 
ข)  หูหนวก 
ค)  เปนใบหรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิน้ขาด 
ง)  สูญเสียอวัยวะสืบพันธ 
จ)  เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืน 

                              ฉ)  จิตพิการอยางติดตัว 
                              ช)  ทพุพลภาพอยางถาวร 

                                                 
60 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2540. 
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3)   กรณีผูประสบภัยเสียชีวิตทันที  ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรม
ของผูประสบภัย  จะไดรับชดใชคาเสียหายรวมเปนเงินจํานวน 100,000 บาทตอ              
ผูประสบภัยหนึ่งคน ( เทากับไดรับคาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท เปนคาปลงศพรวม
กับคาเสียหายสวนท่ีเกินจากคาเสียหายเบื้องตนอีก 85,000 บาท ) 

4)   กรณีผูประสบภัยถึงแกความตายหลังจากท่ีมีการรักษาพยาบาลใน          
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยจะ
ไดรับชดใชคาเสียหายรวมเปนเงิน 100,000 บาทตอผูประสบภัยหนึ่งคน ( คือคาเสียหาย
เบ้ืองตน 15,000 บาทสําหรับเปนคารักษาพยาบาลและคาปลงศพไมเกิน 35,000 บาท 
รวมกับคาสินไหมทดแทนสวนท่ีเกินจากคาเสียหายเบื้องตนอีกจํานวนหน่ึง  รวมกันแลว
ไมเกิน 100,000 บาท ) 

 ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีและเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย  
หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ี  (ที่เปนผูประสบภัยดังกลาว)  ผูขับข่ีนั้น
จะไดรับการชดใชเฉพาะคาสินไหมทดแทนในวงเงินไมเกินคาเสียหายเบื้องตน 15,000 
บาทเทานั้น  จะไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายสวนท่ีเกินกวาคาเสียหายเบื้องตนตามขอน้ี 

 
(3)  สิทธิของผูจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถ    

1)  สิทธิของบริษัทประกันภัยและเจาของรถในการเรียกเงินคืน คือ กรณี
ความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก  หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถผูขับข่ี  ผูซึ่งอยูในรถหรือผูประสบภัย  
เม่ือบริษัทไดจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจายคาสินไหมทดแทน  หรือเจาของรถท่ีไดรับ
ยกเวนตามมาตรา 8  ไดจายเงินคืนกองทุนไปแลว  บริษัทประกันภัยหรือเจาของรถน้ันมี
สิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินดังกลาวได61  

       2)  สิทธิของกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคืนพรอมเงิน     
เพ่ิม62  เปนกรณีที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถไดจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแก       

                                                 
61 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 31 
62 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 26 

DPU



 

 

88

 

ผูประสบภัยไปแลวตามบทบัญญัติ63  เนื่องจากมีความเสียหายเกิดข้ึน64   นายทะเบียนมี
อํานาจออกคําส่ังเรียกรองเงินตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือจากบริษัท
ประกันภัยแลวแตกรณี  พรอมเงินเพ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนเงินคาเสียหาย
เบื้องตนท่ีไดจายไปคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยภายใน  7  วันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง  
ถาเจาของรถหรือบริษัทไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงหาหมื่นบาท65   

สิทธิของกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคืนอีกกรณี  คือ 
กรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอกหรือเกิดข้ึนเพราะความ              
จงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ  ผูขับข่ีหรือผูประสบภัย  เมื่อ
กองทุนทดแทนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยแลว  ก็มีสิทธิไลเบี้ยเรียกเงิน
คืนแกผูกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินไดดวย66 

3)  สิทธิของกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการยึดรถท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายและขอเฉลี่ยทรัพย  บทบัญญัติมาตรานี้67   กําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจยึดรถ
ที่กอใหเกิดความเสียหายไดในกรณีดังตอไปนี้                                                                                           

ก.  กรณีที่เจาของรถตามมาตรา 23 (1) ไมจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจาย
คาเสียหายเบื้องตนไมครบจํานวน   

       ข. ไมมผูีแสดงตนเปนจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถน้ันไมมี
ประกันภัยไว68   

จุดมุงหมายที่ยึดรถก็เพ่ือใหเจาของรถไดจายเงินคาเสียหายเบื้องตนแก       
ผูประสบภัย  หรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายไปแลวก็ตองคืนกองทุนภายใน        
7  วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน 

                                                 
63 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 25 
64 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 23 (1) , (5) 
65 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 44 
66 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 31 
67 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 28 
68 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 23 (3) 
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นอกจากน้ัน  ถามีการยึดรถท่ีกอให เกิดความเสียหายไวกอนแลว                    
บทบัญญัติยังใหมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยทรัพยนั้นไดหากมีการขายทอดตลาดรถน้ัน  

4)  สิทธิในการขายทอดตลาดรถท่ียึดไว  เปนกรณีที่นายทะเบียนไดมีการ
ยึดรถไวแลวตามมาตรา 28  และนายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดไดในกรณี
ดังตอไปนี้69 

กรณีที่หนึ่ง  เปนกรณีที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนแกผูประสบภัยแลว ตามมาตรา23 (1)  เจาของรถไมยอมจายเงินคืนใหกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยตามคําส่ังนายทะเบียน70 นายทะเบียนจึงยึดรถไว  แตเจาของรถก็ยัง
ไมยอมคืนคาเสียหายเบื้องตนใหภายใน  7  วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนายทะเบียน 

กรณีที่สอง  เปนกรณีที่เจาของรถไมมาติดตอแสดงตัวหรือไมสามารถ       
ติดตอเจาของรถน้ันได 71  นายทะเบียนตองประกาศหาเจาของรถโดยปดประกาศไว                
ณ. ที่ทําการของนายทะเบียน  และประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่จําหนายในทองถิ่น        
ที่เกิดเหตุอยางนอยสองวันติดตอกัน  ถาเจาของรถไมปรากฏตัวภายใน  30  วันนับแต      
วันแรกที่ประกาศหนังสือพิมพ  นายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดได 

อยางไรก็ตามการขายทอดตลาดตามบทบัญญัตินีไ้มตองฟองรองศาล72        
5)  สิทธิของกองทุนทดแทนผูประสบภัยที่ไดรับคาเสียหายเบื้องตนคืน

จากหนวยงานตามบทบัญญัติ 73  เปนกรณีรถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันภัย
ตามบทบัญญัติดังกลาว74  เมื่อกอความเสียหายข้ึน  กองทุนทดแทนผูประสบภัยจาย              
คาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไปแลว  บทบัญญัติกําหนดใหหนวยงานซ่ึงเปน                  
เจาของรถสงคืนเงินจํานวนดังกลาวแกกองทุนทดแทนผูประสบภัย  
  

                                                 
69 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 29 
70 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 29 (1) 
71 เร่ืองเดียวกัน ,  มาตรา 29 (2)  
72 ประพันธ  ทรัพยแสง. เร่ืองเดียวกัน , หนา 159. 
73 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 32 
74 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา 8 
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 (4)  คาสินไหมเพ่ิมเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  นอกจาก           
คาเสียหายเบื้องตน   คาสินไหมทดแทนสวนที่ เกินจากคาเสียหายเบื้องตนตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว  ผูประสบภัยจากรถยังมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ิมเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดอีก75  ไดแก  คาขาดไรอุปการะในกรณีผูตายมี               
หนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูผูอ่ืน  คาเสียความสามารถประกอบการงาน  คาขาดประโยชน
จากการทํางาน  คาเสียหายสูญเสียทรัพยสิน  คาเสียหายอ่ืนๆ อันมิใชตัวเงิน  เปนตน  
โดยผูประสบภัยหรือทายาทตองใชสิทธิเรียกรองทางศาล 
 
 2.2.5  หนวยงานที่เกี่ยวของกับคาสินไหมทดแทน 
 (1)  บริษัทประกันภัย   กฎหมายบังคับใหตองรับประกันภัยรถทุกคัน             
(มาตรา 10)  ถาฝาฝนตองรับโทษตามมาตรา 38  และเม่ือเกิดความเสียหายเนื่องจากรถ 
เชน  รถชนคน  บริษัทประกันภัยตองจายคาเสียหายเบื้องตนเสมอไมวาจะเปนความผิด
ของผูประสบภัยหรือไม  โดยจํานวนคาเสียหายเบื้องตนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง (มาตรา 20) 
 (2)  บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  ทําหนาท่ีใหบริการ                 
รับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัย  โดย            
ผูประสบภัยสามารถติดตอแจงเหตุหรือยื่นคํารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนและคา
สินไหมทดแทนได ณ. สํานักงานใหญและสาขาของบริษัทกลางในทุกจังหวัด (มาตรา 
10 ทวิ (1) ) 
 (3)  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  (มาตรา  33 ,  มาตรา  34)                     
เปนหนวยงานของรัฐ   มีหนาท่ีดําเนินงานรับคําขอและจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก             
ผูประสบภัยจากรถเมื่อไมมีผูใดจายใหตามมาตรา 23 (1) - (6) 
 (4)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  (มาตรา 37-มาตรา 45)  ผูประสบภัยหรือ               
ผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีซึ่งไดประสบอุบัติเหตุ  ควรแจงเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือใหทําการ
สอบสวนและบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน

                                                 
75 เร่ืองเดียวกัน , มาตรา  22 
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จากบริษัทประกันภัยหรือผูเกี่ยวของ  และในกรณีบาดเจ็บสาหัส เจาหนาท่ีตํารวจ
สามารถนําผูประสบภัยสงโรงพยาบาลไดทันที 
 (5)  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ผูประสบภัยที่ไดรับอันตรายจาก       
อุบัติเหตุรถยนต  สามารถรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล           
ทุกแหง  โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีทําการรักษาพยาบาลสามารถทําการเบิก      
คาเสีย หายเบ้ืองตนในนามผูประสบภัยจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน                      
ผูประสบภัยตอไปได 

 
จากท่ีไดกลาวมาขางตนนี้  เห็นไดวามาตรการทางกฎหมายในการใหความ   

คุมครองผูประสบภัยจากรถของประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยมีสวนที่คลายคลึงกัน
หลายประการ  เนื่องจากเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการเยียวยาความเสียหาย และ
คุมครองผูประสบภัยใหไดรับความเปนธรรม  แตอยางไรก็ตาม  การใหความคุมครอง             
ผูประสบภัยของประเทศญี่ปุนซึ่งจะไดทําการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้   เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว  มีความแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ  ดังจะเห็นไดจาก
ตารางเปรียบเทียบขางลางนี้ คือ 

 
ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับประเทศไทยและญ่ีปุน 
 

                   ประเทศไทย 
 

                  ประเทศญ่ีปุน 

    1.  หลักการไมแสวงหากําไร  (  No - Loss 
No – Profit ) ไมมีกําหนดไวในกฎหมาย  แต
เปนเพียงนโยบายของรัฐเทาน้ัน   
 

   1.  หลกัการไมแสวงหากําไร (  No-Loss  
No-Profit )  มีกําหนดไวในกฎหมาย    
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ตารางที่ 7  ( ตอ) 
 
                   ประเทศไทย 
 

                    ประเทศญ่ีปุน 

  2.   รถท่ีไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการ   
ประ กันความเสียหายตามมาตรา  8  ไดแก  
       (1 )   รถสําหรับองคพระมหากษัตริย   
พระราชินี   พระรัชทายาทและรถสําหรับ   
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(2)  รถของสํานักพระราชวังท่ีจดทะเบียน
และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกําหนด 
       ( 3 )   รถของกระทรวง   ทบวง   กรม  
เ ท ศบ าล   องค ก า รบริ ห า รส วน จั งห วั ด  
สุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยาและ
ราชการสวนทองถิ่นท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและ  
รถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
      (4)  รถอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  2.  รถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการ 
ประกันภัยความรับผิดจากการใชรถ              
      (1)  รถท่ีใชในกิจการกองกําลังปองกัน
ตนเองหรือรถในกองทัพญี่ปุน                       
      (2)  รถของกองทหารสหรัฐท่ีใชใน
ญี่ปุนในกิจการเก่ียวกับสนธิสัญญาความ
รวมมือและปองกันรวมกันระหวางสหรัฐ
และญี่ปุน  
     (3)  รถที่ใชในกิจการของกองกําลัง 
สหประชาชาติ 
     (4)  รถของกลุมเกษตรกรท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการเกษตร  
 

   3. คุมครองรวมไปถึงผูขับข่ีที่กอใหเกิด 
ความเสียหายแกตนเองดวย 

   3.  คุมครองเฉพาะบุคคลท่ีสาม 
 

 4 .คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
อนามัย        

   4.  คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย   
ไมรวมความเสียหายตออนามัย 

 5.  กรมธรรมคุมครอง 1 ป 
     

5.  คุมครองต้ังแตจดทะเบียนรถไปถงึการ
ตรวจสภาพแตละครั้ง ซึ่งอาจเปนเวลา 3  
ปก็ได 
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ตารางท่ี 7 ( ตอ ) 
 
                       ประเทศไทย 
 

                   ประเทศญ่ีปุน 

   6. นายทะเบียน คือ อธิบดีกรมการประกันภัย
เปนผูกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 
 

   6.  สมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต  
ภาคบังคับของประเทศญี่ปุนเปนผูกําหนด
อัตราเบ้ียประกันภัย 

   7. ไมมีการสํารวจและตรวจสอบและประเมิน
ความเสียหาย 
 

7. มีการสํ ารวจและตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายโดยสํานักงานสํารวจ
ภัย(claim servey office) ของสมาคมอัตรา
เบี้ยประกันภัยประเทศญี่ปุน ซึ่งท่ัวประเทศ
มี  621  แหง 

 
  8.  คาเสียหายเบื้องตนกําหนดไวอัตราเดียว 8. คาเสียหายชั่วคราวกําหนดไวหลาย 

อัตรา ต้ังแต 50,000 เยน ถึง2,900,000 เยน 
แลวแตความเสียหายที่ไดรับ 

   9.  จํานวนเงินเอาประกันภัยกําหนดไว
แนนอนและมีอัตราเดียว 

   9.  จํานวนเงินเอาประกันภัยกําหนดไว
หลายอัตราโดยคํานวณตามสูตร 

  10.  กรณีรถชนแลวหนีผูประสบภัยมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทน 

  10.  รัฐบาลเปนผูจายคาเสียหายตามความ
เ สี ย ห า ย ภ า ย ใ ต  ( Government  
Compensation -Plan )  

   11.  การแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินคาเสียหาย
เบ้ืองตนและจํานวนเงินเอาประกัน กระทําโดย
คํ า แนะ นํ า ขอ งคณะกรรมก า ร คุ ม ค รอ ง
ผูประสบภัยจากรถ 

   11 .   การแกไขกระทํ าโดย  Financial  
System  Council  แตตองขออนุมัตินายก  
รัฐมนตรี 
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บทที่ 4  
 

วิเคราะหปญหาการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  เปนกฎหมายท่ีตราข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหความคุมครองและชวยเหลือแกผูที่ไดรับอันตรายแกชีวิต     
รางกายและอนามัย  เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดต้ัง
ในรถน้ันใหไดรับการเยียวยาโดยการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบ้ืองตน                
อยางแนนอนและทันทวงที  อันเปนการแบงเบาภาระคาเสียหายและความเดือดรอน           
ของผูประสบภัยและครอบครัว  โดยนําเอาระบบการประกันภัยมาใชทํานองเดียวกับ
นานาประเทศท้ังหลาย  ดังจะเห็นไดจากมาตรา 7 และมาตรา 9  ที่บังคับใหเจาของรถ
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท               
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัย
ประเภทการประกันภัยรถ  ซึ่งการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยอยูภายใตการกํากับ         
ดูแลของกรมการประกันภัยโดยมีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ .ศ .  2535                   
เปนกฎหมายท่ีใชในการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทประกันภัยใหมีฐานะการเงินมั่นคง   

 
 อยางไรก็ตาม  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535           

ไดมีการยกรางอยางเรงรีบเพ่ือใหสภานิติบัญญัติแหงชาติที่แตงต้ังโดย รสช. พิจารณา                 
ไดทันกอนที่จะมีการเลือกต้ังในป 2535  ประกอบกับประเทศไทยยังไมเคยมีกฎหมาย             
ประกันภัยรถยนตเพ่ือบุคคลท่ีสามประกาศใชบังคับมากอน  ทําใหพระราชบัญญัติ                
ฉบับนี้ยังมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการท่ีทําใหพระราชบัญญัติฉบับนี้              
ไมเปนไปตามเจตนารมณอันแทจริงในการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ           
เนื่องจากมีบทบัญญัติบางมาตราบัญญัติไวไมชัดเจนสามารถตีความไดเปนหลายนัย        
หลายแนวทางไปในทางที่ขัดแยงกัน  ทําใหเกิดความสับสนแกผูที่เกี่ยวของและผูที่ตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี  ซึ่งจากสภาพปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติ
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ของกฎหมายดังกลาวแลวยังไดสงผลใหกิดปญหาในวิธีปฏิบัติตามมา  การที่จะทําให
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนไปตามเจตนารมณและบรรลุวัตถุประสงคที่เปนประโยชน           
ตอประชาชนอยางแทจริง  ผูเขียนเห็นวาสมควรท่ีจะไดมีการปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติม
ใหมีความชัดเจนแนนอนและมีประสิทธิภาพในการบังคับใชโดยไมตองอาศัย                       
การตีความ  เพ่ือใหเปนกฎหมายท่ีดีในการใหความคุมครองผูประสบภัยไดมากกวา          
ที่เปนอยูในปจจุบันและทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาล  โดยผูเขียนไดแบงการศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆ ในการ
ใหความคุมครองผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ                       
ดังตอไปนี้ 
 
1.  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย 
1.1  ปญหาการจายคาเสียหายเบื้องตนของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
1.2  ปญหาประเภทของการประกันภัยที่ใหความคุมครองผูประสบภัย 
1.3 ปญหาความไมชัดเจนของกรมธรรมประกันภัย 
 
2.  ปญหาในวิธีปฏิบัติ  ไดแก  ปญหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเรียกเก็บคา
รักษาพยาบาลเกินความเปนจริง   
 
 ประเด็นปญหาตางๆ ดังกลาวขางตน  ผูเขียนจะไดทําการศึกษาวิเคราะหและ
กลาวถึงรายละเอียดในแตละหัวขอ  ดังตอไปนี้                                                                                          

 
1.  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย 
 
1.1  ปญหาการจายคาเสียหายเบื้องตนของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มีบทบัญญัติในการให
ความคุมครองผูประสบภัยจากรถเกี่ยวกับการขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน  โดยให                
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ผูประสบภัยจากรถสามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนได   

ถาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูประสบภัยนั้นเขากรณีใดกรณีหน่ึงใน 6 กรณี                    
ตามมาตรา 231  และใหไลเบี้ยคืนกองทุนไดโดยบทบัญญัติตางๆ  ดังนี้ 2  

กรณีที่หน่ึง  การจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23 (1) และ(5)  คือ             
กรณีเจาของรถฝาฝนไมทําประกันภัยหรือกรณีทีร่ถไดทําประกันภัยไวแตเจาของรถหรือ
บริษัทแลวแตกรณี  ไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจายไมครบจํานวน  กองทุน        

ทดแทนผูประสบภัยสามารถไลเบี้ยคืนจากเจาของรถหรือบริษัทได 
กรณีที่สอง  การจายตามมาตรา 23 (2)  คือรถน้ันไดถูกยกัยอก ฉอโกง 

กรรโชก  ลกัทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  ซึ่งเจาของรถไดรองทุกข
ตอเจาพนักงานสอบสวนไว  กองทุนฯยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูกระทําละเมิดตอ                   
ผูประสบภัย  โดยอาศัยบทบัญญัติวาดวยการรับชวงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 3  

กรณีที่สาม  การจายตามมาตรา 23 (3)  คือ กรณีไมมีใครแสดงตนเปนเจาของ
รถที่กอใหเกดิความเสียหายนั้น และรถน้ันไมไดเอาประกันภัยไว  กองทุนฯสามารถยึด

รถนั้นและขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาคืนกองทุนได 
กรณีที่สี่  การจายตามมาตรา 23 (4)  คือ กรณีรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย

นั้นหลบหนีไป หรือไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายข้ึน หากภายหลังทราบ
วารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายแลว หากเปนรถท่ีไดทําประกันภัยไว กองทุนฯ
สามารถไลเบี้ยเอากับบริษัทนั้นได  แตถารถคันดังกลาวไมไดเอาประกันภัยไว  กองทุนฯ             
ก็สามารถไลเบ้ียเอากับเจาของรถตามมาตรา 26 ได  หรือถาเปนกรณีที่รถไดรับยกเวน

                                                 
1 เร่ืองเดียวกัน . 
2 อํานวย สุภเวชย. “ ปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับคาเสียหายเบื้องตน” วารสารประกันภัย.  ตุลาคม-

ธันวาคม 2542 , หนา 37. 
3 มาตรา 229 (3) และ มาตรา 227 (2)  
 

 

DPU



 98

 
ตามมาตรา 8  ก็สามารถไลเบ้ียเอากับหนวยงานท่ีเปนเจาของรถหรือเจาของรถ              
แลวแตกรณีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 32  

 
กรณีที่หา  การจายตามมาตรา23 (6)  คือ  กรณีที่รถไดรบัยกเวนไมตอง                 

ทําประกันภัยตามมาตรา 8 (4)  กไ็ลเบี้ยคืนไดจากเจาของรถตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  
32  แตถาเปนรถท่ีไดรับยกเวนตามมาตรา 8 (1) (2) (3)  ก็เรียกคืนไดจากหนวยงานท่ีเปน         

เจาของรถ 
ตามท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คาเสียหายเบ้ืองตนท่ีกองทุนทดแทน       

ผูประสบภัยไดจายไปแลวนั้นสามารถเรียกคืนไดทุกกรณี  คาเสียหายเบื้องตนจึงไมใช
เงินท่ีไดจายใหเปลาๆ  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมายท่ีเกิดข้ึน คือ บทบัญญัติ            
ดังกลาวไมไดบัญญัติชัดเจนวาในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหาย            
แกตนเองแลวจะมีสิทธิขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน                
ไดหรือไม  และเม่ือกองทุนไดจายใหไปแลวจะมีสิทธิไลเบ้ียหรือไมอยางไร  แตเมื่อ
พิจารณากฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของ
รถ พ.ศ. 2547  ขอ 4 ไดกําหนดวา “ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีและเปนฝายที่ตอง
รับผิดตามกฎหมายหรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย  ให                  
ผูประสบภัยที่เปนผูขับข่ีไดรับเงินเอาประกันเปนจํานวนเทากับคาเสียหายเบื้องตนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 20 วรรคสอง”  จึงทําใหเกิดเปน
ประเด็นปญหาความไมชัดเจนของกฎหมายวาผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง 
หากเกิดจากรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตาม               
มาตรา74  หรือมาตรา 95  หรือเกิดจากรถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา 86  เชน รถของกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆในรัฐบาล  เปนตน          
ผูประสบภัยดังกลาวนี้จะมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน           
                                                 

4 เร่ืองเดียวกัน . 
5 เร่ืองเดียวกัน . 
6 เร่ืองเดียวกัน . 
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ผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ มาตรา 23 หรือไม  และเมื่อ
กองทุนฯไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหไปแลว  กองทุนฯจะมีสิทธิไลเบี้ยไดหรือไม          
อยางไร   

จากปญหาความไม ชั ด เ จนของข อกฎหมาย ดั งกล า วข า งตน   เ มื่ อ
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ประกาศใชบังคับ ไดมีการออก                  
กฎกระทรวงยกเวนใหรถบางประเภท  ไดแก  รถจักรยานยนต รถสามลอที่แปรสภาพ       
มาจากรถจักรยานยนต   และรถใชงานเกษตรกรรม  ไมตองจัดใหมีการประกัน                  
ความเสียหายตามมาตรา 7  เปนระยะเวลาหน่ึงปหกเดือน  เน่ืองจากบริษัทประกันภัย     
ยังไมมีความพรอม  หลังจากที่ออกกฎกระทรวงไปแลว ไดมีผูขับข่ีรถจักรยานยนต        
ซึ่งอาจเปนเจาของหรือมิใชเจาของรถก็ตาม ไดขับรถจักรยานยนตไปประสบอุบัติเหตุ
โดยไมมีคูกรณี  เชน ลมเอง หรือชนตนไม  เปนตน ไดยื่นคํารองขอรับคาเสียหาย         
เบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  และสํานักงานกองทุนทดแทน               
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยดังกลาว เพราะเห็นวาบุคคลน้ัน
เปน “ผูประสบภัย” ตามคํานิยามในมาตรา 4  ซึ่งทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนของ        
กฎหมายดังกลาวขางตน คือ 

 
ประเด็นท่ีหน่ึง  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีหนาที่ตามกฎหมาย     

ที่จะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูขับข่ีที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกัน         
ความเสียหายตามกฎกระทรวงหรือไม  ในกรณีที่เจาของรถหรือผูขับข่ีที่มิใชเจาของรถ
ไดขับข่ีรถและประสบอุบัติเหตุโดยไมมีคูกรณี  เชน  ลมเองหรือชนตนไม  เปนตน 

 
ประเด็นที่สอง  หากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีหนาที่จะตองจาย

คาเสียหายเบ้ืองตนในกรณีดังกลาวแลว  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะใช
สิทธิเรียกเงินคืนกองทุนไดหรือไม  อยางไร 
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กรมการประกันภัยไดมีหนังสือหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดในฐานะท่ี

พนักงานอัยการเปนผูฟองคดีไลเบ้ียเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุน  หลังจาก
ไดรับหนังสือตอบจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว  กรมการประกันภัยไดมีหนังสือหารือ
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกทางหนึ่ง  ทั้งสองหนวยงานมีความเห็น           
ในปญหาขอกฎหมายดังกลาวไปในทางที่แตกตางและขัดแยงกัน  ดังนี้ 

1.  ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535  มีเจตนารมณที่จะคุมครองผูประสบภัยจากรถท่ีไมไดรับชดใช          
คาเสียหายหรือไดรับการชดใชคาเสียหายแตไมคุมกับความเสียหายที่ไดรับจริง  และหาก         
ผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็ตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน  
ฉะนั้น  หลักการท่ีสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ  ผูประสบภัยตองมีสิทธิที่จะ
ไดรับชดใชคาเสียหายเสียกอน  แตไมไดรับชดใชเลยหรือไดรับชดใชไมคุมกับ               
ความเสียหายที่ เกิดข้ึน  สําหรับกรณีที่ ผูประสบภัยเกิดอุบัติเหตุโดยรถที่ตนขับข่ี
กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง  ผูประสบภัยยอมไมมีสิทธิทางแพงท่ีจะไดรับชดใช
คาเสียหายจากบุคคลใดได  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจึงไมมีหนาที่ที่จะตอง
จาย            คาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัย  ในกรณีนี้ตามมาตรา 357  เนื่องจากไม
เขากรณีที่         ผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายได  จึงไมจําเปนตองพิจารณาถึงสิทธิของสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยในการเรียกเงินคืนจากผูหน่ึงผูใด 

 

                                                 
7 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 “ มาตรา 35  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23  เกิดขึ้น  และผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบื้องตนจาก
เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายหรือบริษัทได  ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเมื่อผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงาน
สอบสวนมาแสดงพรอมกับการบยื่นคําขอ 
  การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ”. 
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2.  ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย 
คณะท่ี 2 )  

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา( กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 2 )                
มีความเห็นวา  ประเด็นท่ีเปนปญหาเปนกรณีผูขับข่ีและผูประสบภัยเปนบุคคลคน
เดียวกัน  ซึ่งเมื่อไดพิจารณาบทมาตราตางๆ โดยเฉพาะมาตรา 48 มาตรา 239  และมาตรา 
2510  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แลว  เห็นวา  
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะใหความคุมครองแกผูประสบภัยใหไดรับการ
ชดใช         คาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  กลาวคือ ผูใดก็ตามซ่ึงไดรับ
อันตรายตอชีวิต  รางกายหรืออนามัยเน่ืองจากรถท่ีใชหรืออยูในทางฯลฯ ยอมเปน 
“ผูประสบภัย”  ตาม     คํานิยามในมาตรา 4  และถาอันตรายน้ันเขากรณีใดกรณีหน่ึงใน
มาตรา 23 ระบุไวก็ใหจายคาเสียหายเบื้องตน  อันไดแก  คาปลงศพหรือคารักษาพยาบาล
เบ้ืองตนใหแก              ผูประสบภัยจากเงินกองทุน และการจายนั้นตองกระทําใหเสร็จ
ภายใน 7 วัน โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดตามมาตรา 25  และบทบัญญัติใน
มาตรา 23  ไดระบุกรณีตาง ๆ ที่ใหจายคาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุนไว 6 กรณี  
สําหรับกรณีตามมาตรา 23 (1) (2) (3) หรือ(4)  อาจเห็นไดวาผูขับข่ีและผูประสบภัยอาจ
เปนบุคคลคนละคน  แตเมื่อพิจารณาตาม (5)  อาจเห็นไดวาผูขับข่ีและผูประสบภัยอาจ
เปนบุคคลคนเดียวกันได นอกจากน้ีจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ....  ซึ่งไดผานการพิจารณา
ของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 3  พบวา คํานิยามของคําวา “ผูประสบภัย”  ในรางน้ัน 
หมายความวา      “ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย  เนื่องจากรถท่ีใชหรือ

                                                 
8 เร่ืองเดียวกัน . 
9 เร่ืองเดียวกัน .  
10 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
“ มาตรา 25  ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 

20  มาตรา 23  หรือมาตรา 24  ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองของ  ทั้งน้ี  โดย
ไมตองรอการพิสูจนความรับผิด ”. 
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อยูในทางหรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ัน  และหมายความรวมถึงทายาท
ของผูประสบภัยท่ีถึงแกความตายดวย  แตไมหมายความถึงเจาของรถท่ีกอใหเกิดความ
เสียหาย  ผูขับข่ีรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  บุคคลในครอบครัวของเจาของรถที่
กอใหเกิดความเสียหาย  และลูกจางของเจาของรถดังกลาวขณะอยูปฏิบัติหนาท่ีใน
ทางการที่จาง”  ตอมาปรากฏวาในชั้นการเตรียมเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสู
การพิจารณาของสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ   รัฐบาลได เปลี่ ยนหลักการของราง
พระราชบัญญัติดังกลาว  ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงคจะคุมครองเฉพาะบุคคลท่ีสามท่ีประสบ
ภัย  มาเปนการใหความคุมครองแกผูประสบภัยในทุกกรณี  จึงไดมีการแกไขบทนิยาม
ของคําวา “ผูประสบภัย” ใหมีความหมายกวางดังปรากฏในพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   DPU
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จากเหตุที่ไดกลาวมาขางตน  จึงเห็นวาพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายพิเศษ

เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  ที่มีการบังคับใหมีการชวยเหลือในเบ้ืองตนแกผูประสบภัย     
โดยไมตองคํานึงถึงวาผูใดเปนผูกอใหเกิดความเสียหาย  ฉะน้ัน เมื่อผูประสบภัยเขากรณี
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 23  แลว   ก็ไมจําเปนตองพิจารณาเสียกอนวาผูประสบภัยน้ัน       
มีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงจะจาย            
คาเสียหายเบื้องตนได  สวนบทบัญญัติในมาตรา 35 นั้น  เห็นวาเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
แบบพิธีในการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย
ใหตองนําสําเนาหลักฐานบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดงพรอม
กับการยื่นคําขอเทาน้ัน  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจึงมีหนาท่ีตองจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  สวนประเด็นที่วา หากสํานักงานกองทุนทดแทน           
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีดังกลาวแลวจะมี
สิทธิเรียกคืนไดหรือไม  ปรากฏวามาตรา 31 วรรคหน่ึง11  และมาตรา 32 12  ไดบัญญัติไว
แลววา ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูประสบภัย  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยน้ัน

                                                 
11 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
“ มาตรา 31  ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากกระทําของบุคคลภายนอกหรือเกิดขึ้นเพราะความ 
จงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ  ผูขับขี่  ผูซึ่งอยูในรถ  หรือผูประสบภัย  

เมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนหรือเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือเมื่อหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4)  
ไดจายเงินคืนกองทุนตามมาตรา 32 ไปแลวหรือเปนเงินจํานวนเทาใด  ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  หนวยงานตามมาตรา 8(1) (2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณีมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก
บุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินดังกลาวได ”  

12 เร่ืองเดียวกัน . 
“ มาตรา 32  ในกรณีที่นายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยสําหรับความเสียหาย

ที่เกิดจากรถตามมาตรา 8  ซึ่งไมไดเอาประกันความเสียหายตามมาตรา 7  ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 
8 (1) (2) (3)  หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณี  สงเงินตามจํานวนที่ไดจายจากเงินกองทุนคืนใหแก      
กองทุน” 
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คืนเงินคาเสียหายเบื้องตนไดตามนัยมาตรา 31 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติคุมครอง             
ผูประสบภัยจากรถพ.ศ.253513 
 

 จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  ผูเขียนเห็นวาสํานักงานอัยการสูงสุดไดวินิจฉัย
ปญหาขอกฎหมายโดยการตีความตามตัวอักษรท่ีปรากฏอยูในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจายคาเสียหายเบื้องตนของกองทุนประกอบกับเจตนารมณของกฎหมาย  ตามท่ี
ปรากฏอยูในเหตุผลในการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนหลักในการ        
ตีความ  สวนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย  คณะที่ 2 )      
ไดวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายโดยยึดถือเอาเหตุผลของรัฐบาลท่ีตองการเปลี่ยนหลักการ
ของกฎหมายฉบับนี้  ใหผูประสบภัยทุกคนรวมท้ังผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหาย          
แกตนเองมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยเปนหลัก         
ในการตีความอยางเครงครัด. 
 
  ผู เขียนไดศึกษาและวิเคราะหพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลว  เห็นดวยกับ
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 
1.  จากเจตนารมณของกฎหมายท่ีระบุวา “......และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิ

ทางศาลก็ตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน  ดังนั้นเพ่ือใหผูประสบภัยไดรับชดใชคาเสียหาย
และไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนที่แนนอนและทันทวงที ” ยอมมีความหมายอยูในตัววา         
ผูประสบภัยที่จะมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  ตองเปนผูประสบภัยที่มีสิทธิเรียกรองตอบุคคลอ่ืนเสียกอนและบุคลอ่ืนท่ีมี
หนาท่ีตองชําระหนี้คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมยอมชําระหนี้หรือชําระหน้ี
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน   ผูประสบภัยที่ไมไดรับชําระหนี้

                                                 
13 หนังสือดวนที่สุดของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร. 0601/828  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 

2538  ถึงอธิบดีกรมการประกันภัย 
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หรือ       ไดรับชําระหน้ีไมครบจํานวนจึงจะเกิดสิทธิเรียกรองตอสํานักงานกองทุน
ทดแทน               ผูประสบภัย  

2.  การท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 35 
วรรคหน่ึง บัญญัติวา “เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23  เกิดข้ึนและผูประสบภัยไมอาจขอรับ           
คาเสียหายเบ้ืองตนจากเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายหรือบริษัทได”  ยอมเปนที่
เห็นไดวาตองเปนผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายอันเกิดจากรถเพราะการกระทํา    
ของบุคคลอ่ืนและผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบุคคลอ่ืนนั้นได  เชน 
เพราะเขาไมยอมชดใชหรือเพราะไมทราบตัวผูกอใหเกิดความเสียหายเพราะขับรถ
หลบหนีไป  เปนตน  

3.  การที่มาตรา 35 วรรคหน่ึงกําหนดใหผูประสบภัยตองนําสําเนาบันทึก
ประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดงพรอมกับการยื่นคําขอ  ยอมเห็นไดวา
ตองเปนผูประสบภัยท่ีถูกผูขับขี่หรือผูใชรถกอใหเกิดความเสียหายขึ้น  ทั้งน้ีเนื่องจาก
การกอใหเกิดความเสียหายแกตนเองไมเปนความผิดทั้งทางแพงและอาญาแตประการใด 

  สวนกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย      
คณะที่ 2 ) มีความเห็นวา สําเนาบันทึกประจําวันในคดีเปนเพียงแบบพิธีในการขอรับ   
คาเสียหายเบื้องตนน้ัน ผู เขียนเห็นวาสําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงาน
สอบสวนถือเปนเปนสาระสําคัญในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย  หาใชเปนเพียงแบบพิธีในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนจาก
สํานักงาน    กองทุนทดแทนผูประสบภัยเทานั้นไม  เพราะถาเปนเพียงแบบพิธีเทานั้น
กฎหมายจะกําหนดใหออกเปนกฎกระทรวง  ทั้งน้ีเพ่ือใหฝายบริหารในฐานะผูใช
กฎหมายสามารถแกไข ปรับปรุงแบบพิธีไดตามความเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป         พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ก็ได
บัญญัติใหแบบพิธีการขอรับ      คาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังที่
ไดบัญญัติไวในมาตรา 35 วรรคสอง14 
                                                 

14 เร่ืองเดียวกัน .  
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   4. กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 2 ) 
มีความเห็นวา  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาตรา 23 (5)  
อาจเห็นไดวา ผู ขับข่ีและผูประสบภัยอาจเปนบุคคลคนเดียวกันไดนั้น  ผู เขียนมี
ความเห็นวาถอยคําท่ีใชในมาตรา 23 ทุกอนุมาตรา เปนกรณีที่ผูประสบภัยถูกผูขับขี่รถ
กอใหเกิดความเสียหายขึ้น  สวนตามมาตรา 23 (5) อาจมีไดเฉพาะกรณีรถคันสองคัน
หรือ            กวาน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําใหผูขับ
ขี่ตางฝายตางไดรับอันตรายจากอันเกิดจากรถ และยังไมสามารถพิสูจนความรับผิดได 
ในกรณีเชนนี้พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 24 วรรค
หนึ่ง1 5  บัญญัติใหบริษัทท่ีรับประกันภัยรถแตละคันจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแก
ผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทในระหวางรอการพิสูจนความรับ
ผิด 

 
ตัวอยาง   นายขันทองและนายขันเงินขับรถชนกันบนถนนกลางส่ีแยก              

แหงหน่ึง  ทําใหนายขันทองและนายขันเงินไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาลเปนเงิน      
คนละ 50,000 บาทเทากัน  ตางฝายตางกลาวหาวาอีกฝายหน่ึงเปนฝายผิด  กรณีเชนนี้
บริษัทที่รับประกันภัยรถแตละคันมีหนาท่ีจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยที่อยู
ในรถคันท่ีบริษัทรับประกันภัยไว  คือบริษัทที่รับประกันภัยรถของนายขันทองมีหนาท่ี
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกนายขันทองเปนจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง       

                                                                                                                                            
 

15 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  2535 
“ มาตรา 24 ในกรณีที่รถต้ังแตสองคันขึ้นไป  กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถ  ให

บริษัทที่รับประกันภัยรถแตละคันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่เอาประกันไวกับ                     
บริษัท 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  แตผูประสบภัยมใิชเปนผูอยูในรถ  ใหบริษัทดังกลาวรวมกันจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยทุกคน  โดยเฉล่ียจายในอัตราสวนที่เทากัน 

สําหรับกรณีตามมาตรา 23  ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก         
ผูประสบภัยตามวรรคหน่ึง  หรือวรรคสองแลวแตกรณี ” 
 

DPU



 107

 
คือ 15,000 บาท และบริษัทท่ีรับประกันภัยรถนายขันเงินมีหนาท่ีจายคาเสียหายเบ้ืองตน
ใหนายขันเงินจํานวน 15,000 บาท หากไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย  

ตามตัวอยางขางตนถาสามารถพิสูจนความรับผิดไดทันที  เชน  สี่แยกแหงนั้น
มีสัญญาณไฟและฝายนายขันทองรับวาเม่ือขับรถออกมามีสัญญาณไฟแดงแลว            
ดังนี้  บริษัทท่ีรับประกันภัยรถของนายขันทองตองจายคาสินไหมทดแทนใหแก         
นายขันทองเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลงมาเทากับคาเสียหายเบื้องตน                
คือ 15,000 บาท และจายคาสินไหมทดแทนใหแกนายขันเงิน 50,000 บาท เพราะ        
นายขันเงินไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของ         
นายขันทอง  สวนบริษัทที่รับประกันภัยรถนายขันเงินไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย     
ใหทั้งนายขันทองและนายขันเงิน 

5.  การท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (  กรรมการรางกฎหมาย              
คณะที่ 2 ) มีความเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  เปน
กฎหมายพิเศษเก่ียวกับสวัสดิการสังคมท่ีใหมีการชวยเหลือกันในเบ้ืองตนโดยไม
คํานึงถึงวาผูใดเปนผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น  ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติในมาตราตาง ๆ 
ของพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมมีลักษณะเปนสวัสดิการสังคมอยางแทจริง  เวนแตกรณี
ชนแลวหนีและไมสามารถทราบไดถึงผูกอใหเกิดความเสียหายเลย   หากจะให
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนสวัสดิการสังคมอยางแทจริง  จะตองแกไขปรับปรุงหลักการ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้  เริ่มต้ังแตเจตนารมณของกฎหมาย  รวมท้ังแกไขบทมาตรา
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกหลายมาตรา  อีกทั้งตองยกเลิกบทบัญญัติบางมาตราเพ่ือ
ไมใหคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  ทั้งนี้  เพ่ือคาเสียหายเบื้องตนมีลักษณะเปน first  aid16  รวมทั้งตองยกเลิก
มาตราที่ใหมีการไลเบ้ียหรือเรียกคืนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากเงินกองทุนคืนแก
กองทุนเสียดว  คาเสียหายเบื้องตนจึงจะมีลักษณะเปนสวัสดิการสังคมอยางแทจริง  

                                                 
16 “emergency  treatment  for  injury, ect.  Before  regular  medical  aid  is  available ”. 
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ขอสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  จะตองเปลี่ยนหลักเกณฑการเรียกเก็บเงิน    

สมทบเขากองทุนทดแทนผูประสบภัยเสียใหม  ซึ่งปจจุบันเงินสมทบกองทุนมาจาก      
สวนหนึ่งของเบ้ียประกันภัยที่เจาของรถชําระใหแกบริษัท  และบริษัทนําสงเขาสมทบ
กองทุนทดแทนผูประสบภัยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  การเปลี่ยนแปลงคือ     
จะตองกําหนดใหผูที่มีใบอนุญาตขับข่ีรถซึ่งเปนผูใชรถตองจายเงินสมทบเขากองทุน  
ทดแทนผูประสบภัยดวยแมจะไมไดเปนเจาของรถก็ตาม  เนื่องจากผูขับข่ีรถเปนบุคคล     
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกายหรืออนามัยตอคนในรถและคนนอกรถได 
นอกจากนั้น  รัฐบาลจะตองจายเงินสมทบเขากองทุนดวยทํานองเดียวกับกองทุน
ประกันสังคม  ทั้งนี้ เพ่ือใหคาเสียหายเบื้องตนท่ีจายใหแกผูประสบภัยมีลักษณะเปน
สวัสดิการสังคมอยางแทจริง  แทนที่จะเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังที่บัญญัติไวในปจจุบัน   

นอกจากน้ัน  การท่ีจะทําใหคาเสียหายเบ้ืองตนที่จายใหแกผูประสบภัยมี
ลักษณะเปนสวัสดิการสังคมอีกประการหน่ึงก็ คือ   ตองยกเลิกบทบัญญัติที่ ให                   
นายทะเบียนมีอํานาจยึดรถและขายทอดตลาดรถดวย   คาเสียหายเบื้องตนจึงจะมีลักษณะ
เปนสวัสดิการสังคมตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการราง
กฎหมาย  คณะที่ 2 )  เมื่อไมไดมีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวแลว  จึงทําใหกฎหมายมี
ความบกพรองไมชัดเจนกอให เกิดปญหาในการตีความ   กลาวคือ   ถอยคําใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไม
สามารถ           ตีความไดวาผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเองมีสิทธิไดรับ
คาเสียหายเบื้องตน         จากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยและไมมีลักษณะเปน
สวัสดิการสังคมตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการาง
กฎหมาย คณะที่ 2 )  

6.  การท่ีเจาของรถท่ีเปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง  มีสิทธิ
ไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย  ก็เนื่องจากผูขับข่ีดังกลาวถูกบังคับโดย        
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหตองซ้ือความคุมครองสําหรับตนเอง และผูขับข่ีดังกลาวไดทํา
ประกันภัยอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  หากจะตีความวาคาเสียหายเบื้องตน
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เปนสวัสดิการสังคมดังที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย  
คณะท่ี 2 ) ไดวินิจฉัยไวแลว  จะตองใหผูขับข่ีที่ตกเปนผูประสบภัยดังกลาวแลวขางตน  
มีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยอีกทางหนึ่ง  
กลาวคือ  กรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง และไดทํา
ประกันภัยอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ยอมมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตน
ทั้ง  2  ทาง คือ 1. มีสิทธิไดรับจากบริษัทประกันภัย และ 2. กองทุนฯ   นอกจากนั้น             
การตีความของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย  คณะท่ี 2 )       
ที่ไดวินิจฉัยไววากองทุนฯ สามารถเรียกคืนจากผูประสบภัยไดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคหน่ึง  คือ กรณีที่ความเสียหาย
เกิดข้ึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูประสบภัยเทานั้น  กองทุน
ฯ จึงมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนได  ยอมไมเปนธรรมแก
เจาของรถท่ีเปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเองและไดปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายฉบับน้ีแตอยางใด  เนื่องจากเงินท่ีจายสมทบกองทุนมาจากเบี้ยประกันภัยของ
เจาของรถท่ีทําประกันภัยอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  แตกลับไมมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุนฯ  ตรงกันขามเจาของรถท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกตนเองที่ฝาฝนกฎหมายฉบับนี้  คือ ไมไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม
หนาท่ีที่กฎหมายบัญญัติไว  แตกลับมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุนฯ 
โดยที่เขาเองไมไดจายเงินเขาสมทบเขากองทุนแตอยางใด  การตีความของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรางกฎหมาย  คณะที่ 2 )  จึงเปนการตีความที่ขัดกับ
หลักความ              ยุติธรรมอยางยิ่ง 

 
จากการศึกษาวิเคราะหผูเขียนเห็นวา  ประเด็นปญหาดังกลาวเกิดจากการท่ี  

รัฐบาลไดเปลี่ยนหลักการของพระราชบัญญัติฉบับน้ีภายหลังจากที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจแกไขรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเสร็จเรียบรอยแลวและไดเสนอกลับไปยัง
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งรางฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไขแลว มีขอความดังน้ี 
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“ผูประสบภัย” หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย

เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทางหรือเนื่องจากส่ิงที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ัน และ
หมายความรวมถึงผูประสบภัยที่ถึงแกความตายดวย แตไมหมายความรวมถึงเจาของรถ
ที่กอใหเกิดความเสียหาย  ผูขับขี่รถที่กอใหเกิดความเสียหาย  บุคคลในครอบครัวของ
เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  และลูกจางของเจาของรถดังกลาวขณะอยูใน
ระหวางปฏิบัติหนาท่ีในทางการท่ีจาง 

  เมื่อรัฐบาลไดตัดขอความวา  “ แตไมหมายความรวมถึงเจาของรถท่ีกอใหเกิด
ความเสียหาย  ผูขับข่ีรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  บุคคลในครอบครัวของเจาของรถท่ี
กอใหเกิดความเสียหายและลูกจางของเจาของรถดังกลาวขณะอยูในระหวางปฏิบัติ
หนาที่ในทางการที่จาง”  และเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สภา
นิติบัญญัติแหงชาติก็ไมไดแกไขเปลี่ยนแปลงคํานิยามดังกลาวแตประการใด  จึงทําให
เกิดปญหาความไมชัดเจนในขอ 1.1  และมีผลทําใหตองมีการตีความการบังคับใช
กฎหมายไปในทางที่ขัดแยงกัน  

   
 เมื่อไดพิจารณาพระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนตภาค
บังคับ  Automobile Liability Security Law  ของประเทศญี่ปุนแลว  จะเห็นวามี
บทบัญญัติที่คลายคลึงกัน คือ  
 1.  คาเสียหายชั่วคราว ( Provisional Payment of damages ) มีลักษณะ
เชนเดียวกับคาเสียหายเบื้องตน  กลาวคือ  ผูประสบภัยสามารถเรียกรองคาเสียหาย
ชั่วคราว        จากบริษัทผูรับประกันภัยกอนท่ีการประเมินคาเสียหายจากการประกันภัย
ภาคบังคับ    จะเปนที่ยุติได Automobile Liability Security Law มาตรา 17  เนื่องจากการ
กําหนด     คาเสียหายที่ผูประสบภัยจะไดรับอาจตองใชเวลานาน  การจายคาเสียหาย
ชั่วคราว         เปนมาตรการบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในคารักษาพยาบาล
หรือคาปลงศพ เปนตน  และบริษัทประกันภัยจะตองชดใชโดยไมชักชา  เงินสวนนี้ถือ
เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง                        
คาชดเชยความเสียหาย   ดังนั้น   เมื่อรู จํานวนคาเสียหายที่จะไดรับแนนอนแลว  
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ผูประสบภัยสามารถเรียกรองใหชําระเงินสวนท่ียังขาดอยูได  แตถาคาเสียหายชั่วคราวท่ี
จายไปน้ัน   มีจํานวนมากกวาคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทผูรับประกันภัยจะตองจาย  
บริษัทก็สามารถเรียกคืนเงินสวนเกินนั้นจากผูประสบภัยได  นอกจากนั้นถาบริษัท
ประกันภัยจาย           คาเสียหายชั่วคราวไปโดยท่ีผูครอบครองรถไมมีความรับผิดชอบที่
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฏหมาย  บริษัทก็สามารถเรียกรองเงินคาเสียหาย
ชั่วคราวท่ีไดจายไปน้ันคืนจากรัฐบาลได 
 จํานวนเงินคาเสียหายชั่วคราว ( provisional payment ) ตามท่ีกําหนดใน                
กฎกระทรวงมีจํานวนเงินต้ังแต  50,000  ถึง 2,900,000  เยนแลวแตปริมาณความเสียหาย 
นอกจากน้ัน ยังมีระบบจายเงินชวยเหลือชั่วคราวที่บริษัทประกันภัยกอต้ังและเสนอ
บริการ  ผูประสบภัยสามารเรียกรองเอาจากบริษัทประกันไดเมื่อจํานวนคาเสียหายมากถึง 
100,000  เยนหรือมากกวาน้ัน  
  2.  ขอยกเวนความคุมครองของผูรับประกันภัย  หากผูเอาประกันเปนผูตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัยจากรถ ( เน่ืองจากไมสามารพิสูจนไดวา               
ตนไมไดประมาทเลินเลอในการใชรถ  อุบัติเหตุที่ เกิดข้ึนเกิดจากความต้ังใจหรือ               
ความประมาทเลินเลอของผูประสบภัยหรือบุคคลอ่ืนนอกจากผูขับรถและรถคันที่เกิด
อุบัติเหตุนั้นไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติ ) บริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิด
อุบัติเหตุมีหนาท่ีตามกรมธรรมที่จะตองเขามาชดใชคาเสียหายแทนผูเอาประกัน โดย
บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธความรับผิดไมได   เวนแตความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนกรณี
ที่ผูทําสัญญาประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยกอใหเกิดความเสียหายข้ึนเองดวยเจตนา
ทุจริต  ผูรับประกันภัยไมตองจายเงินประกันภัย Automobile Liability Security Law 
มาตรา 14  แตอยางไรก็ดี  แมจะเขาขอยกเวนดังกลาวน้ีผูประสบภัยก็ยังมีสิทธิที่จะ
เรียกรองคาชดเชยจากบริษัทผูรับประกันภัยไดโดยตรง  เม่ือผูรับประกันภัยไดจายเงิน
ชดเชยความเสียหายไปแลวก็สามารถเรียกรองจํานวนคาเสียหายท่ีจายไปคืนจากรัฐได 
Automobile Liability Security Law มาตรา 16 วรรค 4 และมาตรา 72 วรรค 2  และ
โดยนัยกลับกัน  รัฐบาลสามารถรับชวงสิทธิเรียกรองของผูประสบภัยตอผูเอาประกันได
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ตามจํานวนคาเสียหายท่ีบริษัทประกันภัยจายไว Automobile Liability Security Law                    
มาตรา 72 วรรค 2 

3.  การชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัยจากรถที่ไมมีประกันภัย  เมื่อ
ผูประสบภัยถึงแกความตายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่มิไดทําประกันภัย                          
ผูประสบภัยสามารถขอรับคาสินไหมทดแทนภายใตแผนชดเชยคาสินไหมทดแทน          

จากรัฐบาล A u t o m o b i l e  L i a b i l i t y  S e c u r i t y  L a w   มาตรา  7 1   
  ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิตและรางกายจากรถดังที่กลาวแลว
สามารถเรียกรองใหบริษัทที่รับประกันภัยรถยนตภาคบังคับจายคาเสียหายใหได  โดยมี
สิทธิจะไดรับคาเสียหายตามจํานวนภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับผูประสบภัยท่ีไดรับ
ความเสียหายจากรถท่ีมีการทําประกันภาคบังคับตามท่ีกลาวมาแลว  เม่ือบริษัทไดจาย  
คาเสียหายใหแกผูประสบภัยแลวก็สามารถเรียกคืนจากรัฐไดตามโครงการ Government 
Compensation Plan  แตเดิมโครงการ Government Compensation Plan จัดต้ังข้ึนภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม  ตอมาเมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2002  ไดมีการแกไข
ใหโครงการน้ีมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงท่ีดิน  โครงสรางพ้ืนฐานและการ      
ขนสง  โดยแผนการชดใชคาสินไหมทดแทนต้ังข้ึนเพ่ืออุดชองวางของกฎหมายในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทท่ีไดกลาวมาแลว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกผูประสบภัยใหไดรับการเยียวยาความเสียหาย 
 ตามกฎหมายกําหนดใหบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยภาคบังคับ  องคกร
และบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองทําประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายจะตองจัดสงเงิน
จํานวนหน่ึงเขาสูโครงการ Government Compensation Plan  ตามอัตราท่ีกําหนด          
ในกฎกระทรวงเพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ Automobile Liability Security Law 
มาตรา 73 
  ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับการชดเชยตามกฎหมายวาดวยการประกันสุขภาพ
และกฎหมายวาดวยการชดเชยคาเสียหายแกคนงานแลว  จํานวนคาเสียหายท่ีจะไดรับ 
ตามแผนชดใชคาสินไหมน้ีจะลดลงตามสวน  Automobile Liability Security Law 
มาตรา 7 3 
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  หลังจากรัฐบาลไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยตาม Government 
Compensation Plan แลว รัฐบาลจะเขารับชวงสิทธิของผูประสบภัยเรียกรองเอากับ                   
ผูกระทําผิด Automobile Liability Security Law มาตรา 76 

 
1.2  ปญหาประเภทของประกันภัยท่ีใหความคุมครองผูประสบภัย 
 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 9  

บัญญัติใหเจาของรถเปนผูมีหนาท่ีจัดใหมีการประกันความเสียหายโดยประกันภัยกับ
บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ประเภทการประกันภัยรถ  แตบทบัญญัติในมาตรา 7 และมาตรา 9  หรือมาตราอ่ืน ๆ        
ไมไดบัญญัติวาการประกันภัยที่ เจาของรถตองจัดใหมี เ พ่ือใหความคุมครองแก                   
ผูประสบภัยจากรถน้ันเปนการประกันภัยประเภทใดบาง  ทําใหเกิดความสับสนแก            
เจาหนาที่ผูปฏิบัติและแกบริษัทประกันภัย  รวมทั้งศาลผูใชอํานาจตุลาการตลอดจนถึง            
ประชาชนผูประสบภัย  เนื่องจากผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีมิไดหมายความ
ถึงเฉพาะผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลภายนอก (Third Party) เทาน้ัน  แตอาจตีความไดวา
รวมถึงผูเอาประกันภัยหรือผูขับข่ีรถท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําของตนเอง ก็ถือ
เปนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย   

 
ผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 

และ มาตรา 9  สมควรตองบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัยที่เจาของรถที่
กอใหเกิดความเสียหายตองจัดใหมีเพ่ือใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน  ดังนี้  

- กรณีผูประสบภัยที่ถูกผูขับข่ีหรือผูใชรถกอใหความเสียหาย  การประกันภัย
สําหรับผูประสบภัยดังกลาวน้ี  ไดแก “การประกันภัยคํ้าจุน” หรือ “การประกันภัย   
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก”  เนื่องจากวัตถุที่เอาประกันภัย  คือความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก (Third Party Liability)  
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- กรณีผูประสบภัยที่เปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง ซึ่งตาม    

กฎกระทรวงเรียกวา “ผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีและเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย 
หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย”  การประกันภัยที่สามารถ
นํามาใชสําหรับผูประสบภัยดังกลาวน้ี  ไดแก “การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล” 
เนื่องจากวัตถุที่เอาประกันภัย  คือ ตัวบุคคลท่ีเปนผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ตนเอง  เพราะไมสามารถจะนําเอาประกันภัยคํ้าจุนมาใชกับผูขับข่ีดังกลาวน้ีได  
เนื่องจากการกอใหเกิดความเสียหายแกตนเองในทางแพงไมถือเปนละเมิด และในทาง
อาญาไมถือเปนความผิดไมวาจะเปนการกระทําโดยเจตนาหรือโดยประมาทก็ตาม  

 
 
 
 
1.3  ปญหาความไมชัดเจนของกรมธรรมประกันภัย 
 
กรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครองแกผูประสบภัย  ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มีชื่อเรียกวา “กรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถ”  โดยความไมชัดเจนของกรมธรรมดังกลาวไดบัญญัติไวในขอ 2  วาดวย              
ขอตกลงคุมครอง  

ดังไดกลาวไวในขอ 1.2  แลววาการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง            
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ตองแยกผูประสบภัยออกเปนสองจําพวก  เพราะวัตถุ             
ที่เอาประกันภัยตางประเภทกัน   

การรางกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถในขอตกลงคุมครองของ
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จึงตองแยกการคุมครองผูประสบภัยที่ไดรับความ
เสียหายจากการกระทําอันเปนละเมิดของผูขับข่ีหรือผูใชรถออกตางหากจากกัน  เปนคน
ละขอกับกรณีผูประสบภัยเปนผูไดรับความเสียหายจากการกระทําของตนเอง                
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เชนเดียวกับประเภทของการประกันภัยที่ใหความคุมครองผูประสบภัย  แตตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถไดนําไปรวมกันไวใน ขอ 2.  ดังน้ี 
 

ขอ 2.  การคุมครองผูประสบภัย  ภายใตบังคับขอ 5. บริษัทจะชดใชคา
สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของผูประสบภัย  ในนาม
ของ            ผูเอาประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอ
ผูประสบภัย  เนื่องจากรถท่ีใชหรือยูในทาง หรือเนื่องจากส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถ
นั้นในระหวางระยะเวลาประกันภัย  ดังนี้ :- 

         2.1  ผูประสบภัย   
 2.1.1  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย  แตไมถึงกับสูญเสีย
อวัยวะหรือทุพพลภาพตาม 2.1.2  บริษัทจะจายคารักษาพยาบาลและคาเสียหายอยางอ่ืน
ที่ผูประสบภัยสามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด  ตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน                        
50,000  บาทตอหนึ่งคน 

2.1.2  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัทจะจายเต็มจํานวนเงินคุมครองสูงสุด 100,000 บาท                
ตอหนึ่งคน 
 (1)  ตาบอด 

               (2)  หูหนวก   
                           (3)  เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
           (4)  สญูเสียอวัยวะสืบพันธุ 
           (5)  เสยีแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรอือวัยวะอ่ืนใด 
           (6)  จิตพิการอยางติดตัว 
           (7)  ทพุพลภาพอยางถาวร 
                 2.1.3  ในกรณีเสียชีวิต  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด           
100,000  บาทตอหนึ่งคน 
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                 2.1.4  ในกรณีไดรับความเสียหาย ตาม 2.1.1  และตอมาไดรับความเสียหาย
ตาม 2.1.2  หรือ 2.1.3  หรือท้ังตาม 2.1.2 และ 2.1.3  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวน
คุมครองสูงสุด 100,000  บาทตอหนึ่งคน 

        2.2  กรณีผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย  หรือบุคคลในครอบครัวของ           
ผูเอาประกันภัย  ซึ่งมิใชผูขับข่ี  ทั้งน้ีในกรณีผูขับข่ีเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ  ให
นําความใน 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 และ2.1.4  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

2.3  กรณีผูประสบภัย  เปนผูขับข่ีรถคันที่เอาประกันภัย  และเปนฝายที่ตอง
รับผิดตออุบัติเหตุหรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่เปนผูประสบภัย  
บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทาน้ัน  

 ทั้งน้ี  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกลาวขางตน  ไมเกินจํานวน
คุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน  และรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง  ที่ระบุไวในรายการท่ี 4  ของตาราง 

 
 
 
จากขอความของกรมธรรมดังกลาวจะเห็นไดวา  ความใน 2.3  ตองอยูภายใต

บังคับของ ขอ 2. วรรคแรกดวย  หมายความวา  กรณีผูประสบภัย  เปนผูขับข่ีรถคันท่ีเอา
ประกันภัย  และเปนฝายตองรับผิดตออุบัติเหตุ  หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอ     
ผูขับข่ีที่เปนผูประสบภัย  ผูประสบภัยดังกลาวไมมีโอกาสจะไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนเลย 

ผูเขียนเห็นวา การประกันภัยตามขอ 2. วรรคแรก เปนการประกันภัยคนละ
ประเภทกับการประกันภัยตามขอ 2.3   เน่ืองจากกรณีตามขอ 2. วรรคแรกน้ัน  เปนเรื่อง
ของการประกันภัยคํ้าจุนหรือการประกันภัยเพ่ือความรับผิดตอบุคคลภายนอก  ซึ่งมีวัตถุ
ที่เอาประกันภัย  คือ  ความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกน่ันเอง  แตตามขอ 2.3  
มิใชการประกันภัยที่มี วัตถุที่ เอาประกันภัย เปนความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก  เนื่องจากผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีและเปนฝายตองรับผิดตออุบัติเหตุ
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หรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่เปนผูประสบภัย  หากไดขับรถโดย
ประมาทกอให เกิดความเสียหายแกตนเองน้ัน   ยอมไมใช เปนความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกตามขอ 2. วรรคแรก  และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไมถือ
วาการกระทําตอตนเองเปนละเมิด 

 ความไมชัดเจนของกรมธรรมดังกลาวขางตนกอใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด
ดังจะเห็นไดจากตัวอยางคําพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ขางลางนี้ คือ 

 
คดีหมายเลขแดงที่ 141/2547   เห็นวา “ จากกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย

จากรถ เอกสาร ล.1 ขอ 2.1.3  กําหนดวา ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจายเต็มจํานนเงิน            
คุมครองสูงสุด  80,000  บาทตอหน่ึงคน  ซึ่งหมายถึงวาจําเลยตองรับผิดตอผูประสบภัย
เต็มตามจํานวนดังกลาว  เวนแตจะเปนกรณีตามขอ 2.3  ซึ่งกําหนดไวความวา กรณี              
ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีรถคันท่ีเอาประกันภัย  และเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุหรือ      
ไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน
ไมเกินคาเสียหายเองตนเทาน้ัน  อันหมายถึงวาหากผูประสบภัยท่ีเปนผูเอาประกันภัย         
เปนฝายผิด จําเลยก็ไมจําตองรับผิดเกินกวาคาเสียหายเบื้องตน ความขอน้ีจําเลยเองก็ให
การตอสูมาโดยชัดแจงวา ที่จําเลยไมจายคาสินไหมทดแทนใหโจทกนั้น  ก็เพราะยังไมมี
การพิสูจนวาฝายใดเปนฝายผิด  ดังนั้น เมื่อไดความจากทางพิจารณาแลววา เหตุที่เกิดน้ัน
นายเกรียงไกร นวลนุม ซึ่งเปนผูขับรถไถนาเปนฝายผิดและศาลมีคําพิพากษาลงโทษแลว 
จํา เลยจึงตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกตามสัญญาประกันภัยจํานวน                  
65,000 บาท  สําหรับดอกเบี้ยที่โจทกเรียกมานับแตวันเกิดเหตุรถชนกันนั้น เห็นวา                       
ในวันเกิดเหตุยังไมใชวันที่จําเลยผิดสัญญา และโจทกก็ไมนําสืบใหเห็นชัดวา โจทกทวง 
ถามและจําเลยผิดนัดต้ังแตเมื่อใด จึงไมอาจกําหนดดอกเบ้ียใหไดตามขอ 

พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน  65,000  บาทพรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 
7.5 ตอปของเงินตนดังกลาวนับแตฟองเปนตนไปจนกวาชําระเสร็จแกโจทก ใหจําเลยใช         
คาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ  2,000  บาท ”.  
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โดยความเคารพ ผูเขียนเห็นวา ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาดังกลาวฟงไดวา 

นาย ก.ผูขับข่ีรถไถนาเปนฝายประมาท  ฉะน้ัน ตามหลักกฎหมายการประกันภัยคํ้าจุน 
จําเลยในฐานะผูรับประกันภัยรถจักรยานยนตของโจทก ยอมไมตองรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนเพ่ิมเติมใหแกโจทกแตอยางใด  ในสวนของคาเสียหายเบื้องตนที่จําเลย
จายใหแกโจทกในระหวางรอการพิสูจนความรับผิดน้ัน  จําเลยในฐานะผูรับประกันภัย
สามารถท่ีจะรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยไปไลเบี้ยเอากับนาย ก. ผูขับข่ีรถไถนาได
อีกดวย  ตามนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 880 

 
ดังน้ัน  ผูเขียนเห็นวาความไมชัดเจนของกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย             

จากรถ ดังกลาวมาแลวขางตนสมควรแกไขปรับปรุงใหมีความชัดเจนข้ึน  
 
2.  ปญหาในวิธีปฏิบัติ  คือ ปญหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเรียก         

คารักษาพยาบาลเกินความจริง 
  

กรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บตองทําการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีทําการรักษาผูประสบภัยมักคิด
ราคาคารักษาพยาบาลเกินกวาอัตราคารักษาพยาบาลจริงเน่ืองจากไมมีองคกรหรือ         
หนวยงานใดเขาไปตรวจสอบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ซึ่ง
ในประเทศญี่ปุนจะมีหนวยงานท่ีเรียกวา Claim Survey office เขาไปประเมินราคา       
คารักษาพยาบาลของผูประสบภัยนับแตไดรับแจงจากบริษัท  แตในประเทศไทยยังไมมี
การจัดต้ังหนวยงานหรือองคกรใดท่ีทําหนาท่ีประเมินราคาคารักษาพยาบาลดังเชนใน
ประเทศญี่ปุน  จึงเปนเหตุใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลฉวยโอกาสไดในทุกวิถีทาง  
อาทิ 
 (1)  เรียกเกบ็คารักษาพยาบาลในอัตราที่สูงกวาคนไขทั่วไป  หากปรากฏวา           

ผูปวยเปนผูประสบภัยจากรถ 
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 (2) ในการตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บของรางกาย  บางกรณีไมมีความ
จําเปนตองใชอุปกรณในการตรวจวินิจฉัย เชน เปนที่ชัดเจนวาไมมีความจําเปนตอง
เอ็กซเรยแตโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลมักจะถือโอกาสทําการเอ็กซเรยผูประสบภัย
ดวย เปนตน 
 (3)  มีการเพ่ิมรายการคาใชอุปกรณทางการแพทย  ทั้งท่ีในความเปนจริงไมมี
การใชอุปกรณดังกลาว  
 (4)  ใหผูประสบภัยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไมมีความจําเปน  หรือมี
ความจําเปนตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแตใหนอนในโรงพยาบาลในจํานวนวันที่
เกินกวาความจําเปนอันจะตองนอน  ในบางครั้งมีการเรียกเก็บคานอนพักรักษาตัวใน         
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  แตในความเปนจริงทําบาดแผลเสร็จเรียบรอยแลวไดให
ผูประสบภัยกลับบาน แตในใบแจงหนี้กลับมีรายการคาหองและคาอาหารรวมท้ัง            
คาแพทยและคาพยาบาลรวมอยูดวย 

 
ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะใหผูประสบภัยลงชื่อใน              

แบบคํารองโดยยังไมไดกรอกรายการจํานวนเงินไวแตอยางใด  ทําใหผูประสบภัย                     
ไมสามารถทราบไดถึงรายการและจํานวนเงินที่จะตองจาย  หลังจากน้ันโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลจะกรอกรายการเอาเองเกินจํานวนคารักษาพยาบาลท่ีเปนจริงโดย             
ไมไดบอกใหผูประสบภัยทราบ  การกระทําของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลดังกลาว 
จึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยอยางยิ่ง  เพราะทําใหผูประสบภัยไดรับความ    
คุมครองในจํานวนเงินเอาประกันที่ เหลือหลังจากหักคาเสียหายเบื้องตนเปนคา
รักษาพยาบาลแลวนอยกวาความเปนจริงไปดวย  

 
ตัวอยาง  นายแดงเขารับการรักษาพยาบาลเพราะอยูในฐานะผูประสบภัย          

โรงพยาบาลไดเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยเต็มจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เปนเงิน 15,000 บาท ในจํานวนน้ีมีสวนเกินกวาความเปน
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จริงไป 10,000 บาท เทากับวาคารักษาพยาบาลท่ีแทจริงคือ 5,000 บาท  ถาโรงพยาบาล
ไมเรียกเก็บคาเสียหายเบื้องตนเปนคารักษาพยาบาลเกินกวาความเปนจริง ผูประสบภัยจะ
ไดรับความคุมครองในจํานวนเงินเอาประกันหลังจากท่ีหักคาเสียหายเบ้ืองตนท่ีไดรับ
การรักษาจากโรงพยาบาลจริง คือ 5,000 บาท อีกเปนจํานวนเงิน 45,000 บาทตามท่ี
เสียหายจริง   แตผลจากการท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บคาเสียหายเบื้องตนเกินกวาความเปน
จริงไป 5,000 บาท ทําใหความคุมครองในจํานวนเงินเอาประกันสวนท่ีเหลือหลังจากท่ี
ผูประสบภัยไดรับไปในเบ้ืองตนเหลือเพียงจํานวน 35,000บาท  เมื่อไดพิสูจนความรับ
ผิดแลวความเสียหายท่ีไดรับเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีกฎกระทรวงกําหนดไว
เปนจํานวน 50,000 บาทตอคน  ผูประสบภัยจะตองไปเรียกรองเอาเอง  หากผูขับข่ีซึ่ง
เปน            ผูกระทําละเมิดไมยอมชดใชให นายแดงอาจตองรับผิดชอบเอง เพราะการ
ฟองคดีตอศาลเปนเรื่องยุงยาก เสียทั้งเวลาและคาใชจาย  นอกจากนั้น  ปญหาการที่
โรงพยาบาลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลเกินกวาความเปนจริงท่ีตองจายยังอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหไมมีการปรับเพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีความเสียหายตอรางกาย
หรืออนามัยนับเปนเวลาถึง 11 ปมาแลว นับแตที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ 
ตางกับในกรณีความเสียหายตอชีวิต ซึ่งไดมีการปรับเพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยมาแลว
ถึงสองครั้ง จาก 50,000 บาทเปน 80,000 บาท และจาก 80,000 บาท เปน 100,000 บาท
ตามลําดับ 

  
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในวิธีปฏิบัติดังกลาวแลว  เพราะพระราชบัญญัติ      

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  มิไดบัญญัติใหมีหนวยงานหรือองคกรใดมีหนาที่
ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพ่ือใหบริษัทประกันภัยใชเปนขอมูลในการชดใช
ค า เสี ยหาย เบื้ อ งต น   นอกจากนั้ นป จ จั ย เ กื้ อหนุน อีกประการห น่ึ งที่ ทํ า ให                        
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกระทําการดังกลาวขางตนไดโดยงาย  คือ  ตาม              
กฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  จํานวนเงิน
คาเสียหายเบ้ืองตนและการรองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง
กอนหนานี้ไดระบุให โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีรักษาผูประสบภัยสามารถรอง
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ขอรับคาเสียหายเบื้องตนแทนผูประสบภัยได  และในการจายคาเสียหายเบื้องตนก็ใหจาย
ใหแก         โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได                    

 
ปญหาดังกลาวน้ีเปนปญหาที่สําคัญท่ีทําใหผูประสบภัยไมไดรับความ

คุมครองตามเจตนารมณและทําใหเจาของรถตองจายคาเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกวาที่
ควรจะตองจาย  เพราะการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลเกินกวาความเปนจริงทําใหสถิติของ
คาสินไหมทดแทนท่ีรวบรวมไดสูงเกินกวาความเปนจริงดวย   

 
จากการศึกษากรณีของประเทศญี่ปุนตามพระราชบัญญัติหลักประกันความ

รับผิดของผูใชรถยนตภาคบังคับ  ไดมีการจัดต้ังสํานักงานสํารวจภัย (Claim Survey 
office) ของสมาคมประกันภัยประเทศญ่ีปน  หนวยงานดังกลาวมีหนาท่ีประเมินความ
เสียหายที่ เรียกรองมาวามีความเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายหรือไม  โดย                 
คาเสียหายจะคํานวณตามสูตรที่กําหนดไวในคูมือการประเมินความเสียหาย  เจาหนาท่ี
ของสํานักงานสํารวจภัยในประเทศญี่ปุนประกอบดวยแพทย และนักกฎหมาย  ซึ่งเม่ือมี
อุบัติเหตุจากรถเกิดข้ึนเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบ  และเมื่อ
บริษัทไดรับแจงจากผูเอาประกันภัยแลว  บริษัทตองแจงใหสํานักงานสํารวจภัยทราบ
ทันที  เพ่ือเจาหนาท่ีของสํานักงานสํารวจภัยจะไดออกไปสํารวจ  ตรวจสอบและประเมิน
ความเสียหาย  ผลจากการท่ีไดมีการจัดต้ังสํานักงานสํารวจภัยข้ึนในประเทศญี่ปุนทําให
การทุจริตในการเรียกรองคาเสียหายกระทําไดยากข้ึน 

 
 
 
สําหรับประเทศไทย   บริ ษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด                 

เปนหนวยงานที่มีสาขาครบทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  ทําหนาท่ีในการรับคํารองขอและ          
จายคาสินไหมทดแทนใหแก ผูประสบภัยแทนบริ ษัทประกันภัยอยู แลว   จึงมี
ประสบการณและความชํานาญ  มีเจาหนาที่ฝายกฎหมายและฝายสินไหมทดแทนประจํา
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อยูแลวในทุกสาขาทั่วประเทศ  ยังขาดก็เฉพาะเจาหนาท่ีฝายแพทยเทาน้ัน  นอกจากนั้น 
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  มีคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจาก
บริษัทท่ีรับประภัยรถยนตถึงสิบสามคน  มีผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากกรมการ
ประกันภัยรวมเปนกรรมการอีกสองคน  และมีกรรมการผูจัดการอีกหนึ่งคนเปนผู
บริหารงานของบริษัทภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทซ่ึง
เปนบริษัทประกันภัยรถยนต 67 บริษัท  กรรมการผูจัดการที่ไดรับการคัดเลือกตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประกันภัยกอน  หากปรากฏตออธิบดีกรมการ
ประกันภัยวา  กรรมการ         ผูจัดการมีพฤติการณที่ไมสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  อธิบดี
กรมการประกันภัยโดย             ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมี
อํานาจถอดถอนกรรมการผูจัดการออกจากตําแหนงได  จะเห็นไดวาบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปน       องคกรที่ เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใหทําหนาท่ีเปน
สํานักงานสํารวจภัยเพ่ือใหการจาย               คาเสียหายเบื้องตนและคาสินไหมทดแทน
สวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนใหเปนไปดวยความถูกตอง  และผลพลอยไดที่ตามมา
คือทําใหสามารถปรับเพ่ิมจํานวนเงิน                 เอาประกันภัยในกรณีความเสียหายตอ
รางกายหรืออนามัยใหมีจํานวนเพิ่มข้ึนไดดังเชนในกรณีของความเสียหายตอชีวิต 
สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ อันจะกอประโยชนตอ            ผูประสบภัยสมดัง
เจตนารมณของกฎหมาย. 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการท่ีผู เขียนไดนําเสนอสาระสําคัญของระบบการประกันภัยรถยนต         

ภาคบังคับและเนื้อหาสาระของกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับของประเทศไทย  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และของประเทศญี่ปุน               
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนต( Automobile  Liability  
Security  Law)  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมป 2002   โดยศึกษาวิเคราะหไวในบทที่  4  ดังกลาว              
ขางตนแลวนั้น  ผูเขียนขอสรุปปญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาของ
กฎหมายท่ีเหมาะสม  เพ่ือประสิทธิภาพในการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถและ            
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ              
พ.ศ. 2535   ดังตอไปนี้  
 
 1.  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย 

 
 1.1  ปญหาการจายคาเสียหายเบื้องตนของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย   

ปญหานี้เกิดจากการท่ีรัฐบาลไดเปลี่ยนหลักการของพระราชบัญญัติฉบับน้ี        
ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไขรางฯ ฉบับนี้เสร็จเรียบรอยแลว
และไดเสนอกลับไปยังคณะรัฐมนตรี  เม่ือรัฐบาลไดตัดขอความในคํานิยาม “ผูประสบภัย” 
ที่วา “แตไมหมายความรวมถึงเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  ผูขับข่ีรถท่ีกอใหเกิด
ความเสียหาย  บุคคลในครอบครัวของเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  และลูกจางของ
เจาของรถดังกลาวขณะอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ในทางการที่จาง” ออก  กอนนําเสนอ                 
เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไมไดแกไข
เปลี่ยนแปลงคํานิยามดังกลาวแตประการใด  เปนผลทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนของ 
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กฎหมายดังท่ีผูเขียนไดทําการวิเคราะหไวแลวในบทที่ 4   ซึ่งผูเขียนเชื่อวารัฐบาลคง            
ไมตองการเปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ในประการอ่ืนๆ อยางใด  หากแตเปน
เพียงนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นที่ตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน  ซึ่งเกิดจาก                    
โรงพยาบาลปฏิเสธไมยอมรับรักษาผูประสบภัยไวทําการรักษาพยาบาลเน่ืองจากกลัววา                    
ผูประสบภัย  จะไมมีเงินจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลเทาน้ัน  ทําใหเกิด
ประเด็นปญหาความไมชัดเจนของกฎหมายในการจายคาเสียหายเบื้องตนของสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัย ตาม ขอ 1.1  ดังกลาวแลวสองประเด็น  คือ  

 
ประเด็นที่หน่ึง  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ี

จะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูขับข่ีที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความ               
เสียหายตามกฎกระทรวงหรือไม  ในกรณีที่เจาของรถหรือผูขับข่ีที่มิใชเจาของรถไดขับข่ีรถ
และประสบอุบัติเหตุโดยไมมีคูกรณี  เชน  ลมเองหรือชนตนไม  เปนตน 

 
ประเด็นท่ีสอง  หากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีหนาท่ีจะตองจาย   

คาเสียหายเบื้องตนในกรณีดังกลาวแลว  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะใชสิทธิ
เรียกเงินคืนกองทุนไดหรือไม  อยางไร 

 
จากการศึกษาผูเขียนเห็นวา ปจจุบันนี้ปญหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล           

ปฏิเสธไมยอมรับผูปวยท่ีเปนผูประสบภัยไวเพราะกลัววาจะไมมีเงินคารักษาพยาบาลชําระ
ไดหมดสิ้นไปแลว  เน่ืองจากในปจจุบันรัฐบาลไดมีการออกบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
ตามโครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค  ฉะน้ัน  การที่จะใหผูขับข่ีที่กอใหเกิดความเสียหาย            
แกตนเองไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก  ยอมจะกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมอยางย่ิงแกผูประสบภัยที่เปนเจาของรถท่ีไดจัดใหมีการประกันภัย                
อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้   
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ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 4  คํานิยาม  “ผูประสบภัย”  ดังนี้  
มาตรา 4  “ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย  

หรืออนามัยเนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง  หรือเนื่องจากสิ่งท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ัน  
และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยที่ถึงแกความตายดวย  แตไม
หมายความถึงเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  ผูขับข่ีรถที่กอใหเกิดความเสียหาย                        
บุคคลในครอบครัวของเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและลูกจางของเจาของรถ            
ดังกลาวขณะอยูปฏิบัติหนาที่ในทางการท่ีจาง  

   
1.2  ปญหาความไมชัดเจนของกรมธรรมประกันภัย 
กรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครองแกผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติ                 

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มีชื่อเรียกวา “กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ”  ขอความตามกรมธรรม  ขอ 2.3  กําหนดวา  “ กรณีที่ผูประสบภัย  เปนผูขับข่ีรถคันที่
เอาประกันภัยและเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุหรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอ        
ผูขับข่ีที่ประสบภัย  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบ้ืองตน เทาน้ัน”  ซึ่ง
การประกันภัยที่สามารถนํามาใชสําหรับผูขับข่ีดังกลาว  ตองมใิชการประกันภัยคํ้าจุน 

 
ดังน้ัน  ผูเขียนเห็นวากรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอ  2.  สมควรตอง             

แกไขปรับปรุงใหมีขอความ  ดังนี้ 
       ขอ  2.  การคุมครองผูประสบภัย  
       2.1  ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยประมาทของผูขับข่ี 
             ภายใตบังคับขอ 5.  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตอชีวิต              
รางกายหรืออนามัยของผูประสบภัยในนามของผูเอาประกันภัย  ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตอง              
รับผิดชอบตามกฎหมายตอผูประสบภัย  เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง  หรือเนื่องจากส่ิงท่ี
บรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ันในระหวางระยะเวลาประกันภัย  ดังนี้ 
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 2.1.1  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย  แตไมถึงกับสูญเสียอวัยวะ          
หรือทุพพลภาพตาม 2.1.2  บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล  และคาเสียหายอยางอ่ืนท่ี                      
ผูประสบภัยสามารถเรียกรองไดตามมูลละเมิด  ตามความเสียหายที่แทจริง  แตไมเกิน 
50,000  บาทตอหนึ่งคน 

 2.1.2  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย  ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด 100,000  บาทตอ        
หน่ึงคน 

           (1)  ตาบอด  
                 (2)  หูหนวก   
                 (3)  เปนใบ  หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิน้ขาด 
                 (4)  สญูเสียอวัยวะสืบพันธุ 
                 (5)  เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 

       (6)  จิตพิการอยางติดตัว 
                    (7)  ทุพพลภาพอยางถาวร 
       2.1.3  ในกรณีเสียชีวิต  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด 100,000  บาท         
ตอหนึ่งคน 
       2.1.4  ในกรณีไดรับความเสียหายตาม 2.1.1   และตอมาไดรับความเสียหายตาม 2.1.2
หรือ 2.1.3 หรือทั้งตาม 2.1.2  และ 2.1.3  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด          
100,000  บาทตอหนึ่งคน  
        2.2  ในกรณีที่ ผูประสบภัยเปนผู เอาประกันภัย   หรือบุคคลในครอบครัวของ                   
ผูเอาประกันภัย  ซึ่งมิใชผูขับข่ี  ทั้งน้ีในกรณีที่ผูขับข่ีเปนฝายตองรับผิดตออุบัติเหตุ  ใหนํา
ความใน  2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4   มาบังคับโดยอนุโลม       
        ทั้งนี้  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกลาวขางตน  ไมเกินจํานวนเงิน                
คุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน  และรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินสูงสุดตออุบัติแตละครั้งที่ระบุ
ไวในรายการท่ี  4  ของตาราง   
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อนึ่ง เมื่อไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 4  คํานิยาม “ผูประสบภัย” ไมหมายความ
ถึงเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  ผูขับข่ีรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  บุคคลใน               
ครอบครัวของเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายและลูกจางของเจาของรถดังกลาวขณะอยู
ปฏิบัติหนาท่ีในทางการท่ีจาง”  แลว  จึงจําเปนตองยกเลิกขอความในกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันตามชนิด  ประเภทและขนาดของรถ  พ.ศ. 2547  ขอ 4  “ในกรณีที่            
ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีและเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย  หรือไมมีผูใดตองรับผิดตาม
กฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย  ใหผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีดังกลาวไดรับเงินเอาประกัน
เปนจํานวนเทากับคาเสียหายเบื้องตน  ตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา 20          
วรรคสอง”   

 
2.  ปญหาในวิธีปฏิบัติ  ไดแก  ปญหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเรียกคา

รักษาพยาบาลเกินความเปนจริง 
ปญหานี้เกิดจากพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ไมไดบัญญัติใหมีหนวยงานที่มีหนาท่ี           

รับผิดชอบในการประเมินความเสียหายที่แนนอนและยุติธรรม  ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหาย
ข้ึนจากอุบัติ เหตุรถยนต   บริษัทประกันภัยจึงไมมีขอมูลเบื้องตนที่ เปนพ้ืนฐานใน                        
การประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ทําใหโรงพยาบาลมีโอกาสเรียกเก็บคารักษาพยาบาล           
เกินความเปนจริง  เนื่องจากไมมีหนวยงานตรวจสอบและประเมินคาเสียหายท่ีโรงพยาบาล
เรียกเก็บเปนคารักษาพยาบาล   นอกจากน้ันยังเปนสาเหตุทําใหเจาของรถตองจาย                      
คาเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกวาที่ควรจะตองจาย  เพราะการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลเกิน
ความเปนจริงและทําใหสถิติของคาสินไหมทดแทนที่รวบรวมไดสูงเกินกวาความเปนจริง
ไปดวย   

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีสํานักงานสํารวจภัยข้ึนในประเทศไทย  โดยให         
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสํารวจตรวจสอบ
และประเมินคารักษาพยาบาลของผูประสบภัย  โดยเพิ่มเจาหนาท่ีฝายแพทยและพยาบาล           
ในบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  เชนเดียวกับสํานักงานสํารวจภัยของ
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ประเทศญี่ปุน  ทั้งน้ี  เนื่องจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัดมีสาขาครบทุก
จังหวัดทั่วประเทศอยูแลว 

ในการมอบหมายใหบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  เปนผูปฏิบัติ 
ไมจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับน้ีก็ได  เพียงแตแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิใหมีวัตถุประสงคข้ึนใหมอีกหนึ่งขอ  คือ  “ทําการสํารวจ ตรวจสอบ และ
ประเมินราคาคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีรับรักษาผูประสบภัย 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535” 

 DPU
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย                                               
        หนังสือ 

 
จิตติ  ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย. พิมพครั้งท่ี 10.           

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2539 
จ๊ีด  เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพงลกัษณะละเมดิ. พิมพครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2522 
ชูศักด์ิ  ศิรินิล. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด  จัดการงานนอกส่ังและ            
 ลาภมิควรได. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2526 
ไชยยศ  เหมะรัชตะ. กฎหมายวาดวยประกันภัย.พิมพครั้งท่ี 2 . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ                             

นิติบรรณาการ , 2534 
ประพันธ  ทรัพยแสง. คําอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก พ.ศ. 2535. 

พิมพครั้งท่ี 2. ปรับปรุงใหม , 2539 
พจน ปุษปาคม. คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด. พิมพครั้งท่ี 3.              
 กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ , 2535 
ไพจิตร ปุญญพันธ.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด. พิมพ 

ครั้งท่ี 5. พระนคร : นิติบรรณการ , 2525 
สิทธิโชค  ศรีเจริญ. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย. กรุงเทพฯ : ประชุมทองการ

พิมพ , 2528 
อํานวย  สุภเวชย . รูทันประกันภัยรถยนต. สมาคมประกันวินาศภัย. กรุงเทพฯ : บริษัท 

ฐานการพิมพ จํากัด , 2542 
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วารสาร 
 

วิชา  มหาคุณ. “การประกันความเสียหายระบบไมมีความผิด” บทบัณฑิตย. ธันวาคม 
   2530 
อํานวย  สุภเวชย. “ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคาเสียหายเบื้องตน” วารสารประกันภัย.  
 93 เมษายน – มิถุนายน , 2542 

อํานวย   สุภเวชย . “ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคาเสียหายเบื้องตน” วารสารการประกัน              
ภัย. 94  ตุลาคม-ธันวาคม , 2542 

อํานวย  สุภเวชย. “ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคาเสียหายเบื้องตน”  วารสารการประกัน  
ภัย.  95 กรกฎาคม-มิถุนายน , 2542 

สุรศักดิ์  มณีศร. “การคุมครองผูประสบภัยจากรถที่เปนผูกอความเสียหายข้ึนเอง”                 
 รพีสาร . 1 มกราคม-มีนาคม , 2536 
อาทิจ ต้ังกัลยายนต. “การประกันภัยความรับผิดของผูใชรถยนตภาคบังคับประเทศ 

ญี่ปุน” วารสารสํานักงานประกันภัย. 6 มกราคม-มีนาคม , 2524 
 

เอกสารอื่นๆ 
 

สมาคมประกันวินาศภัย  รายงานการอบรมวิชาการประกันภัย  ณ.ประเทศญี่ปุน 
เรื่องการประกันภัยรถยนต  ระหวางวันที่  20  กันยายน – 7  ตุลาคม  2542 
รุน 28  โดย The Insurance school of Japan ( ISJ) 

สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการการคนควาและวิชาการ, คูมือวิชาการ                
ประกันภัย , 2529-2530 
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วิทยานิพนธ 
 

สมชาย  หาญเลิศฤทธิ.์  “การจายคาสินไหมทดแทนท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติ    
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ .2535 , ศึกษากรณีมีความเสียหายแก
ผูประสบภัยแตไมอาจทราบไดว ารถคันใดกอให เกิดความเสียหาย”  
วิทยานิพนธนิติ             ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2541 

พนิดา  บุญรอด.  “มาตรการคุมครองผูประสบภัยจากรถวิเคราะหมาตรการตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกับรางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ”
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2534 

ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.  “ความรับผิดในความเสียหายซ่ึงเกิดจากยานพาหนะอันเดินดวย 
กําลังเครื่องจักรกล” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร , 2529 

ศริญญา  งามวงษวาน.  “กฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ”          
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2538 

 
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535.  ราชกิจจานุเบกษา , เลมท่ี 10 9  

ตอนท่ี 44 หนา 45 , 9 เมษายน 2534 และฉบับท่ี 2 ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี 
109  ตอนท่ี 111 , 4 พฤศจิกายน 2535. 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535.  ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 109  ตอนท่ี 46 ,  
                10 เมษายน 2535 . 
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ภาษาอังกฤษ 
BOOKS 

 
Automobile Insurance Rating Organization of Japan ( AIRO) Automobile Insurance  

in  Japan. ( with  Appendix ) May 2002. 
Automobile Liability Security Law & Related cabinet ministerial ordinances as of 

december l, 2002. 
Teiji Koike, Tram. Japanese Insurance Laws,Ordinances and Regulations. Japan : 

Non-Life Insurance Institute of Japan , 1990. 
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พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
______ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่  ๔๗ ในรชักาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา  ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ใหตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ทําหนาท่ีรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

                                                 
๑ รก. ๒๕๓๕ / ๔๔ / ๔๕ / ๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
และมาตรา  ๒  แก ไขโดยพระราชบัญญั ติคุ มครองผู ประสบภัยจากรถ  (  ฉบับที่  ๒  )                       

พ.ศ. ๒๕๓๕  
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มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอ่ืนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน               
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“รถ”  หมายความวา  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  รถตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก  และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
“เจาของรถ”  หมายความวา  ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบครอง

ตามสัญญาเชาซื้อ  และหมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใช
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 

“ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกายหรือนามัย
เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทางหรือเนื่องจากส่ิงที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ัน และ
หมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตาย 

“ความเสียหาย” หมายความวา  ความเสียหายตอชีวิต  รางกายหรืออนามัยอัน
เกิดจากรถ 

“ผูซึ่งอยูในรถ”  หมายความวา  ผูซึ่งอยูในหรือบนหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
รถและหมายความรวถึงผูซึ่งกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถน้ันดวย 

“บริษัท”  หมายความวา  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

“คาเสียหายเบ้ืองตน”  หมายความวา ในกรณีความเสียหายตอรางกาย                       
หมายความวาคารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ            
ผูประสบภัยและในกรณีความเสียหายตอชีวิต  หมายความวา  คาปลงศพและคาใชจาย
อันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตาย  ทั้งน้ีตามรายการและ
จํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

“เครื่องหมาย”  หมายความวา  เครื่องหมายแสดงวามีการประกันความ
เสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“คณะกรรมการ”๒  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูซึ่งอธิบดี

กรมการประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
 

มาตรา ๖๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกวา  คณะกรรมการคุมครอง            
ผูประสบภัยจากรถ”  ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน   ผูแทน
กระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกระทรวงคมนาคม  ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข  ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย  ผูแทนกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย*  
ผูแทนกรมตํารวจ  ผูซึ่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง                  
ผูบริโภคมอบหมายหน่ึงคน  ผูแทนสมาคมนายหนาประกันภัย  ผูแทนสมาคมประกัน
วินาศภัย  ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  ผูแทนแพทยสภาและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
สี่คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ  อธิบดีกรมการประกันภัยเปนกรรมการและ
เลขานุการ  และผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนคุมครอง  ผูประสบภัยจากรถเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดวยการประกันภัย  เศรษฐศาสตร  การแพทย  หรือกฎหมาย 

                                                 
๒มาตรา ๓  นิยามคําวา  “ คณะกรรมการ”  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ      

( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
๓ มาตรา ๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
๔ มาตรา ๖  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
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มาตรา ๖ ทวิ๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎหมายกฎกระทรวงตามมาตรา ๗  

และมาตรา ๒๐  และประกาศตามมาตรา ๑๐   
(๒)  กําหนดมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาล  และ

คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่ีบริษัทหรือกองทุนตองจายใหแก                    
ผูประสบภัย 

(๓)  พิจารณาปญหาเกี่ยวกับการจายคาเสียหายเบื้องตนและหรือเงินอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรืเกี่ยวกับรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาใชจายอัน
จําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามท่ีนายทะเบียนขอความเห็นหรือตามท่ีผูประสบภัย
รองขอ  
 (๔)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีรัฐมนตรี
มอบหมาย 
  

 มาตรา ๖ ตรี๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดแตงต้ังอีกได 
 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ 
 (๑)   ตาย 
 (๒)  ลาออก 

(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 

 (๕)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

                                                 
 ๕ มาตรา ๖ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๖ มาตรา ๖ ตรี  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  

DPU



 135

มาตรา ๖ จัตวา๗  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบ
จากวาระ  ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๖  เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนและใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 
 ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการ            
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังเพ่ิมข้ึนนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลือยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวน้ัน 

 
มาตรา ๖ เบญจ๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระ

แลวยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงต้ังใหมจะเขาหนาท่ี 

 
มาตรา ๖ ฉ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ี
ประชุม 

มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางงมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด 

 

                                                 
 ๗ มาตรา ๖ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  

๘ มาตรา ๖ เบญจ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๔๐  

๙ มาตรา ๖ ฉ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
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มาตรา  ๖  สัตต๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ           
คณะหน่ึงหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมของคณะกรรมการใหนําความในมาตรา ๖ ฉ  มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๖ อัฏฐ๑๑  ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกใหบริษัท  สถานพยาบาล  หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวของ
มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพ่ือมาประกอบการพิจารณาได 

คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหใชจาย
จากกองทุน 
 

หมวด ๑ 
การประกันความเสียหาย 

_________ 
 

มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘  เจาของรถซ่ึงใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตอง
จัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท 

จํานวนเงินเอาประกันภัย  ใหกําหนดตามชนิด  ประเภท  ขนาดของรถ  แต
ตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  รถตอไปนี้ไมตองจัดใหการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗   
(๑)  รถสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  และรถ

สําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

                                                 
๑๐ มาตรา ๖ สัตต  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๐  
๑๑ มาตรา ๖ อัฏฐ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๐  
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(๒)  รถของสํานักพระราชวังท่ีจดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามท่ีระเบียบที่
เลขาธิการสํานักพระราชวังกําหนด 
 (๓)  รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  
สุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และราชการสวนทองถิ่นท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
 (๔)  รถอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๙  รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวโดยเจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  เจาของรถ
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย  ทั้งนี้  ตามจํานวนเงิน                  
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา ๑๐๑๒  บริษัทตองรับประกันความเสียหายตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙  
แลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ประกาศดังกลาวจะกําหนดใหขอความในกรมธรรมประกันภัยหรือ
อัตราเบ้ียประกันภัยแตกตางกันตามชนิด  ประเภทหรือขนาดของรถ  หรือลักษณะของ          
ผูเอาประกันภัยก็ได 

 
 มาตรา ๑๐ ทวิ๑๓  ใหจัดต้ัง “บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด” ข้ึน  
มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทน  หรือ
เงินตางๆตามพระราชบัญญัตินี้  และดําเนินการตามท่ีบริษัทหรือสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 

                                                 
 ๑๒ มาตรา ๑๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๑๓มาตรา ๑๐ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
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 (๒)  ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 (๓)  ดําเนินกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ 
 บริษัททุกบริษัทตองเขาชื่อซื้อหุน  การเพ่ิมทุน  และการดําเนินการใดๆตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทกลาง             
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
 ในการจัดต้ังบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  ใหรัฐมนตรี
กําหนดระยะเวลาใหบริษัทเขาชื่อซ้ือหุน  และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  
ใหอธิบดีกรมการประกันภัยรวบรวมหุนท่ีมีผูเขาชื่อซื้อหุนไวแลวเพ่ือกําหนดจํานวนหุน
จัดทําหนังสือบริคณฑสนธิและขอบังคับ  และกําหนดรายชื่อผูเปนกรรมการและ
พนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  ตลอดจน
ขอความและข้ันตอนอ่ืนที่จําเปนตองมีในการจดทะเบียนบริษัทสงไปจดทะเบียนบริษัท  
และใหมีผูมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยดําเนินการตอไปตามบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และใหถือวาบริษัทกลาง                
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและเปนบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยนับแตไดจด
ทะเบียนดังกลาว 

ในระหวางที่บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  ยังมิไดมีการ
รับประกันวินาศภัย  มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการตองมีหลักทรัพย  และเงินสํารองวาง
ไวกับนายทะเบียน  และตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
มาใชบังคับ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทกลาง            
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  จํากัด  จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน 

การแตงต้ังกรรมการผูจัดการบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประกันภัยกอน  และในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานตออธิบดีกรมการประกันภัยวากรรมการผูจัดการมีประพฤติที่ไมสุจริตใน
การปฏบัติหนาท่ี  ใหอธิบดีกรมการประกันภัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจ
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ถอดถอนกรรมการผูจัดการออกจากตําแหนงได  และใหอธิบดีกรมการประกันภัยมี
อํานาจแตงต้ังกรรมการผูจัดการชั่วคราวจนกวาบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
จํากัด  จะแตงต้ังกรรมการผูจัดการคนใหม  

ทุกรอบสามเดือนบริษัทตองออกเงินสมทบเพ่ือเปนคาใชจายของบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  ตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยที่บริษัทไดรับจากการ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  ในแตละสามเดือนท่ีผานมา  ในอัตราและวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นใหนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได
ตามประมวลรัษฎากรได 

บริษัทตองมอบหมายการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงิน
ตางๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถดําเนินการ
แทนบริษัทดวย  และใหบริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจและกาจัดสรรเงิน
เพ่ือสํารองจายคาสินไหมทดแทนบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการของบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด กําหนด 

 
มาตรา ๑๐ ตรี๑๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐  มาตรา ๑๐ ทวิ   

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในสวนท่ี
เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตของบริษัทนั้นได  

ใหบริษัทที่ เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองผูกพันตามกรมธรรม
ประกันภัยรถยนตที่บริษัทไดออกใหแกผู เอาประกันภัยตอไปจนกวากรมธรรม
ประกันภัย             รถยนตดังกลาวจะหมดอายุ 

 
มาตรา ๑๑  ภายใตบังคับมาตรา ๘  หามมิใหผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการ

ประกันความเสียหายตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๐ ตรี  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๐  
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มาตรา ๑๒  ใหนายทะเบียนนัดทําเครื่องหมายสงใหบริษัทเพ่ือสงมอบใหแก
เจาของรถที่ไดจัดใหมีการประกันความเสียหายกับบริษัทตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙  
แลว 

เจาของรถตองติดเครื่องหมายไวที่รถ  
ลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติดเครื่องหมาย  ใหเปนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่บริษัทหรือเจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอน
ครบกําหนดความคุมครองไมวาดวยเหตุใดๆ  บริษัทตองแจงการบอกเลิกนั้นให                
นายทะเบียนทราบและเจาของรถตองสงคืนเครื่องหมายตามมาตรา  ๑๒  ใหแก                     
นายทะเบียนหรือทําใหเครื่องหมายนั้นใชตอไปไมได 

การแจงการบอกเลิกและการสงคืนเครื่องหมายหรือการทําใหเครื่องหมายน้ัน
ใชตอไปไมได  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  การประกันตามมาตรา ๗  และมาตรา ๙  ตองมีขอกําหนดใหมี

การจายคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
เมื่อมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา ๗  วรรคสองแลว            

หลักเกณฑ  วิธีจายและระยะเวลาการจายคาสินไหมทดแทนนอกเหนือจากคาเสียหาย
เบื้องตน  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด๑๕ 

 
มาตรา  ๑๕   กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทาย

กรมธรรมประกันภัยซึ่งมีขอความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกตางไปจากท่ีกําหนด
ไวในบทแหงพระราชบัญญัตินี้  บริษัทจะยกเปนขอตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตอ             
ผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนไมได 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๔ วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ )              

พ.ศ. ๒๕๔๐  
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มาตรา ๑๖  บริษัทจะยกเอาเหตุแหงความไมสมบูรณหรือการฝาฝนเง่ือนไข
ของกรมธรรมประกันภัยระหวางบริษัทกับเจาของรถ  หรือการไดบอกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยกับเจาของรถ  เพ่ือปฏิเสธความรับผิตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหาย
เบื้องตนมิได  เวนแตบริษัทไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหเจาของ
รถและนายทะเบียนทราบลวงหนา 

การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหมีผลเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่บริษัทไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังผูเอาประกันภัยตาม          
ภูมิลําเนาท่ีทราบครั้งสุดทาย  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

 
มาตรา ๑๗  บริษัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยาง             

รายแรงของผูเอาประกันภัยมาเปนขอตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่รถซึ่งเจาของรถไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทไดโอนไป

ยังบุคคลอ่ืนโดยผลของกฎหมายวาดวยมรดกหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน  ให             
ผูไดมาซ่ึงรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันตามกรมธรรมประกันภัยน้ัน  และ
บริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรม               
ประกันภัยที่ยังเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๙  ในการรับจดทะเบียนรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตและ

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  ใหนายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวตรวจสอบการ
ไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗  กอนจะรับจดทะเบียนดวย 
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หมวด  ๒๑๖ 
คาสินไหมทดแทน 

_________ 
 

มาตรา ๒๐  เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับ
ประกันไว  ใหบริษัทจายคาเสียหายเบ้ืองตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจาก                 
ผูประสบภัย 

ความเสียหายท่ีจะไดรับคาเสียหายเบื้องตน  จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน
การขอรับคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยตาม             
วรรคหนึ่ง  ใหเปนตามหลักเกณฑ  วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐  ใหแก               

ผูประสบภัย  หรือจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนท่ีตองจาย  ให           
ผูประสบภัยแจงการไมไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนหรือการไดรับคาเสียหายเบื้องตน
ไมครบจํานวนจากบริษัทตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ตามวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  การไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐  ไมตัดสิทธิ           

ผูประสบภัยท่ีจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีดังตอไปนี้  ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย

จากเงินกองทุน 

                                                 
๑๖ ช่ือหมวด ๒  คาสินไหมทดแทน  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ                

( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๐  
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(๑)  เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายไมไดจัดใหมีการประกันความ              
เสียหายตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙  และจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก              
ผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

(๒)  ขณะเกิดเหตุ  รถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดอยูในครอบครองของ           
เจาของรถเพราะเหตุที่รถนั้นไดถูกยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย            
ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และเจาของรถไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

(๓)  ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  และรถนั้นไมมี
การประกันภัยกับบริษัท 

(๔)๑๗  มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัย  และรถคันท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
นั้นหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย  

(๕)  บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐  ใหแกผูประสบภัยหรือ
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน  หรือ   

(๖)๑๘  ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถตามมาตรา ๘  ที่ไมได
เอาประกันภัยตามมาตรา ๗ 

  
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่รถต้ังแตสองคันข้ึนไปกอใหเกิดความเสียหายแก                

ผูประสบภัยซึ่งอยูในรถ  ใหบริษัทที่รับประกันภัยรถแตละคันจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูในรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  แตผูประสบภัยมิใชเปนผูซึ่งอยูในรถ  ใหบริษัท                
ดังกลาวรวมกันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจายใน
อัตราสวนท่ีเทากัน 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๓ (๔)   แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๐  
๑๘ มาตรา ๒๓ (๖)    แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๐  
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สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓  ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจาย
หรือรวมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหนี่งหรือวรรคสอง  แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๒๕  ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคา               

เสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐  มาตรา ๒๓  หรือมาตรา ๒๔  ใหแกผูประสบภัยให
เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  ทั้งน้ี  โดยไมตองรอการพิสูจนความ
รับผิด 

ใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแก              

ผูประสบภับหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนามมาตรา ๒๓ 
(๑) หรือมาตรา ๒๓ (๕)  แลวแตกรณี  เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปตามมาตรา ๒๕ แลว  ใหนายทะเบียนมีคําส่ัง
เรียกเงินตามจํานวนท่ีไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือบริษัท  แลวแตกรณี  และ          
เจาของรถหรือบริษัทจะตองจายเงินเพ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนคาเสียหาย            
เบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก 

ใหเจาของรถหรือบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนพรอมดวยเงินเพ่ิม
ตามวรรคหน่ึงตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๒๗  การขอรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้  ผูประสบภัย

ตองรองขอภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีตามมาตรา๒๓ (๑) และ (๓) ใหนายทะเบียนยึดรถท่ี
กอใหเกิดความเสียหายไวไดหากมิไดมีการยึดรถน้ันไวตามกฎหมายอ่ืนอยูกอนแลว  
จนกวาเจาของรถจะไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจนครบจํานวน  หรือจาย           
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คาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน  และ
หากมีการยึดรถน้ันตามกฎหมายอ่ืนอยูกอนแลว  ใหกรมการประกันภัยมีสิทธิขอเขา
เฉลี่ยในทรัพยนั้นหากมีการขายทอดตลาด 

 
มาตรา  ๒๙   รถท่ียึดไวตามมาตรา  ๒๘   ใหนายทะเบียนมีอํานาจขาย

ทอดตลาดไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  กรณีเจาของรถตามมาตรา ๒๓ (๑)  ไมจายเงินคาเสียหายเบ้ืองตนท่ีจาย

จากกองทุนทดแทนคืนใหแกกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน 
(๒)  กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  และนาย

ทะเบียนไดประกาศหาตัวเจาของรถโดยปดประกาศไว  ณ.ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่ง
ไดยึดรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายไว  และประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่จําหนายใน
ทองถิ่นที่เกิดเหตุอยางนอยสองวันติดตอกัน  แตเจาของรถไมปรากฏตัวตอนายทะเบียน  
ซึ่งไดยึดรถน้ันไวภายในสามสิบวันนับแตวันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ  

 
มาตรา ๓๐   วิธีการยึดรถตามมาตรา ๒๘  และการขายทอดตลาดรถตาม

มาตรา ๒๙  ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๒๙  ใหหักเปนคาใชจายในการยึด

รถและขายทอดตลาด  และจายเปนคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคืน
ใหแกกองทุน  แลวแตกรณี  ถามีเงินเหลือเทาใดใหคืนแกเจาของรถ  ในกรณีที่ไมมีผู
แสดงตนเปนเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  ใหกรมการประกันภัยเก็บรักษาเงินน้ัน
ไวตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และถาเจาของรถไม
เรียกเงินนั้นคืน  ภายในหาปนับจากวันที่ขายทอดตลาดใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน 

 
มาตรา  ๓๑๑๙  ในกรณีที่ ความ เสี ยหาย เกิ ด ข้ึนจากการกระ ทํ าของ

บุคคลภายนอกหรือเกิดข้ึนโดยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของ

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
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รถ  ผูขับข่ีรถ  ผูซึ่งอยูในรถ  หรือผูประสบภัย  เม่ือบริษัทไดจายคาเสียหายเบ้ืองตนหรือ
คาสินไหมทดแทนหรือเม่ือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแก          ผูประสบภัยหรือเม่ือหนวยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ
เจาของรถตามมาตรา ๘ (๔) ไดจายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒  ไปแลวเปนจํานวน
เงินเทาใดใหบริษัท  หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  หรือหนวยงานตาม
มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจาของรถตามมาตรา ๘ (๔)  แลวแตกรณี  มีสิทธิไลเบี้ยแก
บุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิ เรียกใหผูประสบภัยคืนเงินดังกลาวได 

การใชสิทธิตามวรรคหน่ึง   ตองกระทําภายในหน่ึงปนับแตรูตัวผูซึ่งตองรับ
ผิดแตทั้งน้ี  ตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามหมวดน้ีใหแก              
ผูประสบภัย  

 
มาตรา  ๓๒๒๐  ในกรณีที่นายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก                       

ผูประสบภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา ๘  ซึ่งไมไดเอาประกันความ
เสียหายตามมาตรา ๗  ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ                 
เจาของรถตามมาตรา ๘ (๔)  แลวแตกรณี  สงเงินตามจํานวนท่ีไดจายจากเงินกองทุนคืน
ใหแกกองทุน 

การจายเงินคืนกองทุนสําหรับรถตามมาตรา ๘ (๑)  (๒)  หรือ(๓)  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
    
 
 
 
 
 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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หมวด ๓ 
กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

___________ 
 

มาตรา  ๓๓๒๑  ให จัด ต้ังกองทุนข้ึนเรียกวา   “กองทุนทดแทนผูประสบภัย”  มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อมีกรณีตาม
มาตรา ๒๓  และเปนคาใชจายอ่ืนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กองทุนประกอบดวย 
                 (๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒)  เงินที่บริษัทจายสมทบตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๓๖  และเงิน
เพ่ิมที่ไดรับตามมาตรา ๓๖ ทวิ 

(๓)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหตามงบประมาณรายจายประจําป  
(๔)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาตามมาตรา ๒๘  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๓  หรือ

มาตรา ๓๒ 
(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๖)  ดอกผลของเงินกองทุน 
(๗)  เงินที่ไดมาจากการขายทรัพยสินตาม (๔) และ (๕) 

 (๘)  เงินรายไดอ่ืน ๆ 
 เงินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของกรมการประกนัภัยเพ่ือใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของกองทุน  โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน 
 
 มาตรา ๓๔ ๒๒ ใหมีสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึนในกรมการ        
ประ  กันภัยเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยอาจ
จัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละยี่สิบของดอกผลของกองทุนตอป  เพ่ือเปนคาใชจายใน

                                                 
๒๑

 มาตรา ๓๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๒  มาตรา ๓๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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การบริหารงานและคาใชจายอ่ืนของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  การเบิกจาย  
การเก็บรักษา  การจัดการกองทุน  คาใชจายในการดําเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และคาใชจายอ่ืนของสํานักงานกองทุนทดแทน           
ผูประสบภัยให เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
 
 มาตรา ๓๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๓  เกิดข้ึน  และผูประสบภัยไมอาจขอรับ
คาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายหรือบริษัทได  ใหสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเมื่อ              
ผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดง
พรอมกับการยื่นคําขอ 
 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจายคาเสียหายเบื้องตน
จากกองทุน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๖๒๓  ใหบริษัทจายเงินสบทบใหกับกองทุนทุกรอบสามเดือน  ใน
อัตราไมเกินรอยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูอาประกันภัยในแตละสามเดือน  
เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นใหนําไปหักคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล
รัษฎากรได 
 การเก็บและการจายเงินสมทบจากบริษัท  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๓๖ ทวิ๒๓  บริษัทใดไมจายเงินสมทบใหแกกองทุนใหถูกตองและ
ครบถวนตามมาตรา ๓๖  ตองเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบท่ี
ไมไดจาย 
 
                                                 

๒๓มาตรา ๓๖  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒๓ มาตรา ๓๖ วิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

________  
 มาตรา ๓๗๒๔  เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙  ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
                  
 มาตรา ๓๘๒๕  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐  หรือมาตรา ๑๐ ทวิ  ตอง
ระวางโทษปรับต้ังแตหาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาท 

 
 มาตรา ๓๙๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

 
 มาตรา ๔๐๒๗  เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง  หรือบริษัท
หรือเจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

 
 มาตรา ๔๑  ผูใดปลอมเครื่องหมาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึง            
หาปและปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
 มาตรา ๔๒  ผูใดติดหรือแสดงเครื่องหมายอันเกิดจากการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๔๑  กับรถคันหนึ่งคันใด  ตองระวางโทษเชนเดียวกับการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๔๑ 
 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔๑  ให       
ลงโทษตามาตรานี้แตกระทงเดียว 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๕ มาตรา ๓๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๖ มาตรา ๓๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๗ มาตรา ๔๐   แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๕๔๐ 
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 มาตรา ๔๓๒๘  เจาของรถผูใดติดหรือแสดงเครื่องหมายท่ีตองสงคืนตอนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๑๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
 มาตรา ๔๔๒๙ บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕  หรือเจาของรถหรือบริษัท
ใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 
 มาตรา ๔๕  ผูประสบภัยผูใดย่ืนคําขอรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพ่ือขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
 มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให
นายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  และเม่ือไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ี
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  

 
บทเฉพาะกาล 

________ 
 
 

 มาตรา  ๔๗   ให เ จ าของรถซึ่ ง ใช รถหรือมี รถไว เ พ่ือใชอยู ใน วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดําเนินการจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๙ มาตรา ๔๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และกอนพนระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาเจาของรถน้ันไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ 
 ใหบทบัญญัติมาตรา ๒๓ (๕)  มีผลใชบังคับกับรถที่เจาของรถไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายไวแลวตามมาตรา ๗  หรือมาตรา ๙ 
 ภายใตบังคับวรรคสอง  บทบัญญัติมาตรา  ๒๓  ยังมิใหใชบังคับจนกวาจะพน
กําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
            อานันท  ปนยารชุน 
                นายกรัฐมนตรี 
ราชกิจจานุเบกษา  เลม  109  ตอนท่ี 44  วันที่  9  เมษายน  2535 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากปรากฏวา
อุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวนข้ึนแตละป  เปนเหตุใหมีผูรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เปนจํานวนมากโดยผูประสบภัยดังกลาวไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับการ           
ชดใชคาเสียหายไมคุมกับความเสียหายท่ีไดรับจริง  และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทาง
แพงเรียกรองคาเสียหายก็ตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน ดังนั้น  เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับ
การชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนท่ีแนนอนและทันทวงที สมควร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  
 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๓๕๓๐ 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติไมเหมาะสมบางประการ และยัง
มีปญหาในการบังคับใชและปฏิบัติตาม  สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปกอน  
เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๐ รก. ๒๕๓๕ / ๑๑๑ / ๑ / ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  
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พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ( ฉบบัที่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๔๐๓๑ 
 มาตรา ๑๙  ใหบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดใหมีสถานที่
ดําเนินการเพ่ือใหบริการครบทุกจังหวัดรวมท้ังกรุงเทพมหานครใหแลวเสร็จภายใน       
หน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  สวนการจัดใหมีสถานท่ีดําเนินการเพิ่มเติม
ตอไปใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของการใหบริการแกผูประสบภัยจากรถ        
ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมการประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 มาตรา  ๒๐   ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงการพาณิชยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๑ รก. ๒๕๔๐ / ๗๒ก / ๒๓ / ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
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กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 

 ภายใตการคุมครอง  เง่ือนไข  และขอยกเวนแหงกรมธรรมและเอกสาร            
แนบทายกรมธรรมนี้  บริษัทใหสัญญาตอผูเอาประกันภัยดังตอไปนี้ 
ขอ 1  นิยามศัพท  ในกรมธรรมหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมนี้ 

 “บริษัท”                หมายความวา  บรษัิทที่ออกกรมธรรมนี ้
 “ผูเอาประกันภัย”  หมายความวา  บุคคลท่ีระบุชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตาราง 
 “ผูประสบภัย”       หมายความวา  ผูที่ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัย              

เนื่องจากรถท่ีใชหรืออยูในทาง  หรือเนื่องจากส่ิงที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถน้ันและหมาย             
ความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแกความตายดวย 

 “นายทะเบียน”    หมายความวา  อธิบดีกรมการประกันภัย  หรือผูซึ่งอธิบดี
กรมการประกันภัยมอบหมาย  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ตาราง”               หมายความวา  ตารางแหงกรมธรรมนี้ 
 “รถ”                    หมายความวา  รถที่เอาประกันภัยซ่ึงมีรายการท่ีระบุไวใน                 

ตาราง    
 “เครื่องหมาย”      หมายความวา  เครื่องหมายแสดงวามีการประกันความเสียหาย

สําหรับผูประสบภัยจากรถ 
 “อุบัติเหตุแตละครั้ง”  หมายความวา  เหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณสืบเน่ือง

กันซึ่งเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน 
  

ขอ 2  การคุมครองผูประสบภัย  ภายใตบังคับขอ 5  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน
เพ่ือความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยของผูประสบภัยในนามผูเอาประกันภัย  
ซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตอผูประสบภัย  เน่ืองจากรถท่ีใชหรืออยู
ในทาง  หรือเน่ืองจากส่ิงท่ีบรรทุก  หรือติดต้ังในรถนั้นในระหวางระยะเวลาประกันภัย        
ดังน้ี : - 
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2.1  ผูประสบภัย 
2.1.1  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย  หรืออนามัย  แตไมถึงกับ

สูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภาพ  ตาม 2.1.2  บริษัทจะจายคารักษาพยาบาล  และ
คาเสียหายอยางอ่ืนที่ผูประสบภัยสามรถเรียกรองไดตามมูลละเมิดตามความเสียหายที่
แทจริง  แตไมเกิน  50,000  บาทตอหนึ่งคน 

2.1.2  ในกรณีไดรับความเสียหายตอรางกาย  หรืออนามัย  ในกรณีใดกรณี
หน่ึงหรือหลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด  100,000  

บาทตอหนึ่งคน 
 (1)  ตาบอด 

(2)  หูหนวก 
(3)  เปนใบ  หรือเสียความสามารถในการพูด  หรอืลิ้นขาด 
(4)  สญูเสียอวัยวะสืบพันธ 
(5) เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
(6) จิตพิการอยางติดตัว 
(7) ทุพพลภาพอยางถาวร 

 2.1.3  ในกรณีเสียชีวิต  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงินคุมครองสูงสุด  
100,000  บาทตอหนึ่งคน 

2.1.4  ในกรณีไดรับความเสียหายตาม 2.1.1  และตอมาไดรับความเสียหาย
ตาม 2.1.2 หรือ 2.1.3  หรือท้ังตาม 2.1.2  และ 2.1.3  บริษัทจะจายเต็มตามจํานวนเงิน
คุมครองสูงสุด  100,000  บาทตอหนึ่งคน 
         2.2  กรณีที่ผูประสบภัยเปนผูเอาประกันภัย  หรือบุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย  ซึ่งมิใชผูขับข่ี  ทั้งน้ี  ในกรณีผูขับข่ีเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ  ใหนํา
ความใน  2.1.1, 2.1.2 , 2.1.3 และ 2.1.4 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

2.3  กรณีผูประสบภัย  เปนผูขับข่ีรถคันที่เอาประกันภัย  และเปนฝายที่ตองรับผิด
ตออุบัติเหตุหรือไมมีผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่เปนผูประสบภัย  บริษัทจะ
จายคาสินไหมทดแทนไมเกินคาเสียหายเบื้องตนเทาน้ัน                                                           
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ทั้งน้ี  บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนท้ังหมดดังกลาวขางตน  ไมเกินจํานวน
คุมครองสูงสุดตอหนึ่งคน  และรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตออุบัติเหตุ          
แตละครั้งท่ีระบุไวในรายการท่ี 4 ของตาราง 
 
ขอ 3  คาเสียหายเบ้ืองตน  ภายใตบังคับ ขอ 5  บริษัทจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก              
ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต  รากาย  โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด  
ใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน  นังแตวันท่ีบริษัทไดรับการรองของโดยจายเปนคาเสียหาย
เบื้องตนตอไปนี้ : - 

 3 .1   กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอร างกาย   บริ ษัทจะจ ายค า
รักษาพยาบาล  และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัยตาม
จํานวนที่จายไปจริง  แตไมเกิน  15,000  ท  ตอหน่ึงคน   

 3.2  กรณีผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิต  บริษัทจะจายคาปลงศพและ
คาใชจายอันจําเปนเกยวกับการจัดการสพของผูประสบภัยตามจํานวนเงินคาเสียหาย
เบื้องตน  35,000  บาท  ตอหนึ่งคน 

 3.3  จํานวนตาม 3.1 และ 3.2  รวมกัน  สําหรับผูประสบภัยท่ีถึงแกความตาย
หลังจากที่มีการรักษาพยาบาล 

 3.4  กรณีรถต้ังแตสองคันข้ึนไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย บริษัทจะ
จายคาเสียหายเบ้ืองตนตาม 3.1  , 3.2 หรือ 3.3  แลวแตกรณี  ใหแกผูประสบภัยซึ่งอยูใน
รถที่เอาประกันภัยไวแกบริษัท  แตถาผูประสบภัยมิใชเปนผูว่ึงอยูในรถที่กอใหเกิดวาม
เสียหายดังกลาวขางตน  บริษัทจะจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยในอัตราสวน
ที่เทากัน 

 ความเสียหายเบื้องตนทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหมทดแทนตามท่ี
กําหนดใน ขอ 2. 
 
ขอ 4  การขอรับคาเสียหายเบื้องตน  ผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนตอบริษัท
ภายใน  180  วันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน  และตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ :-  

  

DPU



 157

 4.1  ความเสียหายตอรางกาย 
                 4.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  หรือหลักฐานการ
แจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

        4.1.2  สําเนาบัตรประจําตัว  หรือสําเนาใบประจําตัวคนตางดาว  หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวา        
ผูมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย  แลวแตกรณี 

 4.2  ความเสียหายตอชีวิต 
4.2.1  สําเนามารณบัตร   
4.2.2  สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน  หรือหลักฐานอ่ืน

ที่แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
4.2.3  การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนตาม ขอ 4.1  และขอ 4.2  รวมกันใหมี

หลักฐานตามขอ 4.1 และ ขอ 4.2 
 
ขอ 5  การสํารองจายคารักษาพยาบาล  คาทดแทน  และคาปลงศพ  ในกรณีรถที่เอา
ประกันภัยไวกับบริษัท  ประสบอุบัติเหตุ  ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรมคุมครอง                     
ผูประสบภัยจากรถดวย  เปนเหตุใหผูประสบภัยไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกายและไมมี
ฝายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดข้ึน  บริษัทตกลงจะสํารองจายคารักษาพยาบาลตาม
ใบเสร็จรับเงินไมเกิน  50,000 บาทตอหนึ่งคน  สําหรับกรณีไดบาดเจ็บ  แตกรณีเสียชีวิต  
สูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภาพถาวร  บริษัทจะสํารองจายคาทดแทน  หรือคาปลงศพ  
เปนจํานวนเงิน  100,000 บาทตอหนึ่งคน  ใหแกผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัย  
ซึ่งโดยสารมาในรถหรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทไปกอน     

 สําหรับผูประสบภัยท่ีเปนบุคคลภายนอก  บริษัทและผูรับประกันภัยรถอ่ืน  จะ
รวมกันสํารองจายคารักษาพยาบาล  คาทดแทนหรือคาปลงศพตามวรรคตน  โดยเฉลี่ย
ฝายละเทา ๆ กัน 

 เมื่อมีการสํารองจายคารักษาพยาบาล  คาทดแทน  หรือคาปลงศพตามเง่ือนไขน้ี
แลว  หากปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูอ่ืน  มิใชผูขับข่ีหรือ               
ผูโดยสารรถที่ เอาประกันภัยไวกับบริ ษัทแลว   บริษัทมีสิทธิที่จะไล เ บ้ียเอาคา
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รักษาพยาบาล  คาทดแทน  หรือคาปลงศพที่บริษัทไดสํารองจายไปคืนจากบริษัทผูรับ                   
ประกันภัยรถที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมายน้ัน 

 ในทางกลับกันหากบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืน  ไดสํารองจาคารักษาพยาบาล  คา
ทดแทน  หรือคาปลงศพใหแกผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยที่โดยสารมาหรือ
กําลังข้ึน  หรือกําลังลงจารถคันที่ตนรับประกันภัยไว  หรือผูประสบภัยที่อยูนอกรถตาม
วรรคสองแลว  และปรากฏวาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผูขับข่ี  หรือ                        
ผูโดยสารท่ีเอาประกันภัยไวกับบริษัทแลว  บริษัทตกลงจายเงินคารักษาพยาบาล  คา
ทดแทน  หรือคาปลงศพคืนแกบริษัทผูรับประกันภัยรถอ่ืนน้ัน  ภายในกําหนด  30  วัน
นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 
 
ขอ 6  เครื่องหมาย  บริษัทตองสงมอบเครื่องหมายใหแกผูประสบภัย  เพื่อติดเครื่องหมาย
นั้นไวที่หนากระจกรถ  กรณีไมมีกระจกหนารถใหติดเครื่องหมายไวที่ซึ่งสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 
 
ขอ 7  การคุมครองผูขับข่ี  บริษัทจะถือวาบุคคลใดซ่ึงขับข่ีรถโดยไดรับความยินยอมจาก
ผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง  และบุคคลนั้นตองปฏิบัติตนเสมือน
หน่ึงเปนผูเอาประกันภัยเอง  และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมนี้ 
 
ขอ 8  การคุมครองความรับผิดของผูโดยสาร  กรมธรรมนี้ใหความคุมครอง  เม่ือ                      
ผูโดยสารน้ันจะตองรับผิดจากรถที่ใชหรืออยูในทางหรือส่ิงท่ีบรรทุกหรือติดต้ังในรถ
นั้น   
 

ขอ 9  การแจงอุบัติเหตุ    เมื่อมีความเสียหายตอผูประสบภัยจากรถ  ผูเอาประกันภัยหรือ
ผูขับข่ีตอง :-   

9.1  แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา 
9.2  สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาล  หรือคําส่ัง  หรือคําบังคับของศาล 
 9.3  มีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบทันที  เมื่อมีการดําเนินคดีแพง  หรือ

คดีอาญาทางศาล  อันอาจทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมนี้ ถาผูเอาประกันภัยมิได
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ปฏิบัติขอนี้  บริษัทอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยเพ่ือความเสียหาย
ใด ๆ อันเกิดจากการน้ัน  เวนแตผูเอาประกันภัยจะพิสูจนไดวาไมสามารถปฏิบัติได 
 
ขอ 10  การจัดการเรียกรอง   

10.1  ผูเอาประกันจะตองไมตกลงยินยอม  เสนอ  หรือใหสัญญาวาจะชดใช               
คาเสียหายใหแกบุคคลใด  โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท  เวนแตความเสียหายนั้น        
ผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย  และบริษัทไมจัดการตอการ
เรียกรองนั้น 

10.2  บริษัทมีสิทธิเขาดําเนินการตอสูคดี 
10.3  บริษัทมีสิทธิฟองบุคคลใดใหใชความเสียหายเพ่ือประโยชนของบริษัทใน

นามของผูเอาประกันภัย  ในการนี้ผู เอาประกันภัยตองใหขอเท็จจริงและใหความ
ชวยเหลือแกบริษัทตามสมควร 

 10.4  เมื่อบรษัิทไดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนท่ีบริษัทตองรับผิดตาม ขอ 2  
หรือ ขอ 3  ตามแตกรณีแลวกอนดําเนินคดีทางศาลบริษัทไมตองรับผิดชอบตอสูคดีแทน
ผูเอาประกันภัย  

  10.5  กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน  ผูเสียหายไดนําคดีข้ึนสู
ศาล  หรือเสนอขอพิพาทตออนุโตตุลาการ  เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด
ใหบริษัทแพคดี  บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา หรือตามคําชี้ขาดของ      
อนุญาโตตุลาการ  โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15  ตอป 
 
ขอ 11  การแจงความ  เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด  ซึ่งทําใหเกิด
สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม  ผูเอาประกันภัยตองแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจโดย             
ไมชักชา 
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ขอ 12  คาใชจายตอสูคดี  ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาเสียหาย  ซึ่งการ                  
ประกันภัยนี้มีการคุมครอง  บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจาย
ของบริษัท   
 
ขอ 13  การโอนรถ  ในกรณีที่รถท่ีเจาของไดเอาประกันภัยไวกับบริษัท  ไดโอนไปยัง
บุคคลอ่ืน  ใหผูไดมาซ่ึงรถดังกลาวมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม             
ประกันภัยนั้น  และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู 
 
ขอ 14  การใชรถ  กรณีที่ใชรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวใน               
รายการ  7  ของตารางซ่ึงทําใหการเส่ียงภัยเพ่ิมข้ึน  ผูเอาประกันภัยตองชดใชคาเสียหาย
คืนใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไปแตไมเกิน  2,000  บาท 
 
ขอ 15  การเลิกกรมธรรม   

15.1  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรมนี้ไดดวยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา          
ไมนอยกวา  30  วัน  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงผูเอาประกันภัยตามท่ีอยู
ครั้งสุดทายท่ีแจงใหทราบ  ในกรณีนี้นี้บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
โดยหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน   

15.2  ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรมนี้ได  โดยแจงใหบริษัททราบเปนลาย
ลักษณอักษรและมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว
ขางลางนี้ 

 
จํานวนเดือนท่ีคุมครอง  1  2  3  4  5 

  
 6  7  8   9  10  11 12 

เบ้ียประกันภยัคืนรอยละ    80 70 60 50 40  30  20 15 10  0  0  0 
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การบอกเลิกกรมธรรมตาม 15.1 หรือ 15.2  ผูเอาประกันภัยจะตองสงเครื่องหมาย
คืนแกนายทะเบียน  หรือทําลายเครื่องหมายน้ันใหใชการไมได  มิฉะน้ันจะมีความผิด
ตามกฎหมาย 
 
ขอ 16  การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ขอพิพาท  ขอขัดแยง  หรือขอเรียกรอง
ใด ๆ ซึ่งเกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับกรมธรรมประกันภัยน้ี  หากผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยประสงคจะดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  บริษัท
ตองยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ   ตามขอบังคับ
อนุญาโตตุลาการ  กรมการประกันภัย   
 
ขอ 17  การตีความกรมธรรมประกันภัย  :  ความหมายและเจตนารมณของขอความท่ี
ปรากฏในกรมประกันภัยนี้  รวมทั้งเอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความ
ตามท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว      
 
ขอ 18  ขอยกเวน  การประกันภัยไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจาก :- 

18.1  สงคราม  การรุกราน  การกระทําของชาติศัตรู  การสูรบ  หรือการ
ปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเปนการทําสงคราม ( จะไดประกาศสงครามหรือไมก็ตาม )   

18.2  สงครามกลางเมือง  การแข็งขอของทหาร  การกบฏ  การปฏิวัติ  การ
ตอตานรัฐบาล   การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือโดยประการอ่ืน  
ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาด  หรือเทากับการลุกฮือตอตานรัฐบาล 

18.3  วัตถุอาวุธปรมาณู   
18.4  การแตกตัวของประจุ  การแผรังสี  การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจาก            

เชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงปรมาณู  และ
สําหรับจุดประสงคขอสัญญาน้ีการเผาไหมนั้นรวมถึงกรรมวิธีการใด ๆ แหงการ
แตกแยกปรมาณู  ซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวของมันเอง 

18.5  ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  ชิง
ทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพยหรือปลนทรัพย 
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18.6  การใชนอกประเทศไทย 
18.7  การใชในทางที่ผิดกฎหมาย   ไดแก  ใชรถไปปลนทรัพย  ชิงทรัพย  หรือใช

ขนยาเสพติด  เปนตน 
18.8  การใชในการแขงขันความเร็ว 

 
ขอ 19  ขอสัญญาพิเศษ  ภายใตจํานวนเงินคุมครองผูประสบภัยที่ระบุไวในตาราง  บริษัท
จะไมยกเอาความไมสมบูรณแหงกรมธรรม  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ผูเอาประกันภัย  หรือเง่ือนไขแหงกรมธรรมนี้  เวนแต ขอ 18.1 , 18.2 , 18.3 , 18.4 , 18.5 
และ 18.6  เปนขอตอสูผูประสบภัยเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรมนี้  เมื่อบริษัทได
ใชคาสินไหมทดแทนไปแลว  แตบริษัทไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือตามกรมธรรม
ประกันภัยนี้ตอผูเอาประกันภัย  เพราะกรณีดังกลาวขางตนน้ันซ่ึงผูเอาประกันตองรับผิด
ตอผูประสบภัย  ผูเอาประกันภัยตองใชจํานวนเงินท่ีบริษัทไดจายไปน้ันคืนใหบริษัท
ภายใน 7 วัน 
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กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด  ประเภท  และขนาดของรถ 

พ.ศ. 2547 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ                  
( ฉบับที่  3) พ .ศ .  2540  และมาตรา  7 วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 48  และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  ออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 
 ขอ 2  เจาของรถซ่ึงใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใช  ตองจัดใหมีการประกันความ
เสียหายสําหรับผูประสบภัย  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่
เกิดข้ึนตอครั้ง  ดังตอไปนี้ 

(1) หาลานบาท  สําหรับรถที่มีที่นั่งไมเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโดยสาร
รวมทั้งผูขับข่ีไมเกินเจ็ดคน 

  (2)  สิบลานบาท  สําหรับรถท่ีมีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโดยสาร
รวมทั้งผูขับข่ีเกินเจ็ดคน 

ขอ 3  ในการประกันภัยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอครั้งตามขอ 2  ใหมี
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอคน  ดังตอไปนี้   
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(1) หาหม่ืนบาทตอคน  สําหรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย นอกจาก
กรณีตาม (2) 

(2)  หน่ึงแสนบาทตอหน่ึงคน  สําหรับความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(ก)  ตาบอด 
(ข)  หูหนวก 
(ค)  เปนใบ  หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด 
(ง)  สูญเสียอวัยวะสืบพันธ 
(จ)  เสียแขน ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
(ฉ)  จิตพิการอยางติดตัว 
(ช)  ทุพพลภาพอยางถาวร 

(3)  หน่ึงแสนบาทตอหนึ่งคน  สําหรับความเสียหายตอชีวิต 
 
ขอ 4  ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับข่ีและเปนฝายท่ีตองรับผิดตามกฎหมาย  

หรือไมมีผูรับผิดตามกฎหมายตอผูขับข่ีที่ประสบภัย  ใหผูประสบภัยท่ีเปนผูขับข่ีไดรับ
เงินเอาประกันเปนจํานวนเทากับคาเสียหายเบ้ืองตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในมาตรา 20 วรรคสอง 

 
ขอ 5  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546  เปนตนไป 
 
                                                               ใหไว ณ. วันที 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 
                                                                (ลงชื่อ)        วัฒนา  เมอืงสุข 
                                                                               ( นายวัฒนา  เมืองสุข) 
                                                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 121 ตอนท่ี 29 ก  ลงวันที่ 28 
เมษายน 2547) 
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