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กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพ เมืองพัทยา และ 
ราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่นและรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหารและ 
รถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงหมายความถึงรถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานธุรการที่เปนอิสระขององคกรใด ๆ ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 และรถประเภทนี้มีอยูจํานวนมาก ทั่วทั้ง
ประเทศมีผลกระทบตอประชาชนผูใชทองถนนโดยตรง ซ่ึงรถตามมาตรา 8(3) และ (4) นี้ไดกอให
เกิดปญหาอยูหลายประการ กลาวคือ ปญหาในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายของรถที่ตองจัดใหมี
การประกันความเสียหายตามมาตรา 7 กับรถที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 
8(3) และ (4) ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) 

ฆ 
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ปญหาในสวนของการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยได
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปในกรณีที่รถตามมาตรา 8(3) และ (4) ไดกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูประสบภัย ปญหาการดําเนินงานและเงื่อนไขการจายคาเสียหายเบื้องตนของกองทุนทด
แทนผูประสบภัยและปญหาในการสํารองจายเงินคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินจากคาเสียหาย
เบื้องตน ซ่ึงเห็นไดวาปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนอาจสงผลตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ 
ทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและสงผลกระทบตอประชาชนหรือผูประสบภัยโดย
ตรง 

ดังนั้น เพื่อเปนการขจัดปญหาและแกไขขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรถตามมาตรา 
8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรแกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายโดยบัญญัติใหนํารถตามมาตรา 8(3) และ (4) เขาสูระบบการประกันภัย 
รถยนตภาคบังคับหรือจัดใหมีการประกันความเสียหายแกผูประสบภัยจากรถเชนเดียวกับรถทั่วไป
ตามมาตรา 7 อันจะสงผลใหเกิดความถูกตอง เปนธรรมและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
ที่มุงคุมครองใหผูประกันภัยจากรถไดรับการชวยเหลือและเยียวยาไดอยางทันทวงที กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคมโดยสวนรวมอยางแทจริง 
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ABSTRACT 

 
 The  objective  of  this  thesis  is  to  study  the  legal  problems  in  case  of  
exceptional  automobiles  without  compulsory  insurance  under  section  8 (3)  and  (4)  of  The  
Protection  for  Motor  Vehicle  Victims  Act,  B. E. 2535  (1992).  The  government  enacted  the  
Protection  for  Motor  Vehicle  Victims  Act,  B. E. 2535 (1992)  for  the  reason  of   protecting  
the  automobile  victims   to  assist,  remedy, protect  and  have  paid  the  damages  quickly  and  
promptly  without any proof of the  civil  liability and  have  the  sanctions  for  all  kinds  of  
automobiles  on  the  road  must  have  compulsory  insurance.  By  this  provision,  the  owner  of  
Motor  Vehicle or  who  use  the  automobile  must  have an insurance  against  loss  for their own  
automobile  and  this  is  the  source  of  the  system  of  compulsory  insurance.  
 Even if  the  Protection  for  Motor  Vehicle  Victims  Act,  B.E. 2535  (1992).  will  
enforce  all  kind  automobiles to have  insurance  against  loss,  but  yet  there are some  kinds  of  
automobiles  obtain  the  exception by  the  virtue  of  Section 8 (3)  and  (4)  of  the  Act, which 
are  the  automobile  of  government  sector,  ministry,  bureau, department,  municipality,  
provincial  administration  organization,  sanitary  organization,  Bangkok  Metropolitan  
Administration,  the  City  of  Pattaya  and  the  other  local  administrations,  and  automobiles  of  
military  according to the  Military  Vehicles  Act  and  the  other  according to the  vehicles  in  
accordance  with  the  ministerial  regulation,  including  the  vehicles  of  the  secretariat  of  the  
organs  under  the  Constitution  and  other    independence   organizations  under  the  provision  
of  the  Constitution,  which must  not  provide an  insurance  against  loss  under  Section  7  of  
the  Act.  There  are  many  exemptional  automobiles  under  the  section 8 (3) and  (4)  all over 
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country,  and  effect directly for  the  people  who travel on  the  road,  and  establish  several  
problems  :  the  problem  concerning  the  enforcement  the  automobiles  enter  into  the  
compulsory  insurance  under section  7  and  the  exemptional  automobiles  without  compulsory  
insurance  under  section 8 (3)  and  (4)  of the  Act. The problem concerning the liability of the 
agencies that is the owner of vehicle under the section 8 (3) and (4).  Another one is the pay back 
system to the Victim  Compensation  Fund  when  the  Victim  Compensation  fund   has already 
paid preliminary compensation for  the  victims in case of the section 8 (3) and (4) when the 
damage  occurs  to  the  motor  vehicle victim.  The  problem  for  the  Victim  Compensation  
fund  executions  and  conditions  to  pay  the  preliminary  compensation  of  the  victim  
Compensation  fund,  and  the  problems  of  the advance money for  the  compensation  
exceeding  the  Preliminary  compensation. The problems mentioned above may influence the law 
enforcement of this act which do not reach the law intention and  directly  affect  against  the  
people  and  motor  vehicle  victims.  
 For  eliminating  and  resolving  these  problems  occurred  by  the  automobile  
according  to  section  8  (3)  and  (4)  of  this  Act ,  shall  amendment  this  provision  of  section  
8 (3) and  (4)  enter  into  the  compulsory  automobile  insurance  system  or  have  insurance  
against  loss  for motor  vehicle victims  according to section  7  of  this  Act.  This  amendment  
may  establish  the  righteous,  fairness  and  conformity  of  the  objection  of  the  law,  which  
intend  to  protect  the  motor  vehicle  victims  for accept  the  assistance, remedy,  quickly,   
promptly  and  lead to the highest usefulness toward  the  public  and  society. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปญหา 

สังคมมีความเจริญกาวหนาไปอยางมากไมวาภาคเอกชนหรือภาคราชการ  ดังนั้น ความ 
จําเปนที่จะตองใชพาหนะในการติดตอประสานงานจึงเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได  รถยนตจึงเปน
พาหนะที่มีความสําคัญและเมื่อหนวยงานทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รถ
ยนตก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถและมีสถิติ
เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป ซ่ึงปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอประชาชนและผูประสบภัยจากรถโดยตรง 
เพราะเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถนั้นเปนผูกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยจนไดรับ
อันตราย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือไดรับความเสียหายในทรัพยสิน 

การแกไขปญหาในอดีตผูประสบภัยจากรถที่ไดรับความเดือดรอนจะนําเรื่องของตนไป
ฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยลักษณะละเมิด1  เมื่อพิสูจนวาฝายใดเปนฝายที่ไดกระทําละเมิดแลว   ผูกระทําละเมิดก็จะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน  หากผูประสบภัยมีฐานะยากจนก็จะเกิดความไมเปนธรรมขึ้นเพราะจะ
ตองเสียคาใชจาย  เวลา  และการดําเนินการคอนขางยาวนาน ประกอบกับเมื่อผูประสบภัยตองถูกนํา
ตัวสงโรงพยาบาลแลวก็มักจะไดรับการปฏิเสธไมใหเขารับการรักษาพยาบาลในเบื้องตนจากสถาน
พยาบาล ทําใหเกิดความสูญเสียมากกวาที่ควรจะเปน 

 การประกันภัยรถยนตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะเขามาเยียวยาและชวยเหลือแกผู
ประสบภัยจากรถ เพราะเปนการเฉลี่ยความเสียหายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนภายใตหลักเกณฑการเฉลี่ยภัยหรืออาจกลาวโดยสรุปไดวาการประกันภัยรถยนต
หมายถึงการที่บุคคลผูมีสวนไดเสียในรถยนตเรียกวาผูเอาประกันภัยตกลงโอนความเสี่ยงภัยเกี่ยว
กับรถยนตหรือการใชรถยนตใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูรับประกันภัย เขารับเสี่ยงภัยแทน

                                                        
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

  มาตรา 420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสีย
หายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี  ทาน
วาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
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หรือเขามามีสวนรวมโดยสัญญาวาผูเอาประกันภัยจะตองสงเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประกันภัย
และผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่มีวินาศภัยเกิดขึ้นตามสัญญา2 

การประกันภัยรถยนตในระยะแรกยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควรและในขณะนั้นก็ยัง
มิไดมีกฎหมายบังคับใหรถทุกคันจะตองจัดใหมีการทําประกันความเสียหายแกผูประสบภัยอยางทั่ว
ถึงแตก็จะมีรถบางสวนเทานั้นที่ไดจัดใหมีการประกันความเสียหาย ซ่ึงเปนการทําประกันภัยรถ
ยนตภาคสมัครใจ (voluntary insurance) โดยไมมีการบังคับใหรถทุกคันที่วิ่งบนทองถนนตองทํา 
และกรณีดังกลาวก็ไมสามารถแกไขปญหาการชดใชคาเสียหายใหแกผูประสบภัยอันเนื่องจากการ
ใชรถไดอยางเต็มที่และทันทวงทีเพราะรถยนตที่วิ่งอยูบนถนนก็มิไดมีการทําประกันภัยภาคสมัคร
ใจทุกคัน ในกรณีของรถที่มีการทําประกันภัยภาคสมัครใจไวกับบริษัทประกันภัยนั้น เมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้นทางบริษัทผูรับประกันภัยก็จะเขามาชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่มีวินาศภัยที่
เกิดขึ้นตามสัญญา แตก็มีรถจํานวนมากที่มิไดทําประกันภาคสมัครใจไว เมื่อรถพวกนี้ไดไปกอให
เกิดความเสียหายเกิดขึ้น หนทางที่จะเยียวยากับความเสียหายที่เกิดขึ้น  นั่นก็คือผูประสบภัยจะตอง
นําคดีขึ้นฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิด ทําใหผูประสบภัยอาจไมไดรับการเยียวยาภายในระยะ
เวลาอันสมควรและเพียงพอตอภัยที่ เกิดขึ้น ตอมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 ไดเกิดโศก
นาฏกรรมบนทองถนนครั้งรายแรงที่สุดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยรถยนตบรรทุกแกสขับลงมา
จากทางดวนดวยความเร็ว ซ่ึงคนขับรถดังกลาวไดกระทําไปดวยความประมาททําใหรถพลิกคว่าํเกดิ
แกสระเบิดขึ้นเปนเหตุใหมีคนตาย บาดเจ็บจํานวนมาก และทรัพยสินของบุคคลที่อยูใกลเคียงกับจุด
เกิดเหตุไดรับความเสียหายถูกไฟไหม 

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐจึงไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ขึ้นบังคับใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยมีสภาพบังคับใหรถทุกคันตองจัดใหมี
การประกันความเสียหายแกผูประสบภัยทําใหผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถทุกคันตองจัด
ใหมีการประกันความเสียหายแกรถของตน3 และกรณีดังกลาวจึงเปนที่มาของการประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับ (compulsory insurance) เพื่อใหความคุมครองแกผูประสบภัยทุกคน เมื่อไดรับความเสีย
หายอันเกิดจากการใชรถและไดรับความชวยเหลืออยางรวดเร็วและทันทวงที 

                                                        
2 สรศักดิ์  ทันตสุวรรณ.  (2539).   การประกันภัยรถยนต.   
3 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 7. 
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แมวาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะบังคับใหรถทุกคันตอง
จัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 แตก็ยังมีรถอยูบางประเภทที่ไดรับการยกเวนไมตอง
จัดใหมีการทําประกันความเสียหาย4  คือ 

(1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผู
สําเร็จราชการแทนพระองค 

(2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ 
พระราชวังกําหนด 

(3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 

(4)  รถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 8(1) และ (2) 

ซ่ึงเปนรถพระมหามหากษัตริย   พระราชินี  พระรัชทายาท และรถสําหรับผูสําเร็จราชการแทนพระ
องคและรถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวัง
กําหนดนั้นพบวา  รถดังกลาว มีระบบรักษาความปลอดภัยคอนขางสูงและมีความเขมงวด จึงไมสง
ผลกระทบตอประชาชนในสังคมโดยตรง  ดังนั้น จะไมขอกลาวถึง แตผูศึกษาจะขอกลาวถึงรถยนต
ตามมาตรา  8(3) และ (4) ซ่ึงเปนรถของสวนราชการ  กระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาล  กรุงเทพ  เมืองพัทยา  และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น 
และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร และรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง5 ซ่ึง
หมายความถึงรถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานธุรการ
ที่เปนอิสระขององคกรใด ๆ ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย 
ตามมาตรา 7  และรถประเภทนี้มีจํานวนมากอยูทั่วทั้งประเทศมีผลกระทบตอประชาชนผูใชทอง
ถนนโดยตรง  ซ่ึงรถตามมาตรา 8(3) และ (4) นี้ไดกอใหเกิดปญหาข้ึนหลายประการทําใหการบังคับ
ใชกฎหมาย ไมเปนไปตามเจตนารมณที่มุงใหผูประสบภัยจากรถตองไดการชวยเหลือ เยียวยาได
อยางรวดเร็วและทันทวงที 

                                                        
4 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 8. 
5 กฎกระทรวงฉบับที่ 16.  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543. 
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ปญหาประการแรก  ผูศึกษาพบวารถทั่วไปตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยโดยประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย6  เมื่อ เกิดอุบัติ เหตุทางรถยนตขึ้นแก 
ผูประสบภัย บริษัทผูรับประกันภัยก็จะตองจายคาเสียหายเบื้องตน7  แกผูประสบภัยจากรถเมื่อไดรับ
คํารองขอจากผูประสบภัยและจะตองจายใหแกผูประสบภัยใหเสร็จส้ินภายใน 7 วันนับแตวันที่ได
รับคํารองโดยไมตองพิสูจนความผิดกอนและใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของ 
คาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย8  หากบริษัทรับประกันภัยไมจาย 
คาเสียหายเบื้องตนหรือจายไมครบจํานวนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 23(1) หรือ (5) แลวแตกรณี
กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย และเมื่อไดจาย 
คาเสียหายเบื้องตนไปแลวก็ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเรียกเงินที่ไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือ
บริษัทแลวแตกรณี และเจาของรถหรือบริษัทจะตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 20 ของจํานวน 
คาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก โดยใหจายตามคําสั่งของ 
นายทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันไดรับคําส่ัง9  

แตในสวนของรถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 
8(3) และ (4) ซ่ึงเปนรถของหนวยงานราชการหรือรถตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเมื่อกอใหเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนตขึ้นแกผูประสบภัย กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตน
จากเงินของกองทุนใหแกผูประสบภัยจากรถภายใน 7 วันนับแตวันไดรับคํารองขอโดยไมตอง
พิสูจนความผิดและใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย10  ซ่ึงเมื่อนายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยแลวก็
ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณี สงเงินดังกลาวคืนใหแกกองทุน
11 และการจายเงินคืนใหแกกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ซ่ึงกรณีนี้การบังคับใชกฎหมายจะแตกตางกับรถทั่วไปที่ตองจัดใหมีการทําประกันภัยความเสียหาย
ไว  เมื่อกองทุนทดแทนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุนเงินทดแทนไป

                                                        
6  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 7. 
7  กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ. 2547. 
8 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 25. 
9 แหลงเดิม.  มาตรา 26.  
10 แหลงเดิม.  มาตรา 25. 
11 แหลงเดิม.  มาตรา 32. 
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แลวใหนายทะเบียนมีคําสั่งเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแต
กรณีและเจาของรถหรือบริษัทผูรับประกันภัยจะตองจายเงินเพิ่มอีกในอัตรารอยละ 20 ของจํานวน
คาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนทดแทนสงเขาสมทบกองทุน แตในสวนรถที่ไดรับการยกเวน
ไมตองจัดใหมีการประกันภัยกลับปรากฏวาเมื่อกองทุนเงินทดแทนไดจายคาเสียหายเบื้องตนไป
แลวใหแกผูประสบภัยกลับไมมีบทกําหนดโทษหรือมาตรการที่จะลงโทษปรับแกรถตามมาตรา 
8(3) และ (4)  โดยกฎหมายบัญญัติเพียงใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) สง
เงินตามจํานวนที่ไดจายจากกองทุนคืนใหแกกองทุนและการสงเงินคืนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดเทานั้น 

ปญหาประการตอไป ผูศึกษาพบวาในทางปฏิบัติเมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปเมื่อรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณีไดไปกระทํา
ละเมิด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยจากรถตามมาตรา 23(6) แลว  หนวยงานราชการ
ผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณี  กลับบายเบี่ยงหรือประวิงการสงเงินคาเสีย
หายเบื้องตนที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 23(6) คืนใหแกกอง
ทุน โดยอางตองรอผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2539 ซ่ึงหากผลการสอบสวนไมปรากฏวาหนวยงานหรือเจาหนา
ที่ของรัฐตองรับผิดในมูลแหงละเมิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากมิไดเปนผูจงใจหรือประมาทเลินเลออยางราย
แรงตอผูประสบภัยจากรถ หนวยงานหรือเจาหนาที่ก็ไมจําตองรับผิดในผลแหงละเมิดหรือชดใชคา
เสียหายเบื้องตนที่กองทุนเงินทดแทนไดจายไปแลวคืนกองทุนแตอยางใด  ซ่ึงเห็นไดวาหนวยงาน
ของรัฐนั้นกล าวอ างใน เรื่องของความรับ ผิดทางละเมิดของเจาหน าที่ ในสั งกัดของตน  
ซ่ึงเปนการไมถูกตองและเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในขอกฎหมายเพราะการจายคาเสียหาย
เบื้องตนของกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถเปนการจายที่มุงใหความคุมครองแกผูประสบภัย 
จากรถใหไดรับการเยียวยา ชวยเหลือไดอยางทันทวงทีโดยไมตองรอพิสูจนความผิดกอนและ 
ไมจําเปนตองทราบวาผูใดเปนฝายถูกหรือผูใดเปนฝายผิด ดังนั้น การที่สวนราชการผูเปนเจาของรถ
ตามมาตรา 8(3) และ (4) ไมยอมสงเงินคืนใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 32 โดยอาง
วาตนไมตองรับผิดเพราะมิไดเปนผูจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจึงไมถูกตอง และเปน
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในขอกฎหมายทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปตามเจตนารมณและ
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามมา 

ปญหาประการตอไป  ผูศึกษาพบวาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืน
กองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2535 ขอ 4 ไดกําหนด
ไววา   เมื่อรถของทางราชการที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยไดกอให
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เกิดความเสียหายและไดมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนทดแทนผู
ประสบภัยเมื่อมีการพิสูจนความรับผิดตามระเบียบของทางราชการและเปนที่ยุติวารถราชการเปน
ฝายตองรับผิดแลวและใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยแจงเรียกเงินตามจํานวนที่จายไปยัง 
สวนราชการเจาของรถทราบโดยเร็ว กรณีดังกลาวเห็นไดวาระเบียบกระทรวงการคลังนาจะกําหนด
หลักเกณฑของระเบียบ ไวไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 เพราะระเบียบดังกลาวจะตองมีการพิสูจนความรับผิดกอนจนเปนที่ยุติแลววารถ
ของทางราชการเปนฝายตองรับผิด ซ่ึงขัดกับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงคุมครองผูประสบภัยจาก
รถโดยเปนการจายตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายไป
ใหแกผูประสบภัยแลว หนวยงานของทางราชการก็จะตองสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย
ตามมาตรา 32 จึงนาจะถูกตองกวา อีกทั้งการที่กระทรวงการคลังไดกําหนดใหตองพิสูจนความรับ
ผิดกอนนั้นก็นาจะเปนการกําหนดกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขเพิ่มเติมไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 ซ่ึงขั้นตอนที่
กระทรวงการคลังกําหนดเพิ่มเติมนี้จะมีผลไปถึงอายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยของสวนราชการ
ตามมาตรา 31 วรรค 2 อีกดวย 

ปญหาประการตอไป ผูศึกษาพบวาวัตถุประสงคหรือเงื่อนไขกองทุนทดแทนผูประสบ
ภัยจากรถไดกําหนดใหจายเฉพาะคาเสียหายเบื้องตน เมื่อเกิดกรณีตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
23 ซ่ึงในกรณีรถของทางราชการที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) 
ก็จะอยูในหลักเกณฑของมาตรา 23(6) ที่กองทุนเงินทดแทนจะจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผู
ประสบภัยเห็นไดวาเงินของกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีรายรับจากเบี้ยประกันที่นําสงจากผูเปน
เจาของรถหรือผูครองครองใชรถซ่ึงมีสัดสวนที่มากกวาเงินที่กองทุนเงินทดแทนผูประสบภัยจะตอง
จายใหแกผูประสบภัย ทําใหมองเห็นไดวาเงินของกองทุนมิไดถูกนํากลับไปใชประโยชนหรือนํามา
เปนการคุมครองใหแกผูประสบภัยจากรถเทาที่ควร  อีกทั้งจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่กฎหมายให
จายแกผูประสบภัยจากรถคือ จํานวนไมเกิน 35,000 บาท ก็มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการชวย
เหลือแกผูประสบภัย 

ปญหาประการสุดทาย ผูศึกษาพบวาหนวยงานที่รับผิดชอบในการจายคาเสียหายเบื้อง
ตนใหผูประสบภัยจากรถกรณีที่รถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณีไดไปกระทําละเมิดตอผู
ประสบภัยนั้นก็คือ  กองทุนทดแทนผูประสบภัยโดยจะเปนผูจายเฉพาะคาเสียหายเบื้องตนตาม
มาตรา 23(6) ซ่ึงเห็นไดวา  กรณีของคาสินไหมทดแทนในสวนที่ เกินกวาคาเสียหายเบื้องตน   
ผูประสบภัยจากรถจะตองไปดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดกอน กลาวคือ เมื่อ
ประชาชนหรือผูประสบภัยจากรถไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรืออนามัยจากรถตามมาตรา 8(3) 
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และ  (4) แลวแตกรณีก็จะมีสิทธิได รับเพียงคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองฟองรองจํานวน 
ไมเกิน 35,000 บาทเทานั้น12 ผูประสบภัยจะยังไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนหรือความคุมครอง
ถึงจํานวน  50,000  บาท  หรือ 80,000  บาท13  ในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บจนเสียชีวิต  
หากผูประสบภัยมีความเสียหายที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตน  และมีสิทธิรับเงินในสวนของคาสิน
ไหมทดแทนนี้ก็จะตองไปฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดกันกอน ซ่ึงจากเงื่อนไขของกองทุน
ทดแทนนี้เองทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับความเดือดรอนและไมไดรับความเปนธรรม    ซ่ึงใน
ปจจุบัน  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการใชรถก็มักจะมีคาใชจายเกินกวาคาเสียหายเบื้องตนอยูแลว
เพราะรถยนตเปนทรัพยอันตรายอันเดินดวยกําลังของเครื่องจักรกลและการจายคาสินไหมทดแทน
สวนที่เกินจาก 35,000 บาท คือ  กรณี 50,000 บาท ในความเสียหายตอรางกายหรือกรณี 80,000 
บาท ในความเสียหายตอชีวิตซ่ึงบริษัทประกันภัยไดใชวิธีการจายแบบการประกันภัยภาคสมัครใจ 
ซ่ึงตองมีการพิสูจนความผิดกอน    จากปญหานี้เองยอมสงผลตอผูประสบภัยที่มีฐานะยากจนเพราะ
อาจไมเปนธรรมแกผูประสบภัยที่ตองหาเงินมาสูคดี ซ่ึงขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุม
ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่มุงใหความคุมครองแกผูประสบภัยจากรถใหไดรับการ
เยียวยา ชวยเหลืออยางรวดเร็วเปนธรรมและทันทวงที ซ่ึงหากกองทุนเงินทดแทนผูประสบภัย
สามารถที่จะจายคาเสียหายเบื้องตนตามความคุมครองของกฎหมายที่ไดกําหนดไวอยูแลวและ
สามารถจายในสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท ในกรณีความเสียหายตอราง
กายหรืออนามัย และจํานวน 80,000 บาท ในกรณีความเสียหายตอชีวิตไดโดยไมตองนําคดีขึ้นฟอง
รองตอศาลหรือพิสูจนความผิดกอนก็จะทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับการเยียวยาอยางเพียงพอและ
ทันทวงที และจะทําใหเงินที่จายจากกองทุนเงินทดแทนผูประสบภัยไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดและเปนการเยียวยาและชวยเหลือผูประสบภัยจากรถไดอยางเต็มที่และเปนธรรมกับความเสีย
หายที่เกิดขึ้นมากที่สุด 

ผูศึกษาเห็นวาหากขจัดปญหาและขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาวแลว โดยมีการนํา
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใชก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณและ 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคมโดยสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึง 
ผูศึกษาจะไดทําการศึกษา วิเคราะหปญหา สรุปและหาขอเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการ
แกไขปญหาดังกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 

                                                        
12 กฎกระทรวงเรื่องกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ. 2547. 
13กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540)  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540. 
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1.2  สมมติฐาน 

ดวยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีเจตจํานงที่ใหความคุม
ครองแกผูประสบภัยทุกรายที่ไดรับอันตรายจากรถที่ใชหรืออยูในทาง14  จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จายคาเสียหายเบื้องตนเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายใหแกผูประสบภัยโดยไมตองรอการพิสูจน
ความรับผิด15  

ดังนั้น ภายใตบริบทที่วารถทุกคันทุกชนิดที่ใชหรือมีไวเพื่อใชหรืออยูในทางเจาของรถ
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยกับบริษัทผูรับประกันภัย16 ซ่ึงเปนการ 
สอดคลองตองกันกับหลักกระจายความเสี่ยงภัย หากแตในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กลับบัญญัติใหมีรถบางชนิดที่ไมตองจัดใหมีการประกันความ 
เสียหายตามมาตรา 7 โดยเฉพาะมาตรา 8(3) และ (4) ซ่ึงสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมระหวาง 
เจาของรถดวยกัน17  

ในกรณีเชนนี้เกิดผลกระทบโดยตรงตอผูประสบภัย กลาวคือ ผูประสบภัยจะไดรับ
ความคุมครองไมเทาเทียมกัน เมื่อมีความเสียหายเกิดจากรถที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 8(3) และ(
4)  ที่ไมไดเอาประกันภัยตามมาตรา 7 กองทุนทดแทนผูประสบภัยก็มีภาระที่จะตองจายคาเสียหาย 
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยและเมื่อมีการพิสูจนถึงความรับผิดแลวก็ตองไปวากลาวกันดวย 
หลักกฎหมายวาดวยหน้ีอันเกิดจากมูลละเมิดทางแพง สวนรถที่จัดใหมีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา 7 ยังมีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยที่ใหความคุมครองอีกชั้นหนึ่งกอน  

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวามีความจําเปนที่ควรจะตองแกไขบทบัญญัติในพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยไมตองมีการยกเวนรถตามมาตรา 8(3)และ (4)  
ซ่ึงเปนรถที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 อันจะสงผลใหเกิดความถูกตอง
และเปนธรรมและเปนการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการประกันภัยอีกทั้งเปนการคุมครองผู
ประสบภัยที่ชัดเจน มีจํานวนความคุมครองสูงกวาคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายกําหนดอีกดวย 
 
 

                                                        
14 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
15 แหลงเดิม.  มาตรา 20. 
16 แหลงเดิม.  มาตรา 7. 
17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 30. 
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1.3  วัตถุประสงค 
1.  ศึกษาปญหาที่ เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยและเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถ 

ในกรณีที่ความเสียหายอันเกิดจากรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา  
8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

2.  ศึกษาถึงความเปนมา และหลักการสําคัญระหวางรถตามมาตรา 8(3) และ (4) ที่ได
รับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 กับรถของกฎหมายตางประเทศที่กฎหมายบังคับใหรถทุกคันตองจัดใหมีการ
ประกันความเสียหาย 

3.  เสนอรูปแบบหรือมาตรการที่กฎหมายที่เหมาะสมของการนํารถที่มิไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) เขาสูระบบในการจัดใหมีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัด
ใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) และศึกษาถึงมาตรการของกฎหมายตาง
ประเทศของประเทศญี่ปุน ประเทศไตหวัน และประเทศอังกฤษ ในสวนที่เกี่ยวของกับรถที่ตองจัด
ใหมีการประกันความเสียหายและนําเสนอรูปแบบหรือมาตรการในการนํารถที่ไดรับการยกเวนเขา
สูระบบการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย พ.ศ. 2535 
 
1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการทางวิจัย  ผูศึกษาจะทําการวิจัยแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (document 
research) โดยคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ ขาวสารและตัวบทกฎหมายของไทย
และของตางประเทศ รวมทั้งส่ือประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเอาประกันภัยและเจาของรถ หรือผูครอบครองใชรถ 
ในกรณีที่ความเสียหายอันเกิดจากรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ(4) 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

2.  ไดทราบถึงความเปนมา และหลักการสําคัญแตกตางระหวางรถตามมาตรา 8 (3) 
และ (4) ที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุมครองผู
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ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  กับรถของกฎหมายตางประเทศที่กฎหมายบังคับใหมีการจัดใหรถทุก
คันตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย 

3.  ไดทราบถึงแนวทางหรือมาตรการของกฎหมายที่เหมาะสมของการนํารถท่ีมิไดจัด
ใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) เขาสูระบบในการจัดใหมีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

4.  จะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุม
ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในโอกาสตอไป 
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บทที่  2 
ความเปนมาและหลักการสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ไดนําหลักการสําคัญ ในเรื่อง
ของการประกันภัยที่เปนพื้นฐาน  แนวคิด และหลักกฎหมายตางประเทศในเรื่องของการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับมาผสมผสาน  อีกทั้งยังมีมาตรการ และหลักการที่มีจุดมุงหมายที่จะคุมครองผู
ประสบภัยจากรถ  ใหไดรับการคุมครองในชีวิต รางกายของคน เมื่อเกิดการกระทําละเมิดของเจา
ของรถ หรือผูครอบครองใชรถ  ทั้งนี้  เพื่อใหผูประสบภัยจากรถไดรับการเยียวยาไดอยางรวดเร็ว
และทันทวงที  ซ่ึงผูศึกษาไดทําการวิเคราะห และศึกษาขอมูล  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

นับวันปริมาณของรถจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่ิงที่ตามมาคือ อุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถ 
ของผูเปนเจาของรถ หรือผูครอบครองใชรถซ่ึงทําใหผูประสบภัยจากรถนั้นไดรับอันตรายและ 
เกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือแมกระทั่งทรัพยสินและอีกทั้งเมื่อมีอุบัติเหตุจากรถเกิดขึ้น
และในระยะแรกนั้นสถานพยาบาลก็มักจะไมรับผูประสบภัยจากรถเขาทําการรักษาพยาบาลเพราะ
ไมมีหลักประกันวาสถานพยาบาลจะไดรับคารักษาพยาบาลจากผูประสบภัย และอีกทั้งผูประสบภัย
จากรถก็จะตองไปดําเนินการฟองรองผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถอันกอใหเกิดแกตน
โดยนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิด ซ่ึงทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับความเดือดรอน
ตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากและตองเสียเวลาในการฟองรองเพื่อพิสูจนความผิดอีกยาวนาน  
ทําใหผูประสบภัยจากรถไมไดรับการเยียวยาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที ประกอบกับเมื่อเกิดเหตุ
การณเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 ที่มีรถแกสพลิกคว่ําและเกิดระเบิดขึ้นทําใหประชาชน 
ผูประสบภัยไดรับความเสียหายทั้งชีวิต รางกายและทรัพยสิน ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีกฎหมายใดที่จะ
เยียวยาใหผูประสบภัยเหลานี้ไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและทันทวงที ซ่ึงหากมีกฎหมายหรือ
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดที่จะเปนการคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยบน 
ทองถนนใหไดรับการคุมครองหรือชวยเหลืออยางเพียงพอและทันทวงทีก็จะเปนการบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกผูประสบภัยไดอยางเพียงพอรวดเร็วและเปนธรรม 
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จากเหตุการณดังกลาวที่เกิดขึ้นประกอบดวยแนวคิดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกับ
การจัดใหรถทุกกันตองมีการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใชรถและเกิดการผลักดันจากฝาย
ตาง ๆ ทําใหรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงโดยมีเหตุผล
พอสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

1.  เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยจากรถที่ไดรับอันตรายและความ 
เสียหายแกชีวิต และรางกายของผูไดรับการเยียวยาความเสียหายอยางทันทวงทีและมีจํานวนแน
นอน เพราะอยางนอยผูประสบภัยจากรถจะไดรับคาเสียหายเบื้องตน โดยไมตองรอการพิสูจนความ
ผิดกอน 

2.  เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาสถานพยาบาลทุกแหงที่รับผูประสบภัย
จากรถเขาทําการรักษาพยาบาลจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอนและรวดเร็ว 

3.  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัยใหมีสวนรวมในการเฉลี่ยภัย
หรือแบงเบาคาเสียหายของผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ และอีกทั้งยังเปนการ
ชวยแบงเบาภาระของภาครัฐอีกทางหนึ่งดวย1 
 
2.2 หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

กฎหมายฉบับนี้ไดนําหลักการอันเกี่ยวกับการประกันภัย  แนวความคิดและปรัชญาของ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับมาผสมผสานในการบัญญัติ
กฎหมาย และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย พ.ศ. 2535 ยังไดมีมาตรการหลักการที่สําคัญ ได
แก หลักการใหรถทุกคันตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 และหลักการยกเวนรถที่
ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 และมาตรการเสริมที่จะอุดชองวางของ
กฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องของการจายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองพิสูจนความผิด หลักให

                                                        
1  หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากปรากฏวาอุบัติเหตุอันเกิด
จากรถไดทวีจํานวนขึ้นในแตละป เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยผูประสบ
ภัยดังกลาวไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับชดใชคาเสียหายก็ไมคุมกับความเสียหายที่ไดรับจริง 
และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อ
ใหผู         ประสบภัยไดรับชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที สมควร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้. 
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การจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถในการจายคาเสียหายเบื้องตน และหลักใหมีบริษัท
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ และซ่ึงมีรายละเอียดพอสรุปไดวา 

2.2.1  หลักการบังคับใชใหเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถตองจัดใหมีการประกันความเสีย
หายสําหรับผูประสบภัย2  กลาวคือ ผูเปนเจาของรถคือผูซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบ
ครองตามสัญญาเชาซ้ือและผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่ว
คราว3  จะตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยไวกับบริษัทผูรับ
ประกันภัย ซ่ึงเมื่อผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถไดตกลงทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู
รับประกันภัยรายใดแลวบริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับประกันความเสียหาย4 ซ่ึงหากบริษัทผูรับ
ประกันภัยรายใดฝาฝนหรือไมยอมรับประกันความเสียหายของผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครอง
ใชรถก็จะมีโทษปรับตั้งแต 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท5 และหากเจาของรถหรือผูครอบครองใช
รถรายใดไมจัดใหมีการประกันความเสียหายก็จะมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท6  อีกทั้งหากผูใดใช
รถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหาย7   ก็จะมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  

เมื่อรถนั้นไดจัดใหมีการประกันความเสียหายแลว หากไปกอใหเกิดความเสยีหายขึน้แก
ผูประสบภัยบนทองถนนอันเกิดจากการใชรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว บริษัทผูรับประกันภัยกจ็ะ
เปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย8 ซ่ึงคาเสียหายเบื้อง
ตนนี้หมายความถึงคารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ 
ผูประสบภัยและใหหมายความถึงคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพของ 
ผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตาย9  และจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับคาเสียหาย 
เบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง10  
ซ่ึงหากบริษัทผูรับประกันภัยไมจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจายไมครบจํานวนที่ตองจายก็ให 
                                                        

2 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 7. 
3 แหลงเดิม.  มาตรา 4. 
4 แหลงเดิม.  มาตรา 10. 
5 แหลงเดิม.  มาตรา 38. 
6 แหลงเดิม.  มาตรา 37. 
7 แหลงเดิม.  มาตรา 11. 
8 แหลงเดิม.  มาตรา 20. 
9 แหลงเดิม.  มาตรา 4. 
10 กฎกระทรวงเรื่อง การกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสีย

หายเบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. 2547. 
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ผูประสบภัยไดแลวตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย11 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะเปนผู
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน12 โดยจายใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้น
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งนี้โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิดและใหถือวา 
คาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย13  

ในกรณีที่บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายไมครบจํานวนตาม
มาตรา 23(5) และเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก 
ผูประสบภัยไปแลว ใหนายทะเบียน14 มีคําสั่งเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจากบริษัทผูรับ
ประกันภัยและบริษัทผูรับประกันภัยจะตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 20 ของจํานวนคาเสียหาย
เบื้องตนที่จายจากกองทุนผูเขาสมทบกองทุนอีกตางหากโดยใหจายตามคําสั่งของนายทะเบียน 
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง15 

2.2.2  หลักการยกเวนรถที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย 
กลาวคือ รถตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หมายความ
ถึงรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร   ซ่ึงอาจกลาวไดวารถทุกประเภทที่นํามาวิ่งในทางหรือทองถนนก็
หมายถึงรถตามความหมายของพระราชบัญญัติและตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย แตในพระ
ราชบัญญั ติ คุ มครองผู ป ระสบภั ยจากรถ  พ .ศ . 2535 กลับมี รถบางประ เภทที่ ได รับการ 
ยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย16  ซ่ึงผูศึกษาจะขอกลาวถึงเฉพาะรถที่ไดรับการ 
ยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) เทานั้น 

เมื่อรถตามมาตรา 8(3) และ(4) ไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยแลวให 
กองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินของกองทุน17 
และใหจายแกผูประสบภัยใหเสร็จส้ินภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งนี้โดยไมตองรอ
การพิสูจนความผิดและใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง

                                                        
11  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 27. 
12  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 23(5). 
13 แหลงเดิม. มาตรา 25. 
14 แหลงเดิม. มาตรา 4. 
15 แหลงเดิม. มาตรา 26. 
16 แหลงเดิม. มาตรา 8.  
17 แหลงเดิม. มาตรา 23(6).  
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และพาณิชย18 และเมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไป
แลวก็ใหมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3)และ(4) โดยตองกระทํา 
ภายใน 1 ปนับแตวันรูตัวผูตองรับผิด แตทั้งนี้ตองไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ไดจายเงินคาสินไหม 
ทดแทนใหแกผูประสบภัย19  

ในกรณีที่นายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยสําหรับความเสียหาย
อันเกิดจากรถตามมาตรา 8(3) และ (4) ซ่ึงมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายก็ใหหนวยงาน 
ผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ(4) สงเงินตามจํานวนที่ไดจายจากเงินกองทุนคืนใหแก 
กองทุน20 ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด21  

2.2.3  หลักการจายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองมีการพิสูจนความผิด  
โดยทั่วไปแลว หลักในการชดใชคาสินไหมทดแทนเกี่ยวกับมูลละเมิดนั้นจะมีบัญญัติ

ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด22 โดยจะตองมีการพิสูจนความผิดกอนซึง่จะ
ตองมีการนําคดีนั้นสูการพิจารณาของศาลวาผูนั้นกระทําละเมิดหรือไมและจะตองรับผิด 
ในมูลละเมิดที่ตนกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด 

กฎหมายลักษณะละเมิดในสวนที่ เกี่ยวของกับการคุมครองผูประกันภัยจากรถ  
ผูศึกษาเห็นวาที่เกี่ยวของและสําคัญมีอยู 2 มาตราคือ มาตรา 420 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยการ
กระทําละเมิดทั่วไปและมาตรา 437 เปนเรื่องของความรับผิดเกี่ยวกับผูครอบครองหรือควบคุมดูแล
ยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล23 บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้มีหลักการพื้นฐานของ 

                                                        
18 แหลงเดิม. มาตรา 25.  
19 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 31.  
20 แหลงเดิม. มาตรา 32.  
21 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีรถของราชการ 

    กอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2537.  
22  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. 

  มาตรา 420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสีย
หายถึงแก    ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวา
ผูนั้น  ทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”. 

23  แหลงเดิม. 
มาตรา 437  “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใด ๆ อันเดินดวย

กําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแกยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจน
ไดวาการเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย”. 
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ความผิดที่แตกตางกัน กลาวคือ ในมาตรา 420 ความรับผิดของบุคคลจะอยูบนพื้นฐานของความผิด 
หมายความวาผูกระทําความผิดจะตองรับผิดจะตองรับผิดก็ตอเมื่อไดกระทําใหเกิดความเสียหายแก
ผูอ่ืนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ หรืออาจกลาวไดบุคคลนั้นจะตองรับผิดโดยปราศจากความผดิมิ
ได สวนในมาตรา 437    ความรับผิดของบุคคลจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีรับภัย   กลาวคือ ความ
รับผิดทางละเมิดนั้นไมจําเปนที่ผูละเมิดจะตองกระทําความผิดดวย หรือไมตองคํานึงวาบุคคลผู
กระทําละเมิดนั้นจะเปนฝายผิดหรือฝายถูก 

จากผลของความแตกตางดังกลาวขางตนก็เปนหลักการที่นํามาใชในประกันภัย 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการจายคาเสียหายเบื้องตน ซ่ึงมีหลักการที่ 
ไมตองพิสูจนความผิดกอนวาผูกอใหเกิดความเสียหายเปนฝายถูกหรือผิดที่ไดกระทําความเสียหาย
ใหเกิดขึ้นแกผูประสบภัย กรณีดังกลาวจึงเปนการยกเวนหลักในเรื่องของการละเมิดทั่วไปที่จะตอง
มีการพิสูจนความผิดกอน  ซ่ึงหากฝายที่กอให เกิดภัยแกผูประสบภัยเปนฝายผิดจึงจะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกกระทําละเมิด ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 นี้ไดบัญญัติไววาเมื่อมีความเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจาก 
ผูประสบภัย24 และใหจายใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งนี้ โดยไมตองรอ
พิสูจนความผิด25  

แตอยางไรก็ตาม ในสวนของความเสียหายของผูประสบภัยหากมีคาใชจายสูงกวา 
ที่ไดรอเยียวยาจากคาเสียหายเบื้องตน26  ดังที่กลาวมาแลวกฎหมายฉบับนี้ก็มิไดยกเวนหลักทั่วไป
ของเรื่องละเมิด ดังนั้นผูประสบภัยจากรถจะตองพิสูจนความรับผิดกอนในสวนที่เกินจากคาเสียหาย
เบื้องตนวาตนไดรับความเสียหายมากกวาจริง ซ่ึงเปนการกลับไปใชหลักการพิสูจนความผิดตาม
หลักละเมิดทั่วไป ดังนั้น จึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดใช
หลักการในการจายคาเสียหายเบื้องตน โดยใชหลักที่ไมตองพิสูจนความผิดกอนแตความเสียหาย 
ในสวนที่เกินไปจากคาเสียหายเบื้องตนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ผูประสบภัยก็จะตองพิสูจน
ความรับผิดโดยนําคดีนี้ฟองรองตอศาลและพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายมากกวาจํานวนเงิน 

                                                                                                                                                               
 

24 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 20.  
25 แหลงเดิม.  มาตรา 25.  
26 กฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสีย

หายเบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. 2547. 
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คาเสียหายเบื้องตนที่ไดรับการเยียวยาในเบื้องตนและหากพิสูจนไดผูประสบภัยก็จะไดรับการชดใช
คาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน 

ดังนั้น  หลักการจายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองมีการพิสูจนความผิดนี้จึงเปน 
หลักการที่ผูประสบภัยจากรถไดรับการเยียวยาและชดใชคาเสียหายไดเปนจํานวนที่แนนอนและ
รวดเร็วและเปนธรรมโดยไมตองนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดตามหลักประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะละเมิด 

2.2.4  หลักใหมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการจายคาเสียหายเบื้องตน 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้ง 

กองทุนขึ้นเรียกวา กองทุนทดแทนผูประสบภัย27 ซ่ึงกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญคือเปน
กองทุนที่มีหนาที่ในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 คือ 

(1)  เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 
7 หรือมาตรา 9 และเจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

(2)  ขณะเกิดเหตุ รถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถ
เพราะเหตุที่รถนั้นไดถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพยหรือปลนทรัพย และ 
เจาของรถไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

(3)  ไมมี ผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอให เกิดความเสียหายและรถนั้นไมมีการ 
ประกันภัยกับบริษัท 

(4)  มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยและรถคันที่กอให เกิดความเสียหายนั้น 
หลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย 

(5)  บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา  20 ใหแกผูประสบภัย  หรือจาย 
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ 

(6)  ความ เสี ยห ายที่ เกิ ดแก ผู ป ระสบภั ยนั้ น เกิ ดจากรถตามมาตรา  8 ที่ ไม ได 
เอาประกันภัยตามมาตรา 7 

เห็นไดวาการที่กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัย
จากรถขึ้นก็เพื่อเปนมาตรการหรืออุดชองวางของกฎหมาย  เชน หากรถที่ตองจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายไดไปกระทําความเสียหายแกผูประสบภัย กรณีนี้เห็นไดวาบริษัทผูรับประกันภัยจะ

                                                        
27 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 33.  
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เปนผูจายคาเสียหายเบื้องตน28 แตหากบริษัทผูรับประกันภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจาย
ไมครบจํานวน กองทุนทดแทนผูประสบภัยก็จะเขามารับภาระจายคาเสียหายเบื้องตนแทนบริษัท 
ผูรับประกันภัย29 เปนตน ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ในตางประเทศก็ไดมีการกําหนดไวเชนกันเพื่อดังที่
จะเปนมาตรการเสริมในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยใหไดรับการเยียวยา ชวย
เหลืออยางรวดเร็วและเปนธรรม 

2.2.5  หลักใหมีบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้ง 

“บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด” ขึ้น30  ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1)  ใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทน หรือเงินตาง ๆ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะ
ไดมอบหมาย 

(2)  ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ ตาม
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(3)  ดําเนินกิจการอื่นตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ 
หากบริษัทผูรับประกันภัยใดฝาฝนไมรับประกันความเสียหาย    จากผูเอาประกันภัย

จากรถตามมาตรา 10 และดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 10 ทวิ    ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในสวนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตของบริษัทนั้นได
31     ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้ง
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เพื่อเปนมาตรการเสริมอีกทางหนึ่งในการรับคํารอง
ขอหรือการจายสินไหมทดแทนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือ
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย  
 
2.3  หลักการสําคัญในการประกันภัย 

2.3.1  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest) 

                                                        
28 แหลงเดิม.  มาตรา 20.  
29 แหลงเดิม.  มาตรา 23(5).  
30 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 10 ทวิ. 
31 แหลงเดิม.  มาตรา 10 ตรี.  
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ในศตวรรษที่  17 การทําสัญญาประกันภัยในประเทศอังกฤษยังไมมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับสวนไดเสียในเหตุประกันภัย เพราะในขณะนั้นไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนลายลักษณ
อักษรกลาวถึงเรื่องนี้และในกฎหมายจารีตประเพณี (common law)ในขณะนั้นจึงไมใหความสนใจ
กับการมีสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยเทาใดนัก  เปนหนาที่ของผูรับประกันภัยจะตองระมัดระวัง
สวนไดเสียของผูเอาประกันภัยกับเอาตามหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 
(indemnity contract) หากผูรับประกันภัยเห็นวาผูเอาประกันภัยไมมีสวนเกี่ยวของกับความเสียหาย
ของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะปฏิเสธไมรับประกันภัย หรืออาจกําหนดเงื่อนไขไวในสัญญาประ
กันภัยวาผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัย กลาวคือ ถาผูเอาประ
กันภัยไมสามารถพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายในวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย
นั้นแลว ผูรับประกันภัยก็ไมสามารถจายคาสินไหมทดแทนใหได จึงไดมีการออกกรมธรรมชนิด
หนึ่งซ่ึงมีขอความแสดงเจตนาใหมีการพิสูจนสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยซ่ึงเรียกวา Policy 
Proof of Interest เพื่อประโยชนในการจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูที่ไดรับความเสียหายจาก
วินาศภัยนั้นอยางแทจริง จนกระทั่งในป ค.ศ. 1745 ไดมีพระราชบัญญัติการประกันภัยการขนสง
ทางทะเล (The Marine Insurance ACT 1745) ของอังกฤษออกใชบังคับ ซ่ึงมีบทบัญญัติหามผูรับ
ประกันภัยทางทะเลออกกรมธรรมที่มีลักษณะเปนการพนันตอจากภัยทางทะเล (Peril of the Sea) 
โดยกําหนดใหผูเอาประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย
นั้น จึงเห็นไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับสวนไดเสียในเหตุประกันภัยไวเปนหลัก
สําคัญของการประกันภัย แตบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนั้นใชเฉพาะการประกันภัยการขนสง
ทางทะเลเทานั้น ในการประกันภัยชนิดอื่นเชนการประกันชีวิตยังมีการนําชีวิตของบุคคลอื่นซึ่งผูเอา
ประกันภัยไมมีสวนไดเสียมาประกันไดอันเปนการเสี่ยงตอการฆาตกรรม หรือการทําลายลางชีวิต
เพื่อใหไดเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต จนกระทั่งในป ค.ศ. 1774 รัฐบาลอังกฤษจึงออกพระราช
บัญญัติประกันชีวิต (The Life Assurance ACT 1774) ออกใชบังคับหามมิใหผูเอาประกันภัยที่ไมมี
สวนไดเสียในชีวิตของผูถูกเอาประกันภัยทําสัญญาประกันชีวิตได และในปเดียวกันนี้เองรัฐบาล
อังกฤษไดออกพระราชบัญญัติปองกันอัคคีภัย (The Fire Prevention (Metropolis) ACT 1774) ซ่ึง
แมจะไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสวนไดเสียในสัญญาประกันอัคคีภัยไวโดยตรง แตในกฎหมายฉบับนี้
ก็ไดกลาวถึงสวนไดเสียของผูเอาประกันอัคคีภัยในฐานะตาง ๆ กันไวพอจะเขาใจไดวา ผูเอาประ
กันภัยจะตองมีสวนไดเสียในสิ่งที่ตนเอาประกันภัยนั้น สวนการประกันภัยชนิดอื่นยังไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวโดยเฉพาะจนถึงป ค.ศ. 1845 รัฐบาลอังกฤษจึงออกกฎหมาย (The Gaming Act 1845 ) 
หามการทําสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ ไมวาจะโดยปากเปลาหรือเปนหนังสืออันมีลักษณะเปนการ
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พนันขันตอ มิฉะนั้นสัญญานั้นจะใชบังคับตามกฎหมายไมไดและตกเปนโมฆะเสียเปลาทั้งสิ้น ซ่ึง
รวมถึงสัญญาประกันภัยดวย 

หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย เปนหลักสําคัญพื้นฐานของการประกันภัย (Basic 
Doctrine) หลักในขอนี้ไมเพียงแตเปนแนวความคิดในทางกฎหมายเทานั้น ยังเปนแนวความคิด 
ในทางศีลธรรมดวย เพราะการที่จะใหบุคคลใดเอาประกันภัยในส่ิงที่เขาไมมีความเกี่ยวของไมวาส่ิง
นั้นจะถูกทําลายลงไปหรือยังคงสภาพตามปกติไดนั้น กรณีนี้ยอมเห็นไดวาวินาศภัยหรือความ 
เสียหายนั้นไมมีผลกระทบตอบุคคลนั้นแตอยางใด ฉะนั้นการที่จะใหเขาไดรับคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายนั้นยอมเปนความไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะเทากับการอนุญาตใหมีการพนันขันตอ
ในรูปของสัญญาประกันภัย สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นอาจจะเปนกรรมสิทธิ์ สิทธิตาม
กฎหมายหรือความรับผิดตามกฎหมาย เชน สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนกรมธรรมประกนัอคัคภียั
อาจจะเปนกรรมสิทธิ์ในอาคารบานเรือน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบ สวนไดเสียในเหตุประกันภัย 
ในกรมธรรมเกี่ยวกับความรับผิด  (liability insurance) อาจเปนความรับผิดตามกฎหมายของ 
ผูเอาประกันภัย หากจะไดทําละเมิดใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บหรือไดรับความเสียหายในทรัพยสิน 
สวนไดเสียในเหตุประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยทางทะเลก็คือกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ สินคาที่
บรรทุกอยูในเรือ คาระวางสินคาหรือความรับผิดของเจาของเรือท่ีจะตองมีตามกฎหมาย หากทําให
บุคคลอื่นไดรับความเสียหายทางชีวิต รางกายหรือทรัพยสินจากการกระทําของตนไมวาจะเปนผล
จากการละเมิดหรือการผิดสัญญา 

มีขออันควรสังเกตอยางหนึ่งคือ สวนไดเสียในเหตุประกันภัยในสัญญาประกันภัยนั้น 
แมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย หรือความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวมาแลวก็ตาม แต
เมื่อกลาวถึงสวนไดเสียในเหตุประกันภัยที่เกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยแลวยอมหมายถึงสวนไดเสีย
ในทางทรัพยสินของผูเอาประกันภัยที่มีเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัยเทานั้น เชน การเอาประกันอัคคี
ภัยบานหลังหนึ่ง วัตถุที่เอาประกันภัยก็คือบานหลังนั้น แตสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยที่ผูเอา
ประกันภัยมีอยูและสามารถนํามาเปนขออางในการทําสัญญาประกันอัคคีภัยก็คือกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิตามกฎหมายอันเปนสวนไดเสียในทางทรัพยสินที่เขามีอยูในบานหลังนั้น ในกรณีที่เขาเปนเจา
ของบานกรรมสิทธิ์ก็คือสวนไดเสียในเหตุประกันภัยของเขา ถาเขาไมไดเปนเจาของแตเขามีสิทธิ
ใชสอยหรือไดประโยชนในการที่เขาจะไดใชบานหลังนั้นโดยชอบ สิทธิตามกฎหมายนี้คือสวนได
เสียในเหตุประกันภัยของเขา นอกจากนี้การที่ เขามีหนาที่จะตองสงมอบบานหลังนั้นคืน 
เจาของในสภาพเรียบรอยเมื่อเขาไมมีสิทธิใชสอยหรือไดประโยชนในบานนั้นอีกแลวก็เปนความ
รับผิดตามกฎหมายของเขาที่จะตองสงมอบบานคืนใหเจาของ แตถาเขาไมสามารถสงมอบไดเพราะ
บานไดรับความเสียหายจากวินาศภัยไปแลว กรณีนี้เห็นไดวาความรับผิดที่เขาจะตองสงมอบบาน
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คืนใหเจาของนั้นสามารถตีราคาเปนเงินเทากับความเสียหายของบานที่ไดรับจากวินาศภัยนั้น 
ฉะนั้นสวนไดเสียในเหตุประกันภัยของเขาในกรณีนี้คือความรับผิดตามกฎหมายซึ่งอาจตีราคาเปน
เงินไดหากเขาจะตองชดใชคาเสียหายใหเจาของบานเมื่อเขาไมสามารถสงมอบบานในสภาพที่ 
เรียบรอยได ดังนั้นจึงสรุปไดวาสวนไดเสียในเหตุประกันภัย นาจะหมายถึงการที่ ผูมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสินอันอาจเอาประกันภัยได คือผูที่จะไดประโยชนจากการที่ทรัพยสินนั้นคงสภาพเดิมอยู 
หรือจะไดรับความเสียหายจากการที่ทรัพยสินนั้นทําลายไป” 

 
ขอสาระสําคัญของสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นสามารถแบงขอพิจารณาไดดังนี้คือ 
1.  จะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชนหรือความรับผิดตามกฎหมายซึ่งสามารถตีราคา

เปนเงินได 
2.  กรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชนเหลานั้นจะตองมีอยูเหนือตัวทรัพย หรือความรับผิด

อันเปนวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย 
3.  ผู เอาประกันภัยจะตองมีความผูกพันกับวัตถุที่ เอาประกันภัยในกรณีที่จะเกิด

ประโยชนกับเขาหากวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะปลอดจากวินาศภัย หรือปลอดจากความรับผิดตอง
ชดใชคาเสียหายหากเกิดวินาศภัยขึ้น 

4.  ความผูกพันระหวางผูเอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะตองเปนไปตาม
กฎหมาย 

หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัยซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญพื้นฐานของการประกันภัยนี้
ไดใชเปนหลักในการวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษมาตั้งแตกอนการปฏิวัติในอังกฤษเมื่อปคริสต
ศักราช 1688 ศาลอังกฤษจะไมยอมบังคับตามขอเรียกรองของผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประ
กั น ภั ย ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เป น ก ารพ นั น ขั น ต อ  จน ก ร ะทั่ ง ใน ค ริ ส ต ศั ก ร าช ที่  1745 ไ ด มี 
พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1745 (Marine Insurance Act 1745) ออกใชบังคับแลว 
สวนไดเสียในเหตุประกันภัยจึงเปนหลักเกณฑอันสําคัญที่ทําใหสัญญาประกันภัยแตกตางกับการ
พนันขันตออยางชัดแจงและหลักเกณฑอันนี้ไดนํามาใชตอเนื่องกับการประกันภัยประเภทอื่นมาจน
ทุกวันนี3้2     

หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนี้มีขอแตกตางจากการประกันภัยการขนสงทางทะเล
ตามกฎหมายอังกฤษ (Marine Insurance Act 1906) คือ มาตรา 6(1) บัญญัติวา  “ผูเอาประกันภัยจะ
ตองมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยในเวลาที่เกิดวินาศภัยโดยไมจําเปนตองมี

                                                        
32   สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2538).  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย.  หนา 93-111. 
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สวนไดเสียในเหตุประกันภัยในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย”  เหตุผลที่พระราชบัญญัติประกันภัย
ทางทะเลของอังกฤษบัญญัติใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัย ในเวลาที่เกิด
วินาศภัยนั้นผิดไปจากการประกันภัยชนิดอ่ืนนั้น นาจะมาจากเหตุผลที่วาการประกันภัยการขนสง
สินคาทางทะเลนั้นผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยอาจเขาทําสัญญาประกันภัยกันโดยไมมี
โอกาสเห็นสินคาอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย เพราะสินคานั้นอาจอยูในระหวางการขนสงในทะเล 
ซ่ึงผูเปนเจาของสินคาอาจขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาในระหวางการขนสงนั้นไดโดยการสลัก
หลังและสงมอบใบตราสงใหกับผูรับโอนเปนทอด ๆ จนกวาสินคาจะถึงมือผูรับปลายทาง ผูรับโอน
สินคาในระหวางการขนสงทางทะเลนั้นมีสิทธิเอาประกันภัยสินคาที่รับโอนมาได และหากโอนขาย
ตอไปโดยสัญญาประกันภัยการขนสงทางทะเลนั้นก็มีผลบังคับอยูดังกลาวมาแลวขางตน กรณีจึง
เห็นไดวาสินคาอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นมีผูมีสวนไดเสียเขามาเกี่ยวของในขณะขนสงทาง
ทะเลนั้นไดหลายราย แตในขณะที่สินคานั้นไดรับความเสียหายจะมีผูมีสวนไดเสียในสินคาที่ไดรับ
ความเสียหายเพียงคนเดียว และบุคคลนั้นควรไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยการขน
สงทางทะเล วัตถุประสงคของกฎหมายบทนี้ตองการคุมครองพอคาซึ่งสั่งซื้อสินคาระหวางในขณะ
ที่ยังไมอาจทราบแนชัดวาสัญญาซื้อขายสินคานั้นจะมีผลใหเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคานั้นเมื่อ
ใด การที่จะตองทราบขอเท็จจริงแนชัดเกี่ยวกับความสมบูรณของสัญญาซื้อขายและการโอน
กรรมสิทธิ์ในสินคาอาจตองเสียเวลานานและสินคานั้นอาจเกิดวินาศภัยไปกอนก็ได ดังนั้นพระราช
บั ญ ญั ติ ป ร ะ กั น ภั ย ท า ง ท ะ เล จึ ง ต อ ง เป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ลั ก เก ณ ฑ เฉ พ า ะ 
ในสวนที่เกี่ยวกับเวลาที่ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในขณะทําสัญญาประกันภัยมาเปนเวลา
ที่เกิดวินาศภัย แตสําหรับการประกันภัยชนิดอ่ืนแลวกฎหมายอังกฤษที่วาดวยการประกันภัยชนิด
นั้น ๆ ยังคงกําหนดใหผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสีย ทั้งในเวลาทําสัญญาประกันภัยและในเวลาเกิด
วินาศภัย 

ผูศึกษาพบวา  ตามกฎหมายของประเทศไทยไดมีการบัญญัติหลักของการมีสวนไดเสีย
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพียงมาตราเดียว ในเรื่องของหลักสวนไดเสียในเหตุประ
กันภัย33   แตก็มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว  แตเมื่อพิจารณาแลว 

                                                        
33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  มาตรา 863  “อันสัญญาประกันภัยนั้น  ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุท่ีประ
กันภัยไวนั้นไซร  ทานวา ยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
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อาจสรุปไดวา หมายความถึง เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น  ผูใดมีสวนที่จะไดรับประโยชน หรือมีสวนที่
จะตองเสียหายในเหตุการณนั้น  ผูนั้นยอมมีสวนไดเสียสามารถเอาประกันภัยในเหตุการณนั้นได34 

คําวา “สวนไดเสียในเหตุประกันภัย”  นี้ ในหลักกฎหมายของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ใชคําวา  “Insurable Interest”  แตตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863   ซ่ึงรางขึ้น
เปนภาษาอังกฤษนั้น  ใชคําวา “Interest in the event insured against” สําหรับคําวา  “Insurable 
Interest”  นั้น ใน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 (3), 873, 874 และ 884 เปนตน  ซ่ึง
ทานศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย  ไดใหความเห็นไววา เปนความหมายอยางเดียวกัน35 

สัญญาประกันภัยทุกประเภท กฎหมายในประเทศตางๆ จะกําหนดใชเหมือนกันวาผูที่
จะประกันชีวิตหรือทรัพยสินหรือความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นได จะตองเปนบุคคลที่มีสิทธิสวนได
สวนเสียในวัตถุหรือเหตุที่เอาประกัน (subject matter) นั้น ไมเชนนั้นแลวสัญญา ประกันภัยฉบับ
นั้นจะไมมีผลบังคับตามกฎหมาย สวนกฎหมายมาตรา 863 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัยนั้นถาผู
เอาประกันมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันไวไซรทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางใด” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ หมายความวา ในการทําสัญญาประกันภัยไมวาจะ
เปนประเภทใด ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว มิฉะนั้นสัญญาประกันภัย
ก็จะ ไมมีผลผูกพันคูสัญญา เหตุที่กฎหมายตองบังคับไวเชนนี้เพราะ 

1) สัญญาประกันภัยมีความมุงหมายที่จะชวยบรรเทาผลรายหรือชดใชความเสียหาย 
ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัย โดยการแบงเฉล่ียความเสียหายนั้นในระหวางผูเอาประกันดวย
กัน ดังนั้นถาผูเอาประกัน ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว ก็จะเทากับวาผูเอาประกันไมมีภัย
หรือเสียหายที่จะเกิดแกตน ทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปน การพนัน ในเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 

2) มุงหมายใหผูเอาประกันภัยตองมีความสัมพันธอยูกับทรัพยสินที่เอาประกันวินาศ
ภัยไวหรือมีความสัมพันธอยูกับชีวิตของผูที่ตนเองเอาประกันไว ซ่ึงถามีวินาศภัยหรือมีความตาย
เกิดขึ้น จะทําใหเกิดผลกระทบกระเทือนมาถึงผูเอาประกันภัยไว 

3) เปนกฎหมายบังคับใหผูเอาประกันวินาศภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประ
กันภัยไวก็เพื่อเปนการปองกันภยันตรายซึ่งอาจจะเกิดแกทรัพยสินนั้น ๆ อันเนื่องมาจากการกระทํา
ของผูเอาประกันภัยเอง เพราะถาผูเอาประกันวินาศภัยไมมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่ประกันก็อาจจะ
เกิดเจตนาทุจริตคิดทําลายทรัพยสินนั้น เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนได เชนแอบไปลอบ วาง
เพลิงเผาทรัพยที่เอาประกัน ซ่ึงอาจจะนําความเสียหายมาสูเจาของทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อนบานใกล

                                                        
34 มานพ  นาคฑัต.  กฎหมายธุรกิจ.  
35 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2522).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย.  หนา 19. 
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เรือนเคียงแตถาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในทรัพย ก็ยอมจะไมมีความคิดที่จะทําลายทรัพยเพื่อ
หวังเอาเงินประกันภัยแตอยางใด เพราะตามมาตรา 867 แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บัญญัติวา “หากผูเอาประกันภัยทําใหเกิดวินาศภัยขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด” 
 
 

วัตถุหรือเหตุ (Subject Matter) ที่เอาประกัน ในการทําประกันที่ถือวามีสวนไดเสียคือ 
1) ชีวิตและรางกายของบุคคลตาง ๆ เชน แขน, ขา, ตา, มือ, ศีรษะ 
2) ทรัพยสินตางๆ เชน บาน, อาคาร, โรงงาน, เฟอรนิเจอร, สินคา 
3) ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอผูอ่ืนเชน การตองชดใชคาเสียหายใหบุคคล เนื่อง

มาจากการใชรถยนต 
บุคคลผูมีสวนไดเสีย คือบุคคลที่จะไดรับความเสียหายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เชนเจา

ของบานยอมไดรับความเสียหายถาบานของตนถูกไฟไหม เจาของรถยนตยอมไดรับความเสียหาย
ถารถยนตของตนถูกชน เปนตน จะเห็นวา ผูเปนเจาของหรือมีสิทธิหรือไดประโยชนจากทรัพยสิน
หรือส่ิงใดยอมเอาประกันทรัพยสินหรือส่ิงนั้นไมได 

บุคคลผูมีสวนไดเสียในวัตถุ หรือเหตุที่เอาประกัน 
1)     กรณีการประกันทรัพยสินและความรับผิดชอบ 

1.1 เจาของ 
1.2 ผูครอบครอง หรือผูดูแล หรือผูพิทักษทรัพยสิน 
1.3 ผูเปนเจาหนี้ 
1.4 ผูมีสิทธิตามสัญญา 
1.5 ผูมีความรับผิดชอบตอบุคคลอื่นตามกฎหมาย 
1.6 ผูที่คาดวาจะเปนเจาของทรัพยสินในอนาคต 

2) กรณีประกันชีวิต 
2.1 ผูเจาของชีวิตหรือรางกายนั้น 
2.2 ผูมีความสัมพันธตามเลือดตามกฎหมายของชีวิตนั้น 
2.3 ผูอยูในอุปการะ 
2.4 ผูเปนเจาหนี้ 
2.5 บริษัทหางรานหรือนิติบุคคลอื่น ๆ อาจขอทําประกันชีวิตเจาหนาที่ระดับสูง 
2.6 ผูมีสิทธิตามสัญญา 

DPU



 

 

25

สวนไดเสียในเหตุประกัน หมายถึง สวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได กลาวคือ ผูเอา
ประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชน หรือความรับผิดตามกฎหมายในวัตถุหรือเหตุ ที่เอา
ประกันภัยในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย 

สาระสําคัญของสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้น สามารถพิจารณาไดดังนี้ คือ 
1) จะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชน หรือความรับผิดตามกฎหมายซึ่งสามารถตี

ราคาเปนเงินได 
2) กรรมสิทธิ์   สิทธิ หรือประโยชนเหลานั้นจะตองมีอยูเหนือตัวหนี้หรือความรับผิด

ชอบอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย ในขณะที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น 
3) ผูเอาประกันภัยจะตองมีความผูกพันกับวัตถุที่เอาประกัน ในกรณีที่จะเกิดความเสีย

หายกับเขาหากเอาประกันภัยนั้นเกิดวินาศภัย 
4) ความผูกพันระหวางผูเอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น จะตองเปนไปตาม

กฎหมาย36 
ผูรับประโยชน  ตามมาตรา 863 กลาววา “ผูรับประโยชนหมายความวา บุคคลผูพึงได

รับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวน เงินใชให”   อนึ่ง ผูเอาประกันหรือผูรับประโยชนจะเปน
บุคคลเดียวกันก็ไดในการปฏิบัติ ผูรับประกันจะพิจารณา ผูรับประโยชน ในกรมธรรมควรจะให
บุคคลตาง ๆ ดังนี้ 

1) ผูเอาประกัน 
2) บิดามารดาของผูเอาประกันภัย 
3) ภรรยาหรือสามีของผูเอาประกัน 
4) บุตรของผูเอาประกัน 
5) เจาหนี้ 
6) บริษัทหรือหางหุนสวน 
7) กองมรดกในกรณีที่ผูเอาประกันมิไดระบุวาใครเปนผูรับประโยชน ดังมาตรา 

897   “ถาผูเอาประกันไดเอาประกันไวโดยกําหนดวา เมื่อตนถึงซ่ึงความมรณะใหใชเงินแกทายาท
ทั้งหลายของตน มิไดเจาะจงระบุหรือผูหนึ่งผูใดไดไซร จํานวนเงินอันจะพึงใชนั้น ทานใหพึงเอา
เปนทรัพยสินแหงกองมรดกของผูเอาประกันซึ่งเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได” 

ในกรณีผูรับประโยชนนั้น  กฎหมายมิไดระบุวาจะตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยไวจะเปนใครก็ได  ถาในขอสัญญาหรือในเงื่อนไขไมมีขอจํากัดในเรื่องนี้  แตอยางไรก็

                                                        
36  สิทธิโชค  ศรีเจริญ. (2529).  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย.  หนา 95. 
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ตาม  ในความจริงแลว  การที่บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยนั้น  ผูรับประโยชนควรจะตองมี
สวนไดเสียกับผูเอาประกันภัย  เพราะถาไมมีสวนไดเสียแลว  ผูรับประโยชนอาจจะฆาผูเอาประ
กันภัยเพื่อหวังเงินประกันภัยก็ได37 

สรุปไดวา  ในการประกันภัยนั้น  ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุหรือเหตุที่  
เอาประกันนั้น  ถาไมมีสวนไดเสียจะไมมีผลบังคับตามกฎหมาย  จะฟองรองบังคับคดีไมได 

2.3.2  หลักสุจริตอยางยิ่ง  (Principle of Utmost Good Faith)  
เนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่มีคาตางตอบแทนไมเทาเทียมกันกลาวคือ ผูเอา

ประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันจํานวนหนึ่งเพื่อคุมครองวินาศภัยที่อาจเกิดทรัพยสินของเขาและ
หากเกิดวินาศภัยดังที่รับประกันภัยไว  ผูรับประกันภัยจะตองชําระคาสินไหมทดแทนจํานวนมาก
กวาเบี้ยประกันที่ตนไดรับจากผูเอาประกันภัยหลายรอยเทา   ปญหาก็คือ เมื่อหนี้ตางตอบแทนตาม
สัญญาประกันภัยนี้มีจํานวนไมเทาเทียมกัน  หรือใกลเคียงกันเชนสัญญาชนิดอื่น  การตอรองเขาทํา
สัญญาประกันภัยเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันไดนั้นจะใชวิธีเชนสัญญาทั่วไปไมได   เพราะใน
สัญญาทั่วไปคูสัญญาไมจําเปนตองเปดเผยขอความจริง    หรือกลาวถึงขอความจริงที่คูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งไมไดสอบถาม แตในสัญญาประกันเปนสัญญาที่ตองอาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแน
นอนมาเปนปจจัยในการกําหนดการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย เปนสัญญาเพื่อการ
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงโชคที่ตองอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัยดวยอัตราเบี้ยประกันภัยตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองมีขอมูลในทางสถิติที่เกี่ยวกับการเกิดภัยและจํานวนของความเสีย
หายที่เกิดจากภัยชนิดนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงเปนหลักในการคํานวณหาอัตราการเกิดวินาศ
ภัยอันเปนวิธีการกระจายการเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัยคนหนึ่งไปยังผูเอาประกันภัยคนอื่นที่รวม
เสี่ ยงภั ยชนิด เดียวกันภายใต ส่ิ งแวดลอมและพฤติกรรมที่ คล ายคลึงกัน  และการที่ ผู รับ 
ประกันภัยจะพิจารณาขอมูลเหลานั้นเพื่อตัดสินใจเขารับเสี่ยงภัยหรือไมหรือดวยอัตราเบี้ย 
ประกันภัยเทาใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยซ่ึงตามปกติแลว
ผูรับประกันภัยไมสามารถทราบขอมูลเหลานั้นไดวาผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมอันเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของตนใหผูรับประกันภัยทราบโดย
ละเอียดเพื่อใหผูรับประกันภัยพิจารณาวาภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยเชนวา
นั้นผูรับประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยนั้นหรือไม ถารับจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด 

เพื่อการเขาสูความเสมอภาคในการทําสัญญาประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยซ่ึงอยูใน
ฐานะที่รูขอความจริงอันเปนสาระสําคัญในการเสี่ยงภัยของตน จึงมีหนาที่จะตองเปดเผยขอความ

                                                        
37  สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2542).  หลักการประกันภัย.  หนา 46-47. 
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จริงนั้นใหผูรับประกันภัยทราบ การเปดเผยขอความจริง (disclosure) และการไมแถลงขอความเท็จ 
(misrepresentation) นี้เปนวิธีการอันสําคัญที่สุดที่จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถกระจายการ 
เสี่ยงภัยนั้นตามหลักการเฉลี่ย (law of average) ได หากขอความจริงในการเสี่ยงภัยที่ผูเอาประกันภัย
เผชิญอยูนั้นอยูนอกเหนือเกณฑที่จะกระจายการเสี่ยงภัยไดผูรับประกันภัยก็จะไมรับประกันภัยราย
นั้น แตหากสิ่งนั้นอยูในเกณฑที่จะรับประกันภัยไดแตจะตองกระจายการเสี่ยงภัยดวยภาระอันหนัก
กวาปกติ ผูรับประกันภัยอาจจะรับประกันนั้นไวดวยเบี้ยประกันภัยที่พอเหมาะกับการกระจายการ
เสี่ยงภัยที่หนักนั้นและอาจจะมีเงื่อนไขแหงคํารับรองเปนพิเศษ (warranty) เปนการปองกันการเกิด
วินาศภัย (loss prevention) ในสัญญาประกันภัยนั้นก็ได 

ตามหลักประกันภัยในขอนี้กําหนดใหผูเอาประกันภัยจําตองเปดเผยขอความจริงทั้ง
หมดดูประหนึ่ งเปนการเสียเปรียบผู รับประกันภัยเพราะถาเปดเผยขอเท็จจริงมาก  ๆ  ผู รับ 
ประกันภัยทราบเรื่องราวละเอียดแลวอาจคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได แตความจริงแลวไมเปน 
เชนนั้นเสมอไปเพราะกรที่ผูรับประกันภัยทราบขอเท็จจริงโดยละเอียดชัดเจนแลวอาจจะลดเบี้ย 
ประกันภัยลงได เมื่อเห็นวาส่ิงที่ตนจะรับเสี่ยงนั้นมีมูลเหตุหรือโอกาสของการเกิดภัยนอยลง แตการ
ที่กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงโดยสุจริตอยางยิ่งนั้นเนื่องจากขอความจริง
เหลานั้นอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว ผูรับประกันภัยไมสามารถลวงรู 
ไปถึงขอความจริงอันเปนวิธีการ สถานที่ตั้ง เหตุของการเกิดภัย โอกาสของการเกิดภัยและวิธีการ
ปองกันภัยนั้นแตอยางใด ฉะนั้นขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจใหผูรับประกันภัยไดเรียกเบี้ยประ
กันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอมทําสัญญานั้นก็คือ  ขอความจริงตามความคิดเห็นของวิญูชนฝายผู
เอาประกันภัยจะคิดเห็นหรือไมวาผู เอาประกันภัยทั่ว  ๆ  ไปถือเปนขอสําคัญที่ตองเปดเผย  
ถาวิญูชนทั่วไปไมคิดเห็นเชนนี้ แมความจริงจะเปนขอสําคัญที่ผูรับประกันภัยทั่วไปจะถือวาเปน
ขอสําคัญก็ไมถือวาเปนขอที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผย ไมถือตามความเห็นของผูรับประกันภัย
เปนยุติ 

ขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบนี้เปนขอความจริงที่ 
เกิดขึ้นและมีอยูแลว แตจะตองอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยหรือไมเชนนั้นพิจารณาตาม
ความคิดเห็นของวิญูชนที่ผูเอาประกันภัยทั่วไปในภาวะเชนนั้นจะสามารถทราบขอความจริงนั้น
ไดหรือไม และจะตองเปนขอความจริง (matters of fact) เทานั้นไมใชขอความเห็น (matters of  
opinion) ขอความจริงที่เปนสาระสําคัญในการทําสัญญาประกันภัยและถือไดวาอิทธิพลตอการ 
ตัดสินใจของผูรับประกันภัยนั้นนาจะแยกพิจารณาไดดังนี้คือ 

1.  ขอความจริงที่จะเพิ่มการเสี่ยงภัยมากขึ้นกวาปกติ เชน บานที่ขอเอาประกันภัยนั้นอยู
ใกลเคียงโรงงานแกสไวไฟ หรือสถานีจําหนายแกสไวไฟ 

DPU



 

 

28

2.  ขอความจริงอันจําเปนที่จะตองอธิบายถึงความผิดปกติของการเสี่ยงภัยและถา 
ไมกลาวถึงขอความจริงนี้ ผูรับประกันภัยจะเขาใจวามีความเสี่ยงภัยตามปกติของทรัพยสินนั้น เชน 
บานอยูอาศัยตามปกติจะไมเก็บรักษาวัตถุอันตราย แตถาบานหลังที่ขอเอาประกันภัยจะมีโอกาส 
เก็บรักษาวัตถุอันตรายแมเพียงครั้งคราว ผูเอาประกันภัยจะตองกลาวถึงขอความจริงนั้น 

3.  ขอความจริงที่ชวนใหคิดถึงขอนาสงสัยบางประการในการขอเอาประกันภัยนั้น เชน 
การขอเอาประกันภัยเกินมูลคาของทรัพยที่ เอาประกันภัยไปมาก  (over insurance) หรือการ 
เอาประกันภัยไวหลายรายเกินมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยไปมาก (over double insurance)  

4.  ขอความจริงที่ ผู เอาประกันภัยเคยเกี่ยวของหรือมีประสบการณในการเกิดภัย 
เหลานั้นมากอน เชน เคยมีการเกิดภัยในลักษณะตาง ๆ ในระหวางสัญญาประกันภัยฉบับกอน 

กฎหมาย Common Law ของอังกฤษที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอความจริงนี้มีกําเนิดมาจาก
การประกันภัยทางทะเล ผูขอเอาประกันภัยจะตองบอกเลาขอความจริงทั้งปวงที่ตนทราบมาหรือ
ควรจะไดทราบมาตามปกติวิสัยของอาชีพใหแกผูรับประกันภัยไดทราบเพราะตามสภาพของการ
ประกันภัยทางทะเลนั้นผูรับประกันภัยยอมไมสามารถตรวจสอบความจริงทั้งปวงที่เกี่ยวกับการ
เสี่ยงภัยนั้นดวยตนเองได การทําสัญญารับเสี่ยงภัยทางทะเลจึงเกิดขึ้นดวยความเชื่อถือคําบอกกลาว
ของผูเอาประกันภัยเปนสําคัญ     หลักสุจริตอยางยิ่งนี้ตอมาใชกับการประกันภัยทุกประเภทไม
เฉพาะกิจการประกันภัยทางทะเลเทานั้น 

มีคดีของศาลอังกฤษในสมัยศตวรรษที่ 16 และถือวาเปนคดีที่ไดวางหลักสุจริตอยางยิ่ง
ไวอยางครบถวนเปนมาตรฐานของสัญญาประกันภัยมาจนบัดนี้คือคดีระหวาง Carter Boehm 
(1766) Lord Mansfield ซ่ึงเปน Chief Justice ของศาลสูงของประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1756 และ
ไดเปน Master of The Roll ซ่ึงถือวาเปนตําแหนงที่มีเกียรติมากในตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง ทานผู
นี้มีความสนใจในหลักเกณฑของการประกันภัยทางทะเลซึ่งมีขึ้นในประเทศอังกฤษในขณะนั้นมาก 
เมื่อคดีเกี่ยวกับ Marine Insurance มาสูศาลทานจึงไดพิพากษาวางหลักเกณฑในเรื่อง Utmost Good 
Faith ไวในคดีนั้นดังตอไปนี้คือ 

1.  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาเสี่ยงภัยชนิดหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยขอความจริงเฉพาะที่อยู
ในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยมาคํานวณความเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอนในอนาคต 

2.  ตามปกติแลวผูรับประกันภัยตองเชื่อในคําบอกเลาของผูเอาประกันภัยวาผูเอาประ
กันภัยจะไมชักนําใหหลงเชื่อในเหตุการณที่ไมจริง ซ่ึงจะทําใหการประมาณการเสี่ยงภัยผิดพลาด มิ
ฉะนั้นสัญญานั้นตกเปนโมฆะ 

3.  แมการปดบังอําพรางนั้นจะทําโดยสําคัญผิด ปราศจากความตั้งใจลวง แตในดานของ
ผูรับประกันภัยแลวยอมถือวาถูกลวงใหหลงผิดอยูนั่นเอง 
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4.  การปกปดขอความจริงนั้นเปนเหตุสําคัญที่ทําใหวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นแตกตางไป
จากภัยที่ผูรับประกันภัยเขาใจและตกลงเขารับเสี่ยงภัยที่ผิดไปจากความเปนจริง 

5.  หลักสุจริตอยางยิ่งนี้ หามมิใหฝายใดฝายหนึ่งปกปดขอความจริงที่ตนไดทราบมา 
เพื่อดึงใหอีกฝายหนึ่งเขาตอรองโดยไมทราบความจริง และดวยความเขาใจที่ตรงกันขามกับความ
เปนจริง 

ตอมาในป ค.ศ. 1880 Lord Blackburn ผูพิพากษาซึ่งเคยใหคําจํากัดความของคําวาสวน
ไดสวนเสียในเหตุประกันภัยไดตัดสินคดีระหวาง Brownlie υ Campbell (1880) วางหลักการเปด
เผยขอความจริงตามสัญญาประกันภัยใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียวดังนี้คือ 

1.  การที่ผูเอาประกันภัยรูขอความจริงในสถานการณใดซึ่งอาจจะมีอิทธิพลกับความคิด
เห็นของผูรับประกันภัยที่จะพิจารณาวาจะรับประกันภัยไวหรือไม ถารับจะคิดเบี้ยประกันภัย 
เทาใด ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยสิ่งที่ตนรูนั้น 

2.  เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่จะตองเปดเผยสิ่งที่ตนรู การปกปดขอความจริงที่ตน
รูทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ไมวาผูเอาประกันภัยจะคิดวาขอความจริงนั้นเปนสาระสําคัญหรือไม 

3.  ผูเอาประกันภัยจะเกี่ยงวาขอความจริงนั้นไมใชขอสาระสําคัญเปนเรื่องเล็ก ๆ  
นอย ๆ ไมได สาระสําคัญหรือไม ถาผูเอาประกันภัยรูก็ตองบอกความจริงทั้งนั้น จะเกี่ยงวาที่ไมบอก
นั้นเพราะขอความจริงนั้นไมใชขอสาระสําคัญไมได 

มีขอสังเกตในคําพิพากษาสองคดีนี้ดังตอไปนี้คือ 
1.  ในคดีแรกถือวาการปกปดขอความจริงทําใหสัญญาประกันภัยเปนโมฆะ แตเมือ่เวลา

ผานไป ธุรกิจประกันภัยเปนกิจการคาที่ผูรับประกันภัยไดพัฒนาการประกันภัยไดดียิ่งขึ้น จึงควรให
อยูในดุลพินิจของผูรับประกันภัยวาในการปกปดขอความจริงดังกลาวนั้น ผูรับประกันภัยหลงผิด
จนไมสามารถจะผูกพันตามสัญญาตอไปหรือไม ถาถึงขนาดนั้นก็ตองบอกลางสัญญาประกันภัยให
เปนโมฆะ แตถาพอจะรับประกันภัยตอไปไดสัญญาประกันภัยนั้นก็ยังมีผลสมบูรณตอไป 

2.  หลักสุจริตอยางยิ่งในสัญญาประกันภัยนั้นจะตองมีทั้งผูเอาประกันภัยและผูรับประ
กันภัย แตเฉพาะในการเปดเผยของความจริงนั้นใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยเพียงผูเดียว 

3.  การปกปดขอความจริงอันจะทําใหสัญญาประกันภัยเสียไปนั้น ในหลักกฎหมาย
อังกฤษมองทางดานผูรับประกันภัยวารับประกันภัยโดยหลงผิดในขอความจริงหรือไม แมการ 
ปกปดขอความจริงนั้นกระทําดวยการสําคัญผิด หรือไมมีเจตนาลวง สัญญาประกันภัยก็เสียไปได 

4.  การวินิจฉัยวาขอความจริงนั้นเปนสาระสําคัญหรือไมนั้น ผูเอาประกันภัยไมใช 
ผูวินิจฉัยจะเอาความคิดเห็นของผูเอาประกันภัยนั้นเพียงคนเดียวเปนหลักวินิจฉัยไมไดแตตอง 

DPU



 

 

30

เอาความคิดเห็นของวิญูชนในฐานะผูเอาประกันภัยทั่วไปวาเขาเหลานั้นเห็นวาขอความจริงนั้น
เปนขอสาระสําคัญหรือไม 

กฎหมายจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกาไดมีการปรับปรุงแกไขหลักกฎหมายจารีต
ประเพณีของอังกฤษหลายประการ ที่สําคัญไดแกกรณีที่ผูรับประกันภัยจะปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได ผูรับประกันภัยจะตองพิสูจนไดวาผูเอาประกันภัยไดทราบขอความจริงโดย
ถองแทและทราบวาขอความจริงนั้นเปนสาระสําคัญและจะตองเขาใจวาผูรับประกันภัยไมทราบ
ความจริงนั้น อยางไรก็ดีสําหรับการประกันภัยทางทะเลศาลอเมริกันยังคงใชหลักนี้อยางเครงครัด
เชนเดียวกับศาลอังกฤษ 

การเปดเผยขอความจริงในหลักสุจริตอยางยิ่งนี้ปจจุบันใช เปนหลักของสัญญา 
ประกันภัยในทุกประเทศที่มีกิจการประกันภัยและมีกฎหมายประกันภัย ซ่ึงพอจะแบงชนิดของการ
เปดเผยขอความจริงไดดังนี้คือ 

1.  การเปดเผยขอความจริง (disclosure) หมายถึง การเปดเผยขอความจริงที่อยูในความ
รูเห็นของผู เอาประกันภัย ทั้งที่ เปนขอรูเห็นโดยแท  (actual knowledge) และขอที่นาจะรู เห็น 
(presumed knowledge) อันเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัยจะตองเปดเผยโดยผูรับประกันภัย 
ไมตองสอบถาม การที่ผูขอเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริงโดยคิดไปวาเปนขอความจริงที่ 
ไมเปนสาระสําคัญนั้น ตามหลักขอนี้ไมถือความคิดเห็นของผูเอาประกันคนใดคนหนึ่งมาเปน 
ขอวินิจฉัย แตจะตองเอาความคิดเห็นของผูเอาประกันทั่ว ๆ ไปมาเปนขอวินิจฉัยวาขอความจริงนั้น
เปนขอสาระสําคัญอันเปนความเปดเผยหรือไม การไมเปดเผยขอความจริง (non-disclosure) นี้ใน
บางกรณีเรียกวาเปนการปกปดขอความจริง (concealment) แตในการตีความนั้น กรณีจะถือวาเปน
การปกปดขอความจริงตอเมื่อผูเอาประกันภัยมีเจตนาปกปดขอความจริงนั้นไวไมใหผูรับประกันภัย
ทราบ แตการไมเปดเผยขอความจริง (non-disclosure) นั้นแมไมจงใจปกปด แตการที่ผูเอาประ
กันภัยมิไดเปดเผยขอความจริงตามหนาที่ของตน ซ่ึงอาจจะเปนการประมาทเลินเลอบกพรองใน
หนาที่หรือรูเทาไมถึงการณก็ถือวาเปนการไมเปดเผยขอความจริงซึ่งมีผลทําใหสัญญาประกันภัยตก
เปนโมฆียะไดเชนเดียวกับการปกปดขอความจริง (concealment) 

2.  การแถลงขอความเท็จ (misrepresentation) หมายถึง การกลาวขอความจริงใด ๆ ของ
ผูเอาประกันภัยในขณะขอทําสัญญาประกันภัยเปนความเท็จ ไมวาขอความนั้นผูเอาประกันภัยจะ
กลาวขึ้นเองหรือกลาวเนื่องจากการตอบคําถามของผูรับประกันภัยในขณะทําสัญญาประกันภัย  
ผูเอาประกันภัยจะตองกลาวขอความจริงทั้งหมด การแถลงขอความเท็จนี้อาจเกิดขึ้นโดยคําพูดเจรจา
ตอรองในการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงเปนการพูดโตตอบกันตอหนาหรือทางโทรศัพทเอกสาร 
โตตอบ หรือขอความที่กรอกลงในแบบคําขอเอาประกันภัย (application form) การแถลงขอความ
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เท็จนี้อาจมีขอแตกตางกับการไมเปดเผยขอความจริง (non-disclosure) และการปกปดขอความจริง 
(concealment) คือขอความจริงที่ผูเอาประกันภัยแถลงตามขอนี้อาจไมใชขอความจริงที่ผูเอาประ
กันภัยมีหน าที่ จะตองเปด เผยตามขอ  1 แต เมื่ อ ผู รับประกันภัยมีความประสงคจะทราบ  
ผูเอาประกันภัยจะตองตอบขอความเหลานั้นตามความจริงทั้งหมด การแถลงถึงความเชื่อ (believe) 
หรือความเห็น  (opinion) ที่ ผิดไปจากความจริงตามปกติไมถือวาเปนการแถลงขอความเท็จ  
ผูเอาประกันภัยจะถือวาขอความจริงเหลานั้นไมใชขอสาระสําคัญที่จะตองเปดเผยตามหนาที่  
จึงกลาวไปโดยผิดความจริงบาง หรือกลาวเปนความเท็จทั้งหมดนั้นยอมทําใหสัญญาประกันภัย 
ตกเปนโมฆียะ 

3.  การรับรอง (warranties) หมายถึง ผูเอาประกันภัยใหคํารับรองตอผูรับประกันภัยใน
ขณะขอเอาประกันภัยวาเมื่อสัญญาประกันภัยไดทําขึ้นแลวผูเอาประกันภัยจะตองกระทําการ 
อันใดอันหนึ่งหรือไมกระทําการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชนในการเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย 
หรือจะใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดใดโดยเฉพาะเพื่อการนั้นเปนพิเศษหรือรับรองวาขอเท็จจริง
เปนไปตามสภาพการณที่กําหนดในสัญญาประกันภัย หรือไมมีสภาพการณดังที่กําหนดไวใน
สัญญาประกันภัย เชน ผูเอาประกันภัยจะไมเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคารที่เอาประกันภัย หรือ 
ผูเอาประกันภัยจะตองมีอุปกรณดับเพลิงที่ใชการไดตลอดเวลาติดตั้งอยูในอาคารที่เอาประกันภัย
ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย หรือสินคาที่จะเก็บรักษาไวในอาคารที่เอาประกันภัยนั้นจะ
ตองไมใชสินคาที่สามารถลุกไหมไดเองดังที่กําหนดไวในคํารับรอง เปนตน คํารับรองในสัญญา
ประกันภัยอาจกลาวไดวาเปนรากฐานสําคัญของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยซ่ึงตามปกติจะปรากฏ
คํารับรองเปนลายลักษณอักษรไวในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงเรียกวา การรับรองโดยชัดแจง 
(express warranties) การปฏิบัติผิดคํารับรองมีผลเทากับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญ
ของสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได แตอยางไร
ก็ตามมีการรับรองที่ไมปรากฏเปนลายลักษณอักษรในกรมธรรมประกันภัยเรียกวา การรับรอง 
โดยปริยาย (implied warranties) ซ่ึงเปนคํารับรองที่ใชในการประกันภัยชนิดนั้นโดยทั่วไป เชน  
ในการประกันภัยการขนสงทางทะเลนั้นผูเอาประกันภัยยอมใหคํารับรองวา สินคาที่จะบรรทุก 
ไปในเรือเดินทะเลซึ่งมีสภาพที่สามารถแลนไปในทะเลไดโดยปลอดภัย (seaworthy) 

หลักสุจริตอยางยิ่งนี้เปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูเอาประ
กันภัยทุกชนิดในทุกประเภทจะตองปฏิบัติตามในขณะขอเอาประกันภัยจนกระทั่งสัญญาประกันภัย
นั้ น เกิด เปนผลสํ าเร็จใชบั งคับไดตามกฎหมาย  และเมื่ อ สัญญาประกันภั ย เกิดขึ้ นแล ว 
ยังตองใชหลักสุจริตอยางยิ่งนี้บังคับในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยนั้นตอไปอีกหลายกรณี 
จนกวาสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง 
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ผูศึกษาพบวาในกฎหมายไทยไดกลาวถึงหลักความสุจริตไวในประมวลแพงและ

พาณิชย  มาตรา  865  กลาววา  “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย  ผูเอาประกันภัยก็ดีหรือกรณี
ประกันชีวิตบุคคลอันการใชเงิน  ยอมอาศัยการทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี  รูอยูแลวจะเวนเสยี
ไมเปดเผยขอความจริง  ซ่ึงอาจจะไดจะไดจูงใจผูรับประกันภัย  ใหเรียกรองประกันภัยสูงขึ้นอีก
หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญาหรือวารูอยูแลว  แถลงขอความนั้นเปนเท็จไซรทานวาสัญญานั้น
เปนโมฆียะ” 

หลักความสุจริตของคูสัญญา   หมายถึง   คูสัญญาทั้งสองฝาย  คือ  ผูเอาประกัน และผู
รับประกันจะตองมีความสุจริตในการทําสัญญาตอกัน  เพราะในการประกันภัย  โดยเฉพาะการประ
กันภัยทางทะเล  ผูเอาประกันอยูหางไกลและมิไดเห็นเรือหรือสินคาที่มีการเอาประกันภัยคุมครอง  
จึงตองอาศัยความเชื่อถือตอกันในการทําสัญญา  ดังนั้น  ขอกําหนดเรื่องความสุจริตของคูสัญญาจึง
เปนหลักสําคัญอยางยิ่ง38 

หลักความสุจริตนี้กฎหมายจะบัญญัติไวดังนี้ 
(1) ผูเอาประกัน  จะตองแถลงขอความอันเปนจริงทุกอยางใหผูรับประกันภัยหรือตัว

แทนเขาทราบ  ถาแถลงขอความอันเปนเท็จสัญญาจะเปนโมฆียะไป  นอกจากนี้การที่ผูเอาประกันรู
อยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงที่จะเปนเหตุใหผูรับประกันไมรับประกัน  หรืออาจรับแต
เรียกเบี้ยประกันสูงสัญญาก็เปนโมฆียะเหมือนกัน 

(2) ผูรับประกัน  มีหนาที่ตองใชความระมัดระวังตามปกติวิญูชน  เรื่องที่ควรจะรู
ถึงขอความอันเปนเท็จหรือไมดวยถารูแลวรับประกันไปสัญญาก็สมบูรณ  หรือถาไมรูแตนาจะไดรู   
ถาระมัดระวังบางสัญญาก็สมบูรณจะอางวา  ผูเอาประกันแถลงเท็จมาอางใหพนความรับผิดไมได   

สาระสําคัญที่ถือวาปฏิบัติตามหลักความสุจริตของคูสัญญา39  ไดแก 
1) การเปดเผยขอความจริง (disclosure)  หมายถึง  การเปดเผยขอความจริงที่ผูเอา

ประกันแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  คือผูรับประกันหรือตัวแทนของผูรับประกัน  การปกปดขอ
ความจริง (concealment) จะมีผล  ทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะ  ผูรับประกันสามารถบอกลางสัญญา
ได 

                                                        
38 สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2542).  หลักการประกันภัย.  หนา 46-47. 
39 คูมือวิชาการประกันภัย.  (2539).  การประกันภัยรถยนต.  คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต  

สมาคมประกันวินาศภัย. 
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2) การไมแถลงขอความเท็จ  (non - misrepresentation)  หมายถึง  การกลาวขอความ
จริงใด ๆ  ของผูเอาประกันภัยในขณะขอทําสัญญาประกันภัยเปนความเท็จ โดยจริงแลว  ขอความที่
ตองแถลง  คือ ขอความซ่ึงอาจจะจูงใจผูรับประกันใหเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น  หรือใหบอกปดไม
ยอมทํา  สัญญา  ทั้งตองเปน ขอความที่ผูมีหนาที่ตองแถลงใหรูความจริงอยูแลว  ดังนั้น  การที่ผูเอา
ประกันภัยตอบขอซักถามของบริษัทประกันภัย  ในขณะขอทําสัญญาไมตรงกับความจริง  ซ่ึงจะ
กระทําดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ตาม  ก็อาจจะทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะเชนกัน 

3) การปฏิบัติตามคําสัญญา  (warranty)   หมายถึง  การที่ผูเอาประกันไดใหคํารับ
รองตอผูรับประกันภัยในขณะขอเอาประกันภัยวาจะทําการอันใดอันหนึ่ง  หรือไมกระทําการอันใด
อันหนึ่ง  เพื่อประโยชนในความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย  เชน  คํารับรองที่ผูเอาประกันภัยจะไม
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคารที่เอาประกันภัย  หรือจะตองมีอุปกรณดับเพลิงที่ใชติดตั้งอยูใน
อาคารที่เอาประกันภัย  เปนตน 

สรุปไดวา  ในการสัญญาประกันภัย  ทั้งฝายผูเอาประกันและผูรับประกันภัยจะตอง
อาศัยหลักความสุจริตใจตอกัน  ฝายผูรับประกันภัยจะตองมีความสุจริตใจในการใหความคุมครอง  
สวนฝายผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความเปนจริง  ไมใชแถลงขอความเท็จ  เพราะถาไมเชน
นั้นแลว  สัญญาที่ทําจะถือเปนโมฆียะ  ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกลางสัญญาได 

2.3.3  หลักชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) 
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่อาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยใน

การชําระหนี้ของฝายผูรับประกันภัย (alectory contract) กลาวคือ ผู รับประกันภัยตกลงจะใช 
สินไหมทดแทนใหในกรณีที่เกิดวินาศภัยหากมีขึ้นในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา มีลักษณะ 
เปนหนี้ตางตอบแทนที่มีเงื่อนไขในอนาคตอันไมแนนอน จึงอาจกลาวไดวาสัญญาประกันภัยเปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง แตเนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยเปนสัญญาที่มีหลักการชดใช
คาเสียหายตามความเปนจริงเปนขอกําหนดมิใหผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดรับกําไรจาก
การเกิดวินาศภัยตามสัญญาอันจะเปนเหตุผลที่ชักจูงใหมีการเกิดภัยโดยเจตนาเพื่อหวังจะไดรับ 
ผลประโยชนจากวินาศภัยนั้น (moral hazard) สัญญาประกันภัยจึงเปนประโยชนตอสังคมดวย 
หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ และถือวาดวยหลักขอนี้ทําใหสัญญาประกันวินาศภัย
แตกตางกับการพนันขันตอดวยเหตุผลดังตอไปนี้คือ 

1.  การพนันขันตอจะจายเงินเปนกําไรเมื่อไดชนะพนันตามจํานวนที่ตกลงกันไว แต
การประกันภัยเปนการจายสินไหมทดแทนความเสียหายทั้งหมดที่ผู เอาประกันภัย  หรือผูรับ
ประโยชนไดรับอันเนื่องจากวินาศภัยตามความเสียหายที่แทจริง   ไมมีสวนที่ เปนกําไรแต 
อยางใด 
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2.  การพนันขันตอจะจายเงินใหกับผูใดที่เขาเลนการพนันนั้น แตการประกันภัยเปนการ
จายคาสินไหมทดแทนใหกับผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายในขณะเกิด
วินาศภัยเทานั้น ผูเอาประกันภัยที่ไมมีสวนไดเสียในขณะเกิดวินาศภัย  แมจะเปนคูสัญญาประกนัภยั
ที่มีผลบังคับไดตามกฎหมายก็ไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเพราะเขาไม
ไดรับความเสียหายจากวินาศภัยนั้น 

3.  การพนันขันตอนั้นผูเขาเลนไมสามารถทราบลวงหนาวาฝายใดจะชนะหรือแพ  
ผูชนะยอมไดรับเงินเปนกําไร ผูแพยอมสูญเสียเงินไปในการเลนการพนัน แตการประกันภัยนั้น 
ผูเอาประกันที่ชะระเบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยไปนั้นสามารถทราบไดวา หากเกิดวินาศภัยใน
อนาคตดังที่ไดกําหนดไวในสัญญาขึ้น ตนจะไดรับคาสินไหมทดแทนเทากับจํานวนความเสียหายที่
แทจริง เสมือนหนึ่งไมมีวินาศภัยเกิดขึ้นกับตนเลย 

ในป ค.ศ. 1883 Lord Justice Brett  ไดวินิจฉัยคดีระหวาง Castillain กับ Preston โดยได
วางหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงตามสัญญาประกันภัยไวอยางชัดเจนวา “ศาลมีความ
เห็นวา ดวยมูลฐานของกฎทุกชนิดที่จะนํามาใชกับกฎหมายประกันภัยในที่นี้ เชน สัญญาประกันภัย
การขนสงทางทะเล หรือการประกันอัคคีภัยลวนเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปน
จริง และเพื่อความเสียหายที่แทจริงเทานั้น สัญญานี้มีความหมายที่เปนหลักประกันวาในกรณีที่เกิด
ความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยข้ึนแลว จะตองมีการชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนที่ไดรับจาก
วินาศภัยนั้น และจะตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่แทจริง ส่ิงนี้คือหลักพื้นฐานของการประ
กันภัย” ซ่ึงอาจกลาวไดวาคําพิพากษาในคดีนี้ เปนการวางหลักเกณฑ อันสําคัญของสัญญา 
ประกันภัยในระบบกฎหมาย Common Law ของอังกฤษมาจนปจจุบันนี้ และไมเพียงแตจะใชใน
กฎหมายของอังกฤษเทานั้น บรรดาประเทศที่มีกฎหมายประกันภัยใชบังคับตางนําหลักเกณฑใน 
ขอนี้ใชบังคับในกฎหมายประกันภัยของตน  

การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสู
สถานะเดิมเหมือนเมื่อกอนเกิดวินาศภัยโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะกระทําได โดยมีวิธีการดังตอไปนี้คือ 

(1)  การจายเปนตัวเงิน (Cash Payments) วิธีการจายคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงิน เปน
วิธีที่นิยมใชกันแพรหลายมาก เพราะความเสียหายที่แทจริงสวนมากถูกประมาณราคาไวเปนตัวเงิน 
การชําระคาเสียหายดวยวิธีนี้ เปนวิธีที่งายที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน 
(Liability Insurance) ผูรับประกันภัยจะตองชําคาคาสินไหมทดแทนใหบุคคลภายนอกผูตองเสยีหาย
อันเนื่องมาจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัยนั้น ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนเปน
ตัวเงินใหบุคคลภายนอกรับไปเพื่อทดแทนความเสียหายที่เขาไดรับอันเนื่องมาจากวินาศภัยนั้น
เสมอ 
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(2)  การซอมแซม (Repair)  วิธีนี้ใชสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยที่เอาประ
กันภัยเพียงบางสวนและอยูในวิสัยที่จะซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิมได เชน ในการประกันอุบัติ
เหตุเกี่ยวกับรถยนต  ผูรับประกันภัยอาจซอมแซมรถยนตที่เสียหายนั้นหรือจางบุคคลอื่นใหซอม
แซมรถยนตใหกลับคืนสภาพเดิม เมื่อผูเอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกผูตองเสียหายเนื่องจาก
วินาศภัยนั้นไดรับรถยนตในสภาพที่ซอมแซมเรียบรอยแลวก็ถือวาผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหม
ทดแทนใหตามสัญญาประกันภัยแลว 

(3)  การหาของแทน (Replacement)  การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้จะทํากันใน
กรณีที่มีการตกลงกันไวเปนพิเศษ เปนเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยซ่ึงเรียกวา Replacement Clause 
เมื่อเกิดวินาศภัยกับทรัพยที่เอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนให
ดวยวิธีการหาสิ่งทีเปนชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยทดแทนให โดยจะ
ไมจายเปนตัวเงินใหผูเอาประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือจะไมซอมแซมใหเพราะทรัพยที่เอาประกนัภยั
ชนิดนั้นอาจเปนทรัพยที่โดยสภาพและปกติในการใชสอยไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสภาพ
เดิมไดหรือผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยอาจตกลงกันภายหลังเกิดวินาศภัยใหผูรับประกันภัย
หาส่ิงที่มีสภาพอยางเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนของเดิมที่เสียหายได เชน รถยนตที่ 
ใหมมากไดรับอุบัติเหตุเสียหายหมดทั้งคัน เชนนี้ผูรับประกันภัยอาจหารถที่มีชนิด ประเภท ขนาด
และคุณภาพเดียวกันมาชดใชใหได 

(4)  การกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement)  การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้เปน
การทําใหทรัพยที่เอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนการเกิดวินาศภัย ซ่ึงไมสามารถ
กระทําไดโดยวิธีซอมแซมหรือหาของแทน และเปนกรณีที่ผูรับประกันภัยมีความรับผิดตามเงื่อนไข
ของสัญญาประกันภัยเปนพิเศษใหดําเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอน
การเกิดวินาศภัย เชน โรงงานถูกไฟไหมหรือระเบิดเสียหายไปทั้งหมด ผูรับประกันภัยจะตองกอ
สรางโรงงานนั้นขึ้นใหมเพื่อใหโรงงานนั้นสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิม 

กรมธรรมประกันภัยบางชนิด เชน กรมธรรมประกันภัยการขนสงทางทะเล ซ่ึงมีผลคุม
ครองวินาศภัยทุกชนิดอันจะเกิดขึ้นระหวางการขนสงสินคาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
นั้นสวนมากจะเปนกรมธรรมชนิดกําหนดวา (valued policies) กรมธรรมชนิดนี้มีเงื่อนไขในการ
จายคาสินไหมทดแทนไวเปนจํานวนเงินแนนอนตามราคาของสินคาที่ เอาประกันภัย ซ่ึงรวม 
คาระวางขนสงและคาใชจายในการขนสงอื่น ๆ เชน คาหีบหอ หรือคาเบี้ยประกันภัย เมื่อมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นกับสินคาที่เอาประกันภัยนั้นทั้งหมด (total loss) ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นใน
ประเทศใดในระหวางการขนสงทางทะเลนั้น ผูรับประกันภัยจะตองจายคาสินไหมทดแทนตามมูล
คาของสินคาที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมกําหนดคา (valued policies) นั้น แตถามีการเสียหายแต
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เพียงบางสวน (partial loss) ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่ 
แทจริงเฉพาะในสวนที่ไดรับความเสียหายเชนเดียวกับกรมธรรมทั่วไปที่ไมกําหนดคา (unvalued 
policies) 

ผูศึกษาพบวา  ตามกฎหมายไทยไดบัญญัติในเรื่องหลักของการชดใชคาเสียหายตาม
ความเปนจริงไวในประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย มาตรา 877  ระบุวา  “ผูรับประกันภัยจะตอง
ใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวตอไปนี้คือ 

1) เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไวเพราะไดจัดการตาม

สมควรเพื่อปองปดวินาศภัย 
3) เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควร  ซ่ึงไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันไว

นั้นมิใหวินาศ  ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันไว” 
สัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันวินาศภัย  จะมีลักษณะแตกตางกันในเรื่องการชด

ใชคาเสียหาย  เพราะสัญญาประกันชีวิต  เปนสัญญาที่กําหนดจํานวนเงินไวแนนอน  (value 
contract)  ดังนั้น  เมื่อผูเอาประกันภัยประสบภัยขึ้นตามสัญญาประกันชีวิต  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกรองเต็มจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวนั้น  สวนสัญญาประกันวินาศภัย  เปนสัญญาที่กําหนดชด
ใชคาเสียหายตามความจริง (indemnity  contract)  กลาวคือ   เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดทําประกันไวบริษัทประกันภัยจะชดใชคาเสียหายใหตามความเปนจริงจุด
ประสงคของหลักนี้ก็เพื่อไมใหผูเอาประกันภัย   หรือผูรับประโยชนไดกําไรจากการประกันวินาศ
ภัยนั่นเอง40 

การกําหนดการชดใชคาเสียหายผูรับประกันจะตองจาย 
1) จายตามความเสียหายจริง  (actual loss) 
2) จํานวนเงินนั้นตองไมเกินราคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น  คือราคาของทรัพยสิน 

ณ วันที่ทําประกันภัย  นั่นเอง 
ลักษณะคาเสียหายที่จะชดใชมีอยู 3 ประการคือ 
1) จายเปนเงินสด (cash payment) เปนวิธีที่งายที่สุด และกอใหเกิดสภาพคลอง 
2) จัดการซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิม  (repair)  โดยผูรับประกันภัยเปนผูออกคาใช

จาย 
3) จัดนําส่ิงของเชนเดียวกันใหใหม (replacement)  ในกรณีที่ซอมแซมไมได 

                                                        
40  สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2542).  หลักการประกันภัย.  หนา 56. 
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หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน  อาจกลาวไดโดยสรุปวา  ภายหลังที่เกิดความเสียหาย
ตอวัตถุที่เอาประกันซึ่งเกิดจากภัยที่ตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย  บริษัทประกันภัยตองชดใชเงิน
คาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินจํานวนดังกลาว  ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง  แต
ไมเกินจํานวนเงินที่ตกลงเอาประกันแลวแตจํานวนใดต่ําสุด  บริษัทประกันภัยจะจายจํานวนนั้นให
เพื่อมิใหเปนการแสวงหากําไรจากการประกันภัย  แมผูเอาประกันภัยจะทําประกันภัยไวในจํานวน
เงินมากเทาใดก็ตาม 

การชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวขางตนเปนทางดานประกันวินาศภัย  ทั้งนี้ยกเวน
ทางดานการประกันชีวิต  รวมทั้งการประกันภัยที่เกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะหรือรางกาย  เพราะการ
ประกันชีวิตมิใชสัญญาชดใชคาเสียหาย  (contract of indemnity)  หากแตถือวาเปนสัญญาประเภท
กําหนดวงเงินไวแนนอน (value contract)   ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1)  หลักเกณฑและจํานวนของความเสียหาย 
การประเมินคาความเสียหายที่แทจริงที่เกิดขึ้นจากภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงคุมครอง

ตามสัญญาประกันภัยนั้น  วาเปนจํานวนคาความเสียหายเทาใดที่ผูเอาประกันภัยควรจะไดรับเปน
เร่ืองที่ยุงยากและเปนปญหาใหมของธุรกิจประกันภัย  เชน  ถาเอาประกันไฟบานไว  หากเกิดไฟ
ไหมบานหมดไปทั้งหลังก็ไมมีปญหาอะไร  บริษัทประกันภัยตองจายเงินคาสินไหมทดแทนเต็ม  
100%  ของจํานวนทุนที่ตกลงเอาประกันภัยไว  แตถาไฟไหมเสียหายบางสวน  เชน  ไฟไหมไป
เฉพาะหองครัวปญหาการตีราคาเสียหายก็เกิดขึ้น  ผูเปนเจาของบานที่ทําประกันภัยก็อยากไดเงินชด
ใชจํานวนมากๆ  แตบริษัทประกันอัคคีภัยก็อยากจายนอย  ตองมีการตอรองกันอยูเสมอเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น  หรือ กรณีการประกันภัยรถยนต  ถารถยนตถูกชนไฟทายแตก  กันชนหลุดเสีย
หาย  ผูเอาประกันภัยจะเรียกคาเสียหายเต็มราคาที่ประกันไวก็ยอมไมถูกตอง  แตถาพรมที่ใชปูพื้น
หองรับแขกถูกไฟไหมเสียหายไปครึ่งผืน  บริษัทประกันภัยจะคิดคาเสียหายใหเพียงครึ่งผืนก็ยอม
ไมยุติธรรมเหมือนกัน  เพราะพรมที่เหลือครึ่งผืนนั้นหมดประโยชนในการใชสอยไปทั้งหมด  ซ่ึง
กรณีเชนนี้ผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิเรียกรองเอาเต็มราคาพรมทั้งผืนได  เปนตน 

ดังนั้น  บริษัทประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินใหแก  ผูเอา
ประกันภัย  หรือผูรับประโยชน  เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาหลักเกณฑ  3  ประการ41  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนจํานวนคาความเสียหาย  ที่ไดประเมินมูลคาหรือตีราคา  ณ  สถานที่และ
ในเวลาที่เกิดภัยหรือเหตุรายขึ้น 

(2) ตองไมเกินความเสียหายที่แทจริงที่เกิดขึ้น   

                                                        
41   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา  877  วรรคสอง. 
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(3) ตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดตกลงเอาประกันภัยไว   
สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจะตองจายตามที่กลาวไวขางตน

แลวนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 ไดบัญญัติไววา :  
ผูรับประกันจําเปนตองชดใชคาสินไหมทดแทน ดังนี้คือ 
(1) เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสิน ซ่ึงไดเอาประกันไว เพราะไดจัดการตาม

สมควรเพื่อปองปดวินาศภัย 
(3) เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควร ซ่ึงเสียไปเพราะรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันไว

ไมได 
จะเห็นวา นอกจากบริษัทประกันภัยจะตองชดใชคาเสียหายสําหรับภัยที่เกิดแกวัตถุที่

เอาประกันภัยตามความเสียหายที่แทจริงในขอ (1) ซ่ึงเกิดขึ้นจากภัยที่ตกลงคุมครองโดยตรง ในขอ 
(2) เปนเรื่องทรัพยสินที่เอาประกันภัยเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปองกัน เชน การรื้อหลังคาพังฝา
บานเพื่อตัดไฟหรือการเสียหายจากการถูกน้ําฉีดหลอเล้ียงพนักงานดับเพลิง เปนตน สวนในขอ (3) 
นั้น หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ที่ผูเอาประกันภัยตองเสียไป เชน การจางคนขนสินคาใหพนจากภัย
หรือการจางสูบน้ําดับไฟ เปนตน อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาทรัพยสิน มิใหเกิดความ
เสียหายหรือลดความรุนแรงของความเสียหายสิ่งเหลานี้ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองจากบริษัท
ประกันภัยไดดวย 

2)  ประเภทและชนิดของการประกันภัยกับหลักการชดใชคาเสียหาย 
การประกันวินาศภัยซ่ึงเปนการตกลงคุมครองภัยที่จะเกิดขึ้นแกทรัพยสินของผูเอาประ

กันภัย ภายหลังที่เกิดภัยขึ้น และกอใหเกิดความเสียหายจะตองประเมินความสูญเสียตามความเสีย
หายที่แทจริงกอน ในการประกันอัคคีภัย ผูเอาประกันภัยจะไดรับคาสินไหมทดแทนตามจํานวน
ความเสียหายแทจริงดังที่กลาวมาแลว แตในการประกันทรัพยสินบางชนิด เชน การประกันภัยทะเล
และขนสง ซ่ึงประกันภัยสินคาที่ขนสงตามราคาสินคา โดยมีเงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทนไว
เปนจํานวนแนนอนตามราคาสินคาที่เอาประกัน ซ่ึงรวมคาระวางและคาใชจายอื่น ๆ เชน คาหีบหอ
บรรจุภัณฑ คาเบี้ยประกัน เปนตน เมื่อเกิดความเสียหายกับสินคาที่เอาประกันภัยนั้นทั้งหมดใน
ระหวางการขนสงทางทะเล บริษัทประกันภัยจะตองจายสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยที่
ไดกําหนดมูลคาชดใชแนนอนไวลวงหนานั้น เหมือนกับการจายเงินคาสินไหมทดแทนของการ
ประกันชีวิต ซ่ึงลักษณะเชนนี้จึงไมเขาเกณฑหลักการชดใชสินไหมทดแทน แตถาเกิดมีคาเสียหาย
ขึ้นเพียงบางสวน บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง ซ่ึงเขา
เกณฑหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
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การทําประกันภัยที่กําหนดวงเงินใหจายคาชดใชไวเปนจํานวนแนนอน ซ่ึงไดกลาวมา
แลวในการประกันสินคาที่ขนสงทางทะเลนั้น ถามีภัยเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยก็ตองจายเงินคาเสีย
หายตามนั้น เวนแตบริษัทประกันภัยพิสูจนไดวา การกําหนดวงเงินที่แนนอนไวนั้นสูงเกินไป ก็อาจ
ลดจํานวนเงินที่ตองการจายลงเทาที่เสียหายจริงได แตตองคืนเบี้ยประกัน ที่เรียกเก็บไวตามสวน
พรอมทั้งดอกเบี้ย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 874) ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันมิใหมีการชด
ใชเงินเกินคาเสียหายที่แทจริงมากเกินไป ซ่ึงจะเปนการแสวงหากําไรจากการประกันภัย นอกจากนี้
ยังเปนการปองกันมิใหความเสียหายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความไมซ่ือสัตยของผูเอาประกันภัยหรือผู
มีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ซ่ึงอาจจงใจสรางความเสียหายเพื่อเรียกรองจํานวนเงินเอาประ
กันภัย 

กรณีที่บริษัทประกันภัยจะจายเงินชดใชตามความเสียหายจริงซ่ึงต่ํากวาจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามที่กลาวมาแลวนั้น บริษัทประกันภัยจะตองเปนฝายพิสูจนความเสียนั้น และตอง
ปรากฏวาจํานวนวงเงินที่ทําประกันไวมากกวาคาความเสียหายที่แทจริงเปนจํานวนอยางมาก ถาเกิน
เพียงเล็กนอยก็อางไมได 

การประกันภัยทรัพยสินบางอยาง เชน การประกันภัยวัตถุโบราณ ภาพวาดหรือช้ินงาน
ศิลปะในอดีต เปนตน ซ่ึงเปนการยากที่จะกําหนดมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจําเปนตองใชการ
กําหนดมูลคาชดใชไวแนนอน กรณีเชนนี้จึงไมเขาเกณฑหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 

สําหรับการประกันภัยบุคคลนั้น เนื่องจากความเสียหายจากการเสียชีวิตหรือการสูญ
เสียอวัยวะบางสวนของแตละบุคคลวัดมูลคาหรือตีราคาเปนตัวเงินไดยาก ดังนั้น การประกันชีวิต 
การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันสุขภาพจึงตองกําหนดมูลคาชดใชไวลวงหนา กลาว
คือ ถาผูเอาประกันชีวิตไดถึงแกความตาย หรือสูเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งแลว บริษัทประกันภัย
จะตองชดใชเงินตามมูลคาที่กําหนดและตกลงกันไว การชดใชลักษณะเชนนี้จึงไมเขาเกณฑหลัก
การชดใชคาสินไหมทดแทน อยางไรก็ตาม การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลและประกันสุขภาพอาจ
เขาเกณฑหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนได เฉพาะกรณีที่บริษัทประกันภัยมีเงื่อนไข สัญญาวาจะ
จายคารักษาพยาบาลตามความเปนจริง ใหกับผูเอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําของผูเอาประกันภัย42 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ไดกลาวมานั้นใชไดกับการ
ประกันวินาศภัย แตไมสามารถนํามาใชกับการประกันชีวิต 

 

                                                        
42 คูมือวิชาการประกันภัย.  (2539).   การประกันภัยรถยนต.  
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2.3.4  หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
ไดกลาวแลววาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง 

เมื่อผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยไปแลว ผูรับประกันภัยยอมได
สิทธิทุกอยางที่ผูอาประกันภัยมีอยู รวมทั้งหลักประกันแหงหนี้นั้นไปทั้งหมด ซ่ึงเรียกวา การรับชวง
สิทธิ (Subrogation) หมายถึงการที่ผูรับประกันภัยเขาไปใชสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยไดจายไปดวยอํานาจของกฎหมาย หลัก
เกณฑเร่ืองการรับชวงสิทธินี้ผูพิพากษาศาลอังกฤษไดนํามาจากระบบกฎหมายโรมัน ซ่ึงใชบังคับใน
กฎหมายลักษณะหนี้หลายกรณี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการประกันภัยนั้นศาลอังกฤษไดนํามาใช
เมื่อตนศตวรรษที่ 18 และไดปรับปรุงใหเหมาะสมจนเปนที่ยอมรับนับถือกันอยางกวางขวางใน
กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ  (common law) ทาน   Lord Justice Brett ไดกลาวไวในคํา
พิพากษาที่มีช่ือเสียงที่สุดคดีหนึ่งของอังกฤษคือคดีระหวาง Castellain υ Preston ในป ค.ศ. 1883 
ตอนหนึ่งวา “การที่บุคคลหนึ่งไดตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับอีกคนหนึ่งนั้น เขาชอบที่
จะไดสิทธิทุกอยางและทุกวิธีของบุคคลที่เขาไดจายคาสินไหมทดแทนไปนั้น เพื่อปองกันสิทธิของ
เขา หรือไดรับชดใชเงินที่ เขาไดจายแทนไปกอนสําหับวินาศภัยนั้นและสามารถกลาวไดวา 
กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยเขาไปยืนในรองเทาของผูเอาประกันภัย เพื่อใชสิทธิที่เกิดขึ้น 
หรือเปนผลตอเนื่องจากการเกิดวินาศภัยนั้น” หลักการรับชวงสิทธินี้ไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหมีความ
สัมพันธกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง เพื่อใหบุคคลภายนอกผูกอวินาศภัย
นั้นตองรับผิดในความเสียหายที่ตนไดกระทําขึ้นตามกฎหมายและเพื่อใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนไดรับคาสินไหมทดแทนไปตามความเสียหายที่แทจริง กลาวคือ เมื่อตนไดรับคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับประกันภัยไปจํานวนเทาใดก็ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจํานวนนั้นกับบุคคลภาย
นอกผูกอความเสียหายไดอีก เพราะสิทธิดังกลาวไดรับชวงไปโดยผูรับประกันภัยแลว ผูเอาประ
กันภัยจะเรียกรองคาเสียหายจํานวนเดียวกันทั้งจากผูกอวินาศภัยและผูรับประกันภัยไมได และไมวา
กรณีใดผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิไปเกินกวาจํานวนที่ตนจายคาสินไหมทดแทนไปไมได 

วินาศภัยที่อยูในความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้นมีทั้ง
กรณีที่เกิดขึ้นดวยการกระทําของมนุษย  และกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนือการกระทําของมนุษย เชน  ภู
เขาไฟระเบิด แผนดินไหว ฟาผา อุทกภัย วาตภัย เหลานี้เปนตน การรับชวงสิทธิจะเกิดขึ้นไดก็ตอ
เมื่อเปนวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยเทานั้น และผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นจะตอง 
ไมใชผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เพราะการที่วินาศภัยเกิดขึ้นดวยความทุจริตหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น ถือวาเปนภัยในทางศีลธรรม (moral 
hazard) ที่ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยและการที่จะมี
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การรับชวงสิทธิตามสัญญาประกันภัยไดจะตองเปนการจายคาสินไหมทดแทนตามความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยชนิดเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  (contract on 
indemnity) เทานั้น  

หลักการรับชวงสิทธิ  หมายถึง การกําหนดสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย จะสามารถ
รับชวงสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรองเงินชดใชจากบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ 3  ผู
ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือวัตถุที่ไดเอาประกันภัยไว  เมื่อบริษัทประกันวินาศ
ภัยไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงใหแกผูเอากันวินาศภัยแลว  และความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นตองเปนการกระทําของบุคคลภายนอก  สวนความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความ
ประมาทเลินเลอของผูเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยนั้น  ถือวา เปนภัยทางศีลธรรม ซ่ึงบริษัท
ประกันภัยไมสามารถรับชวงสิทธิได  นอกจากนี้ ภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินอกเหนือจากการ
กระทําของมนุษย เชน อุทกภัย  วาตภัย  ฟาผา  แผนดินไหว  บริษัทประกันภัยก็ไมสามารถรับชวง
สิทธิไดเชนเดียวกัน 

หลักการรับชวงสิทธิมีความสัมพันธ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลักการชดใชคาสิน
ไหมทดแทน  กลาวคือ เมื่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ 3  ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพย หรือ
วัตถุที่ไดเอาประกันวินาศภัยไว  บุคคลภายนอกผูนั้นยอมตองรับผิดในความเสียหายที่ตนไดกระทํา
ขึ้นตามกฎหมาย และภายหลัง เมื่อบริษัทวินาศภัยไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย
ตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนแลว  บริษัทประกันวินาศภัย ก็ยอมมีสิทธิที่จะรับชวงสิทธิ
จากผูเอาประกันวินาศภัยนั้น  ในการที่จะเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอกผูกระทําใหเกิด
ความเสียหายนั้น  โดยการที่บริษัทประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิดังกลาวขึ้นจะเรียกรองเกินกวา 
จํานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยไดจายใหแกผูเอาประกันไมได  ดังนั้น หลักการรับชวงสิทธิจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการปฏิบัติตามหลักการชดคาสินไหมทดแทนเสียกอน  และหลักการรับชวง
สิทธินี้ใชเฉพาะกับการประกันวินาศภัยเทานั้น  โดยไมสามารถใชกับการประกันชีวิต เนื่องจากการ
ประกันชีวิตเปนการตกลงกําหนดวงเงินชดใชที่ไดระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตไวแนนอนแลว
เปนการลวงหนา 

ผูศึกษาพบวา  ตามกฎหมายไทยไดกลาวถึงหลักการรับชวงสิทธิไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 880 โดยมีหลักการสําคัญ กลาวคือ  “ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิด
ขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร  ผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปน
จํานวนเพียงใดผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชนซ่ึงมีตอ
บุคคลภายนอกเพียงนั้น 
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประ
กันภัยใชสิทธิของตนใหเส่ือมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน  การที่เขาจะเรียก
รองเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศภัยนั้น”43 

กฎหมายขอนี้ใชสําหรับในกรณีบุคคลภายนอกเปนผูกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแก
ทรัพยสินของผูเอาประกันภัยโดยเฉพาะ  กลาวคือ  ถาวินาศภัยไดเกิดขึ้นเพราะการกระทําของ
บุคคลภายนอกแลว    ผูรับประกันภัยยอมไดรับชวงสิทธิเรียกรองเงินที่จายไปจากบุคคลภายนอก
นั้นไป  เหตุผลกฎหมายคือ ไมประสงคใหบุคคลภายนอก เปนผูกอใหเกิดความเสียหายพนจาก
ความรับผิดไปลอย ๆ นั่นเอง44 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคของกฎหมายยังเพื่อปองกันการแสวงหากําไรของผูเอาประ
กันภัย เพราะหากไมมีหลักการรับชวงสิทธิ  ผูเอาประกันภัยจะสามารถเรียกรองคาเสียหายได 2 ทาง
คือ ทั้งผูรับประกันภัย และจากบุคคลภายนอกผูกอความเสียหาย 

สรุปไดวา  การประกันภัยที่จะใชหลักการรับชวงสิทธิไดนั้น จะตองมีลักษณะ  3  
ประการคือ   

1)  ตองเปนวินาศภัย 
2)  วินาศภัยนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
3)  ผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแลว 
หลักการรับชวงสิทธิจะมีความสัมพันธโดยตรงกับหลักการชดใชคาเสียหายตามความ

จริง เพราะในการรับชวงสิทธิที่จะเรียกรองจากบุคคลภายนอก  จะเรียกรองเกินกวาจํานวนที่ผูรับ
ประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนไมได45 

2.3.5  หลักการเฉล่ีย (The Principle of Contribution) 
หลักการเฉลี่ยนี้สืบเนื่องมาจากหลักชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงและ

หลักการรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัยชนิดที่ เปนสัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหมทดแทน 
(contract of indemnity) เทานั้น หลักการเฉลี่ยนี้จะไมใชในสัญญาเพื่อการใชเงินจํานวนหนึ่ง เชน 
สัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากสัญญาเพื่อการชดใชคา 
สินไหมทดแทนนั้นผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เขาไดรับจาก

                                                        
43  สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2542).  หลักการประกันภัย.  หนา 54 – 55. 
44  คูมือวิชาการประกันภัย.  (2539).   การประกันภัยรถยนต.   
45  อํานวย  สุภเวชย. (2534, เมษายน – มิถุนายน).  “การรับชวงสิทธิในสัญญาประกันภัย.”  วาร

สารการประกันภัย, ปที่ 16, เลมที่ 2, ฉบับที่ 62. 
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วินาศภัยตามจํานวนของความเสียหายที่แทจริงเทานั้น เขาจะไมมีโอกาสไดสวนเกินหรือไดกําไร
จากสัญญาประกันวินาศภัยแตอยางใด ไมวาเขาจะเอาประกันภัยเกินมูลคาของสวนไดเสียของเขา 
(over insurance) หรือในกรณีที่ เขาเอาประกันภัยหลายราย (double insurance) ซ่ึงมีจํานวนเงิน 
ที่เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยหลายรายเหลานั้นเกินมูลคาแหงความเสียหายที่เขาไดรับ 

หลักการเฉลี่ยนี้เปนกฎแหงความเสมอภาคในกฎหมาย common law ของอังกฤษ ซ่ึงใช
กับสัญญาประกันภัยทางทะเลมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 และปรากฏหลักการเฉลี่ย (the principle of 
contribution) นี้   ใน  The Marine Insurance Act 1906 ของอังกฤษ  มาตรา 32 ไดวางหลักเกณฑ 
การเฉลี่ยนี้ไวอยางกวาง ๆ และในมาตรา 80 ไดบัญญัติถึงวิธีการเฉลี่ยระหวางผูรับประกันภัยดวย
กัน ดวยความมุงหมายที่จะใหผูรับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ในการเสี่ยงภัย 
อันเดียว (ภัยทางทะเล) และในสวนไดเสียอันเดียวกัน ตองรับผิดตามสวนแหงความเสียหายที่ผูรับ
ประกันภัยแตละคนมีอยูตามสัญญาประกันภัยเปนอัตราสวน (pro rate) กับจํานวนเงินที่ตนรับ 
ประกันภัยไว ในหลัก common law ของอังกฤษ ใหสิทธิผูรับประกันภัยที่จายคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยของตนไปเกินอัตราสวนที่ตนจะตองจายสําหรับวินาศภัยที่มีผูรับประกันภัย
หลายรายนั้นเรียกรองสวนที่ตนจายเกินอัตราสวนนั้นจากผูรับประกันภัยรายอื่นไดเชนเดียวกับการ
รับชวงสิทธิ  (subrogation right) ทานลอรด  แมนฟลด  (Lord Mans Field) บิดาแห งกฎหมาย 
ประกันภัย ไดกลาวไวในคําพิพากษาในคดีระหวาง Godin υLondon Association  ในป ค.ศ. 1758 
ตอนหนึ่งวา “ถาผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนจนที่พอใจไปจากผูรับประกันภัยคนหนึ่ง
แลว จึงเปนความยุติธรรมที่ผูรับประกันภัยรายอื่นจะตองจายสวนเฉลี่ยคาสินไหมทดแทนนั้นใหกับ
เขา (ผูรับประกันภัยรายที่จายเงิน) ตามอัตราสวนของความเสียหายที่เขาเหลานั้นไดรับประกันภัย
ไว”  ฉะนั้นผูรับประกันภัยที่จายคาสินไหมทดแทนไปทั้งหมดแตเพียงผูเดียวจึงมีสิทธิที่จะเรียกรอง
ใหผูรับประกันภัยรายอ่ืนชําระคาสินไหมทดแทนตามอัตราสวนของเขาเหลานั้นใหกับตนได ซ่ึงตอ
มาในป ค.ศ. 1877 ไดมีคดีระหวาง North British&Mercantile υLiverpool&London&Globe ตัด
สินวา สิทธิที่ ผู รับประกันภัยที่ ไดจายคาสินไหมทดแทนไปทั้ งหมดนั้น เปนสิทธิที่ที่ ผู รับ 
ประกันภัยไดรับชวงสิทธิมาจากผู เอาประกันภัยซ่ึงไดรับคาสินไหมทดแทนในสวนที่ ผู รับ 
ประกันภัยคนอื่นจะตองเปนผูชําระ 

สิทธิในการเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อประกอบดวยขอสาระสําคัญดังตอไปนี้คือ 
1.  มีกรมธรรมประกันภัยสองฉบับหรือมากกวา (two or more policies of indemnity 

exist) ในหลักกฎหมายอังกฤษมุงหมายใหเกิดความเปนธรรมตามหลัก equity law เพื่อกระจายสวน
แหงความเสียหายอยางเปนธรรมในระหวางผูรับประกันภัยดวยกัน โดยไมคํานึงถึงวาผูรับประ
กันภัยเหลานั้นจะไดรับประกันภัยไวพรอมกันหรือไม แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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มาตรา 870 บัญญัติวา   “ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเพื่อความวินาศ
ภัยอันเดียวกัน และจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นทวมจํานวนที่วินาศจริงไซร ทาน
วาผูรับประโยชนชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทานั้น ผูรับประ
กันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศจริงแบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว 

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาไดทําพรอมกัน 
ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองราย หรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน ทานวาผูรับ

ประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรก
ไดใชนั้นยังไมคุมจํานวนวินาศภัยไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้น
ตอ ๆ กันไปจนกวาจะคุมวินาศ” 

กรณีเห็นไดวาในหลักการเบื้องตนนี้กฎหมายไทยเดินตามหลักการเฉลี่ยเฉพาะกรณีที่
ไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเทานั้น โดยถือเอาวาสัญญาประกันภัย
หลายรายเหลานั้นถาทําวันเดียวกันใหถือวาทําพรอมกัน แตถาทําตางวันกันแลวผูรับประกันภัย 
คนแรกจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนกอน เมื่อชดใชตามความผิดของตนแลวยังไมครบตาม
ความเสียหายที่แทจริง ผูรับประกันภัยอันดับตอมาจะตองชดใชตอไปจนครบ ฉะนั้นหลักการเฉลี่ย
ตามกฎหมายไทยจึงใชไดแตเฉพาะสัญญาประกันภัยที่ไดทําในวันเดียวกันเทานั้นและขอใหสังเกต
วากฎหมายใชคําวาสัญญาประกันภัยไมใชกรมธรรมประกันภัย ดังนั้น แมกรมธรรมประกันภัยจะ
ลงวันเดียวกัน แตถาขอเท็จจริงปรากฏวาไดตกลงทําสัญญาประกันภัยดวยวาจามากอนออก
กรมธรรมประกันภัยในวันตางกันแลวจะนําหลักการเฉลี่ยมาใชตามกฎหมายไทยไมได เวนแตจะได
มีกําหนดไวในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยเปนอยางอื่นวาใหผูรับประกันภัยหลายรายเหลานั้น
แบงสวนเฉลี่ยในคาสินไหมทดแทนตามอัตราสวนที่ตนไดรับประกันภัยไว (ratable proportion) 

2.  กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองสวนไดเสียอันเดียวกัน (same interest) หมาย
ถึง สวนไดเสียที่เอาประกันภัยไวเปนสวนไดเสียอันเดียวกัน ซ่ึงอาจจะเปนผูเอาประกันภัยคนเดียว
กันเอาประกันภัยทรัพยสินของตนไวกับผูรับประกันภัยหลายราย หรือผูเอาประกันภัยหลายคนเอา
ประกันภัยทรัพยสิน (หรือสวนไดเสีย) อันเดียวกันนั้นไวกับผูรับประกันภัยหลายรายก็ได เชน เจา
ของบานเอาประกันภัยบานของตนไวแลว ผูเชาบานยังเอาประกันภัยบานหลังนั้นไวเพื่อประโยชน
กับเจาของบานอีกดวย 

3.  กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองภัยชนิดเดียวกัน  (same peril)    หมายถึง  
วินาศภัยที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยหลายรายเพื่อกอใหเกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรมประกันภัยเหลานั้นเปนวินาศภัยชนิดเดียวกัน เชน เปนอัคคีภัยทุกกรมธรรมหรือเปน
การประกันภัยในการขนสงทางทะเลทุกกรมธรรม 
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4.  กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นคุมครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน (same subject 
matter)  หมายถึง ตัววัตถุที่เอาประกันภัยเปนวัตถุอันเดียวกันโดยไมตองคํานึงวาเปนการประกันภัย
เกี่ยวกับทรัพยหรือไม เพราะในกรมธรรมประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดซ่ึงมีวัตถุที่เอาประกันภัย
เปนความรับผิดตอบุคคลอื่นตามกฎหมายก็อยูในหลักเกณฑขอนี้เชนเดียวกัน ขอสังเกตก็คือหลัก
เกณ ฑ ใน ข อนี้ มุ งตั ว วั ต ถุ ที่ เอ าป ระกั น ภั ย เป น สํ าคั ญ  แต ใน ห ลั ก เกณ ฑ ข อ  2 มุ งตั ว 
ผู เอาประกันภัยเปนสําคัญและไมใชในกรมธรรมประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล (insurance of the 
person) เพราะไมใชสัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหมทดแทน (contracts of indemnity) 

5.  กรมธรรมแตละฉบับจะตองมีผลบังคับเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน (liable for the loss)  การ
ประกันภัยหลายรายที่จะกอใหเกิดสิทธิในการเฉลี่ยนั้นจะตองปรากฏวากรมธรรมแตละฉบับ 
มีผลบังคับไดตามกฎหมายในเวลาที่เกิดเหตุวินาศภัย เชน มีสวนไดเสียในขณะเอาประกันภัยและ
ในขณะเกิดวินาศภัย กรมธรรมประกันภัยเหลานั้นไมเปนโมฆะ หรือไมถูกบอกลางโมฆยีะแลวหรือ
ไมหมดอายุไปกอนเกิดเหตุวินาศภัยเหลานี้ เปนตน ขอสังเกตในขอนี้ก็คือในกฎหมายอังกฤษนั้น
กรมธรรมแตละฉบับอาจทํากอนหลังกันได แตในกฎหมายไทยแลวการประกันภัยหลายรายที่จะมี
การเฉล่ียตามหลักเกณฑนี้ไดตองทําในวันเดียวกัน และมีผลบังคับในวันเกิดวินาศภัยทุกฉบับ
เหมือนกันหมด 

ผูศึกษาพบวา ในกฎหมายไทยไดกลาวถึง  หลักการเฉลี่ยไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 870 วา   “ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองราย หรือกวานั้น พรอมกันเพื่อ
ความวินาศภัยนั้นเดียวกัน และจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้น เทาจํานวนที่วินาศภัย
จริงไซร ทานวาผูรับประโยชนชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศภัยจริงเทา
นั้น  ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศภัยจริง แบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประ
กันภัยไว 

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาใหทําพรอมกัน ถาไดทํา
สัญญาประกันภัย เปนสอง หรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน  ทานวา ผูรับประกันภัยคนแรกจะ
ตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ถา และจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชนั้น  ยังไมคุม
จํานวนวินาศภัยไซร  ผูรับประกันภัยคนถัดไป ก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตอ ๆ ไปจนกวา
จะคุมวินาศภัย”46 

การรวมเฉลี่ยการชดใชคาสินไหมทดแทน  (contribution) หมายถึง การกําหนดให
บริษัทประกันภัยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป รวมเฉลี่ยชดใชจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนคาเสียหายตาม

                                                        
46 คูมือวิชาการประกันภัย.  (2539).   การประกันภัยรถยนต.   
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ความจริงเมื่อความเสียหายตอทรัพยสินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน แตทําประกันภัยไว
หลายบริษัท ในสวนไดสวนอันเดียวกันของผูเอาประกันภัย และทุกกรมธรรมตองมีผลบังคับใชใน
ขณะเกิดความเสียหายขึ้น ซ่ึงบรรดาบริษัทประกันภัยที่ตกลงรับประกันภัยไวจะแบงเฉลี่ยสวนความ
เสียหายหรือความรับผิดชอบตามอัตราสวนที่แตละบริษัทไดรับเสี่ยงภัยไว 

กลาวโดยสรุปแลว หลักการเฉลี่ยนี้มีความมุงหมายใหผูรับประกันภัยในวัตถุที่เอาประ
กันภัยอันเดียวกัน  ความเสี่ยงภัยอันเดียวกัน และสวนไดเสียอันเดียวกัน ตองรับผิดในสวนของ
ความเสียหายที่ผูรับประกันภัยแตละคนมีอยูตามสัญญาประกันภัยแตละฉบับเปนอัตราสวน (pro 
rate) กับจํานวนเงินที่ตนไดรับประกันภัยไว  ฉะนั้น แมผูเอาประกันภัยจะมีกรมธรรมหลายฉบับ  
เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทน  ผูเอาประกันภัยก็ยังคงไดรับคาสินไหมทดแทนเทาที่เกิดความเสีย
หายจริงเทานั้น 
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บทที่  3 
ผูเกี่ยวของและมาตรการทางกฎหมายสําหรับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 

จากที่ผูศึกษาไดศึกษาถึงความเปนมา และหลักการสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มาแลวนั้น  โดยไดทําการศึกษา
ถึงเหตุผลที่เปนที่มาของกฎหมาย   หลักการประกันภัยที่เกี่ยวของ และหลักการสําคัญที่ไดกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   ในบทนี้ ผูศึกษาจะขอกลาวถึง นิยาม
ความหมาย  ผูเกี่ยวของ และมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
3.1  นิยามความหมาย 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกําหนดบทนิยามความหมายไว  การที่มีการกําหนดบท
นิยามนั้นแสดงวามีความประสงคจะใหใชถอยคําที่มีความหมายเปนพิเศษไปกวาที่ เขาใจกัน
ธรรมดาทั่วไป บทนิยามของกฎหมายฉบับใดจะใชเฉพาะกฎหมายฉบับนั้น ซ่ึงในพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถไดใหนิยามของคําตาง ๆ ไว 12 คํา ดังนี้ 

3.1.1  รถ     
“รถ”  หมายความวา  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  รถตามกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบกและรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
รถตามความหมายนี้หมายถึง  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  การขนสงทางบกและรถ

ยนตทหาร ซ่ึงในกฎหมายดังกลาวไดใหความหมายในกฎหมายแตละฉบับแยกพิจารณาไดดังนี้ 
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รถ”  หมายความวา รถยนตสาธารณะ  รถยนตบริการ  และรถยนตสวนบุคคล 
“รถยนตสาธารณะ”  หมายความวา 
(1)  รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  ซ่ึงไดแก รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน

เจ็ดคนที่ใชรับจางระหวางจังหวัด โดยรับสงคนโดยสารไดเฉพาะที่นายทะเบียนกําหนด 
(2)  รถยนต รับจาง ไดแก  รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไม เกินเจ็ดคน  หรือ 

รถยนตสาธารณะอื่นนอกจากรถยนตโดยสารประจําทาง 
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“รถยนตบริการ”    หมายความวา   รถยนตบรรทุกคน โดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคน ดังตอไปนี้ 

(1)  รถยนตบริการธุรกิจ   ซ่ึงไดแก รถยนตที่ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทาอากาศยาน  
ทาเรือเดินทะเล    สถานีขนสง   หรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย   ที่ทําการของผูโดยสารหรือที่
ทําการของผูบริการธุรกิจนั้น 

(2)  รถยนตบริการทัศนาจร  ซ่ึงไดแก  รถยนตที่ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ใชรับสงคนโดยสารเพื่อการทองเที่ยว 

(3)  รถยนตบริการใหเชา  ซ่ึงไดแก  รถยนตที่จัดไวใหเชาซึ่งมิใชเปนการเชาเพื่อนําไป
รับจางบรรทุกคนโดยสารหรือส่ิงของ 

“รถยนตสวนบุคคล”  หมายความวา  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  รถยนตนั่ง
สวนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคลซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคล 
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

“รถจักรยานยนต”  หมายความวา  รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมี
ลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติด
เครื่องยนตดวย 

“รถพวง”  หมายความวา  รถที่เคล่ือนที่ไปโดยใชรถอ่ืนลากจูง 
“รถบดถนน ”  หมายความวา  รถที่ ใชในการบดอัดวัสดุบนพื้นใหแนนและมี 

เครื่องยนตขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใชรถอ่ืนลากจูง 
“รถแทรกเตอร”  หมายความวา  รถที่มีลอหรือสายพาน และมีเครื่องยนตขับเคลื่อนใน

ตัวเอง เปนเครื่องจักกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดัน หรือฉุด ลาก เปนตน หรือรถ
ยนตสําหรับลากจูงซ่ึงมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 4(9)  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รถ”  หมายความวา  ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกดวยกําลังเคร่ืองยนต 

กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงรถพวงของรถนั้นดวย ทั้งนี้ เวนแตรถไฟ  
พระราชบัญญัติรถยนตทหาร พ.ศ. 2476  ประกอบกับกฎกระทรวงกลาโหมออกตาม

ความในพระราชบัญญัติรถยนตทหาร พ.ศ. 2476  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2507 
ขอ 1  รถยนตทหารแบงออกเปนสองประเภท คือ รถยนตสงครามและรถยนตปกติ 
รถยนตสงครามแบงออกเปนสองประเภท คือ รถรบ และรถยนตชวยรบ 
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(1)  “รถยนตสงคราม”  หมายความวา รถยนตซ่ึงทางราชการทหารไดจัดขึ้นเพื่อใชใน
ยามสงครามโดยตรง 

(2)  “รถรบ”  หมายความวา รถยนตทั้งสิ้นซ่ึงมีอาวุธติดหรือตั้งอยูบนรถนั้นและทําการ
ยิงได 

(3)  “รถยนตชวยรบ”  หมายความวา  รถยนตธรรมดาสําหรับใชในการลากบรรทุกหรือ
ลําเลียงอาวุธยุทธสัมภาระหรือทหาร 

(4)  “รถยนตปกติ”  หมายความวา  รถยนตซ่ึงใชราชการธรรมดา และไมมีความ
ประสงคโดยตรงที่จะใชเพื่อสงคราม 

3.1.2  เจาของรถ    
“เจาของรถ”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบครองรถตาม

สัญญาเชาซ้ือและหมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวดวย 

ตามคํานิยามนี้ เจาของรถจึงแบงออกได 3 ประเภท คือ 
(1)  ผูซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ 
(2)  ผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซ้ือ และ 
(3)  ผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

3.1.3  ผูประสบภัย   
“ผูประสบภัย”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องจาก

รถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นและหมายความรวมถึงทายาท
โดยธรรมของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายดวย 

ผูประสบภัยตามนิยามนี้จะเปนบุคคลใดก็ไดไมวาเด็ก ผูใหญ ผูชาย ผูหญิง คนไทย หรือ
คนตางประเทศที่ไดรับอันตรายจากรถ ไมวาจะอยูในรถหรือนอกรถและแมกระทั่งผูขับขี่รถนั่นเอง 
ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

(1)  ผูไดรับอันตรายโดยตรง  อันไดแก  อันตรายตอชีวิต  รางกาย หรืออนามัย เชน ถึง
แกความตาย  แขนขาด  ขาขาด  ซ่ีโครงหัก  เจ็บหนาอก  เปนตน ผูที่ไดรับอันตรายโดยตรงนี้ตองได
รับอันตรายเพราะ 

 ก.  เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง 
 รถที่ใชหรืออยูในทางรถที่ใชในทาง  หมายถึง  รถที่กําลังแลนอยูบนทองถนน เชน 

ขับรถชนคนบนถนน 
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 รถที่อยูในทาง  หมายถึง  รถที่อยูในทาง ไมวารถนั้นจะใชหรือไมไดใชก็ตาม เชน 
รถพวงกับรถอ่ืน รถเสียจอดอยูตรงทางโคงไมเปดเผยไฟสัญญาณ ผูขี่รถจักรยานยนตมาชนถึงแก
ความตาย 

 คําวา “ทาง” ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(2) ซ่ึงบัญญัติวา 
“ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเขาทางขาม ทาง
รวมทางแยก  ทางลาด  ทางโคง  สะพาน  และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความ
รวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร  หรือที่เจาพนักงานจราจรได
ประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมถึงทางรถไฟ” 

 ข.  เนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น 
 ส่ิงที่บรรทุกในรถ      หมายถึง       ส่ิงของที่บรรทุกมารวงหลนตกลงมา เชน รถ

เทรเลอรบรรทุกตูบรรจุสินคาไปตามถนนแลวตูคอนเทนเนอรรวงหลนลงมาทับคนตาย 
 ส่ิงที่ติดตั้งในรถนั้น หมายถึง ส่ิงที่ติดกับตัวรถกอใหเกิดความเสียหาย เชน ลอรถ

หลุดกระเด็นไปชนคนตาย เปนตน 
 (2)  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตาย  ทายาทที่จะถือวาเปนผู

ประสบภัยนี้ตองเฉพาะทายาทโดยธรรมเทานั้น ไมใชทายาทผูรับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรมก็คือ 
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 

3.1.4  ความเสียหาย   
“ความเสียหาย”  หมายความวา  ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยอันเกิดจากรถ 
ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรืออนามัยนี้ตองเกิดจากรถโดยตรง เชน รถแลนมา

แลวเสียหลักพุงชนคนเดินเทาตาย 
3.1.5  ผูซ่ึงอยูในรถ   

“ผูซ่ึงอยูในรถ”  หมายความวา  ผูซ่ึงอยูในหรือบนหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และ
หมายความรวมถึงผูซ่ึงกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 

 (1)  ผูซ่ึงอยูในหรือบนหรือสวนหนึ่งสวนใดของรถ  หมายถึง  บุคคลนั้นอยูบนรถ  
เชน  นั่งหรือยืนในรถ หรือเกาะหอยโหนบันไดรถ และหมายความรวมถึงผูขับขี่รถ บุตร ภริยา หรือ
บริวารดวย 

 (2)  ผูซ่ึงกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถ เชน ผูที่กําลังกาวขึ้นรถ แตรถไดแลนออกไป 
ทําใหผูนั้นกระแทกบันไดลมลงบาดเจ็บ หรือเมื่อรถจอดคนในรถกําลังลงจากรถ แตแลนออกไปทํา
ใหผูนั้นตกลงมาจากรถ บุคคลดังกลาวแมจะไมไดอยูในรถในขณะเกิดเหตุ แตกฎหมายใหรวมถึงวา
เปนผูซ่ึงอยูในรถดวย 
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3.1.6  บริษัท     
“บริษัท”  หมายความวา  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบ

อนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
บริษัทประกันวินาศภัย  เปนบริษัทที่รับประกันภัยประเภทตาง ๆ เชน อัคคีภัย  รถยนต  

ประกันภัยสินคาสูญหาย  ประกันภัยทางทะเล เปนตน 
3.1.7  คาเสียหายเบื้องตน   

“คาเสียหายเบื้องตน”  ในกรณีความเสียหายตอรางกาย  หมายความวา คารักษาพยาบาล
และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัย และในกรณีความเสียหายตอ
ชีวิต  หมายความวา  คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัยซ่ึงถึงแก
ความตาย  ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง 

คาเสียหายเบื้องตนเปนเงินจํานวนหนึ่ง ซ่ึงจายใหแกผูประสบภัยจากรถโดยไมคํานึงวา
เปนความผิดของผูขับขี่รถนั้นหรือไม ตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผูนั้นไดรับ
บาดเจ็บหรือตาย โดยเจาของรถ หรือบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายใหตาม
ที่กฎหมายกําหนด คาเสียหายเบื้องตนมี 2 ประเภท คือ 

(1)  คาเสียหายเบื้องตนในกรณีความเสียหายตอรางกาย คือ คารักษาพยาบาลและคาใช
จายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัย 

(2)  คาเสียหายเบื้องตนในกรณีความเสียหายตอชีวิต คือ คาปลงศพและคาใชจายอันจํา
เปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตาย 

3.1.8  เครื่องหมาย     
“เครื่องหมาย”  หมายความวา  เครื่องหมายแสดงวามีการประกันความเสียหายสําหรับผู

ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้ 
เครื่องหมายดังกลาวนี้นายทะเบียนกรมการประกันภัยจะตองจัดทําสงมอบใหแกบริษัท

ประกันภัยเพื่อสงมอบแกเจาของรถที่จัดใหมีการประกันภัยไว และเจาของรถจะตองติดไวที่รถ 
3.1.9  คณะกรรมการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่

กําหนดไวในมาตรา 6 ทวิ 
3.1.10  นายทะเบียน  

“นายทะเบียน”  หมายความวา  อธิบดีกรมการประกันภัย หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมการประ
กันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายนี้นายทะเบียนคือ 

DPU



 

 

52

 (1)  อธิบดีกรมการประกันภัย 
 (2)  ผูซ่ึงอธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นายทะเบียนจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําเคร่ืองหมาย

สําหรับรถที่ประกันภัยตามมาตรา 12 หรือกรณีบริษัทแจงการบอกเลิกกรมธรรมตองแจงตอนาย
ทะเบียนตามมาตรา 13  การยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายและขายทอดตลาด กรณีเจาของรถมิไดจัด
ใหมีการประกันภัยและไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือจายไมครบจํานวน หรือ
ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย และรถนั้นไมมีการประกันภัยไวกับบริษัท
ตามมาตรา 23(1), (3) มาตรา 28 และมาตรา 29 เปนตน 

อธิบดีกรมการประกันภัยมีอํานาจออกระเบียบกรมการประกันภัยหรือประกาศตาม
อํานาจหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ระเบียบ
กรมการประกันภัยวาดวยวิธีการเปรียบเทียบปรับ ระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยวิธีการยดึรถและ
การขายทอดตลาดรถตามมาตรา 30   แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2530 
เปนตน 

3.1.11  กองทุน 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนทดแทนผูประสบภัย    
กองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนโครงการเงินสะสมที่รัฐจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนแหลงเงินที่

นํามาสมทบจายชวยเหลือเปนคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย 
3.1.12  รัฐมนตรี 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย1 

 
3.2  ผูเก่ียวของกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

3.2.1  เจาของรถ  จะตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ โดย
ประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย  ตามมาตรา 7 ยกเวนรถบางประเภทตามที่บัญญัติไวในมาตรา 8 
ถาฝาฝนมีโทษที่บัญญัติไวในมาตรา 37 

3.2.2  ผูใชรถ  กฎหมายหามมิใหผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันภัยตามมาตรา   11    ถา
ฝาฝนตองรับโทษตามมาตรา 39 

                                                        
1 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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3.2.3  บริษัทประกันภัย  กฎหมายบังคับใหตองรับประกันภัยรถทุกคันตามมาตรา 10  ถาฝาฝน
ตองรับโทษตามมาตรา 38  และเมื่อเกิดความเสียหายเนื่องจากรถ เชน รถชนคน  บริษัทประกันภัย
ตองจายคาเสียหายเบื้องตนเสมอไมวาจะเปนความผิดของผูประสบภัยหรือไม โดยจํานวนคาเสีย
หายเบื้องตนจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ตามมาตรา 20 

3.2.4  ผูประสบภัยจากรถ  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผูประสบภัยจากรถที่ไดรับประกันภัยไว
ยอมเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัยไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 ถาบริษัทประ
กันภัยไมจายหรือจายไมครบก็สามารถเรียกรองใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายใหได 
ตามมาตรา 20 และมาตรา 23 

3.2.5  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยสังกัด
กรมการประกันภัย มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน ตามมาตรา 33, 34 เพื่อจายคาเสียหายเบื้อง
ตนแกผูประสบภัยจากรถ เมื่อไมมีผูใดจายใหตามมาตรา 23 

3.2.6  กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม  ตามมาตรา 19 ในการรับจดทะเบียนรถยนต
ตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใหนายทะเบียนตามกฎหมายดัง
กลาวตรวจสอบการจัดใหมีประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามมาตรา 7 กอนจะไดรับจด
ทะเบียนดวย (ไมรวมถึงการชําระภาษีรถประจําป) 

3.2.7  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ตามมาตรา 4 กําหนดใหอธิบดีกรมการประ
กันภัยเปนนายทะเบียนตามกฎหมายนี้ และ ตามมาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษา
การตามพระราชบัญญัตินี้ และใหอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ 

3.2.8  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตามมาตรา 37 - 45  มีบทกําหนดโทษทางอาญา สําหรับผูฝา
ฝนพระราชบัญญัติดังกลาว 
 
3.3  มาตรการทางกฎหมายในการนํารถเขาสูระบบและความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
3.3.1  รถที่ตองจัดใหมีการทําประกันภัย  ประเภทของรถที่ตองจัดใหมีการประกันภัยตามพระ

ราชบัญญัตินี้  ไดแก  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและ
รถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร  ซ่ึงอาจกลาวไดวารถที่จะตองจัดใหมีการ 
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนี้คือรถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกเปน 
ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบก  และรวมตลอดถึงรถที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
แตไดนําเขามาใชในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว โดยเจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูใน
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ราชอาณาจักร2  และใหหมายความรวมถึงรถปายแดง  รถพวงของรถชนิดนั้นดวย  เวนแตรถไฟ  
รถราง และรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ดังที่จะกลาวตอไป   

ซ่ึงในการรับจดทะเบียนรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขน
สงทางบกมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 กําหนดให 
นายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวจะตองตรวจสอบวารถคันที่นําไปจดทะเบียนนั้น ไดจัดใหมีการ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม หากไมมีการประกันภัย นายทะเบียนอาจไมยอมรับ 
จดทะเบียนใหจนกวาจะไดดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย โดยอาจใหมีการแสดงหลักฐานที่ออกโดย
บริษัทที่รับประกันภัย แตอยางไรก็ตามการจดทะเบียนรถตามมาตรานี้กรมการขนสงทางบกไมได
หมายถึงการชําระภาษีรถยนตประจําปดวย 

3.3.2  รถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการทําประกันภัย  รถที่ไดรับยกเวนไมตองทําประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (มาตรา 8) 3 มีดังนี้ 

(1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  และรถสําหรับผู
สําเร็จราชการแทนพระองค 

(2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกําหนด 

(3)  รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่นและรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 

(4)  รถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รถที่ไดรับยกเวนตามบทบัญญัตินี้ หากไปกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตหรือรางกาย

ของผูประสบภัย ผูประสบภัยอาจเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนไดจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย
ตามมาตรา 23(6) หลังจากนั้นหนวยราชการซึ่งเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายตองสงเงิน
จํานวนนั้นคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามบทบัญญัติมาตรา 32   

ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดใหรถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญและหนวยงานธุรการที่เปนอิสระขององคกรใด ๆ ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญไดรับยก
เวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 74 

                                                        
2 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 9. 
3 แหลงเดิม.  มาตรา 8. 
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543. 
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3.3.3  ผูที่ตองมีหนาที่จัดทําประกันภัย  ผูตองทําประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก  เจา
ของรถ  ผูซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถหมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของรถจริงจะมีช่ือทางทะเบียนคูมือจด
ทะเบียนรถหรือไม ไมสําคัญ เพราะกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 458 ผูมีกรรมสิทธิ์ในรถไมจํา
เปนตองครอบครองและใชรถนั้นเอง ซ่ึงตองจัดใหมีการประกันภัยตามกฎหมายนี้5  

ผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ในกรณี
นี้กฎหมายไมสนใจวาผูที่นํารถเขามานั้นจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือไมหรือจะเปนผูเชา  ผูเชาซื้อ  
หรือผูที่ยืมรถผูอ่ืนมาใช  หากผูนั้นเปนผูนํารถเขามาในราชอาณาจักรไทยก็จะตองจัดใหรถมีประ
กันภัย และการนําเขามานั้นจะตองเปนการนําเขามาใชเปนการชั่วคราว ถาหากนํามาใชอยางเปนทาง
การถาวรก็ตองจดทะเบียนการใชรถในประเทศไทย และเจาของรถก็ตองจัดใหมีการประกันตาม
มาตรา 7 

3.3.4  ผูทํ าหนาที่ รับประกันภัย   ผูมีหนาที่ตองรับประกันภัยตามกฎหมายนี้คือบริษัท 
ประกันภัย6  และสาขาทั่วประเทศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่รับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการประกันภัยรถยนตจากกระทรวงพาณิชย  ซ่ึงกฎหมายนี้เปนบทบังคับใหบริษัท 
ประกันภัยจะตองรับประกันภัยรถทุกคันเสมอไปโดยไมมีขอยกเวน จะปฏิเสธไมยอมรับประกันภัย
ไมไดแมจะเปนรถเกาใหมเพียงใดเจาของรถจะขับรถชํานาญหรือไม และแมเจาของรถเปนผูที่มี
ประวัติขับรถที่ไมดี บริษัทก็ตองรับประกันจะปฏิเสธไมรับประกัน โดยอางวาเจาของรถเปนผูที่ 
ขับรถโดยประมาทเคยกออุบัติเหตุไวเปนจํานวนมากไมได แตทั้งนี้การรับประกันตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงกฎกระทรวงจะกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ 
เอาประกัน  เบี้ยประกัน  กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการเอาประกันภัยไวและถาบริษัท 
ประกันภัยไมยอมรับการประกันรถยนตตามที่กฎหมายกําหนดมีความผิดตองระวางโทษปรับตั้งแต 
50,000 บาท ถึง 250,000 บาท (มาตรา 38) 

3.3.5  เครื่องหมายแสดงวามีการทําประกันภัย  ตามบทบัญญัตินี้กําหนดใหนายทะเบียน 
จัดทําเครื่องหมายที่แสดงวามีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตามแบบที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงและสงใหบริษัทประกันภัยเพื่อสงมอบใหแกเจาของรถที่ทําประกันภัย
นั้นไวกับบริษัทและเจาของรถจะตองติดเครื่องหมายดังกลาวไวที่รถตามวิธีการที่กําหนดไวใน 

                                                        
5 ประพันธ  ทรัพยแสง.  คําอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. หนา 

67-68. 
6 แหลงเดิม.  มาตรา 10 กําหนดวา “บริษัทตองรับประกันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 แลวแตกรณี 

ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง. 
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กฎกระทรวง7  โดยจะตองติดที่กระจกหนารถดานในหันขอความดานหนาของเครื่องหมายออก 
ดานนอก ถาเปนรถที่ไมมีกระจกหนารถใหติดเคร่ืองหมายไวที่ซ่ึงสามารถมองเห็นไดชัด ทั้งนี้ เพื่อ
แสดงวาตนไดดําเนินการจัดทําประกันภัยตามกฎหมายแลวและเพื่องายแกการตรวจสอบของ 
เจาหนาที่ 

สวนรถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักร  โดยเปนการชั่ว
คราว  ตามมาตรา 9  เมื่อรถดังกลาวออกนอกราชอาณาจักรใหเจาของรถคันนั้นสงคืนเครื่องหมาย
แสดงวามีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่รถคันที่
ออก เวนแตรถที่เจาของรถนําเขาออกราชอาณาจักรเปนประจําและการประกันนั้นยังไมส้ินสุดเวลา
เอาประกันภัย8  

นอกจากนี้ หากบริษัทประกันภัยหรือเจาของรถตองการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
กอนครบกําหนดความคุมครอง เจาของรถตองคืนเครื่องหมายนี้แกนายทะเบียน หรือทําใหเครื่อง
หมายใชการไม ได 9  ภายในกํ าหนด เวลา  15 วันนั บแต วันที่ บ ริษั ทประกันภั ยบอก เลิก 
กรมธรรมประกันภัย หรือภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแตวันที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยแลวแตกรณี 

3.3.6  จํานวนเงินเอาประกันภัย  หมายถึง  จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยตก
ลงจะชําระเมื่อเกิดภัยตามสัญญาประกันภัยในการคุมครองผูประสบภัยจากรถที่เอาประกันภัยไว ผู
เอาประกันภัยจะทําสัญญาประกันสําหรับความเสียหายที่จะเกิดแกผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนสงู

                                                        
7  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535,  มาตรา 12.  กําหนดวา “ใหนาย

ทะเบียนจัดทําเครื่องหมายสงใหบริษัทเพื่อสงมอบใหแก  เจาของรถที่ไดจัดใหมีการประกันความเสียหาย
กับบริษัทตามมาตรา 7 หรือ 9 แลวแตกรณี เจาของรถตองติดเครื่องหมายไวท่ีรถลักษณะของเครื่องหมาย
และวิธีการติดเครื่องหมายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง. 

8 “สาระนารูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง.”  
วารสารเอกสารภาษีอากร, หนา 118. 

9  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา 13.  กําหนดวา  “ในกรณีท่ี
บริษัทหรือเจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดความคุมครองไมวาดวยเหตุใด บริษัท
ตองแจงการบอกเลิกนั้นใหนายทะเบียนทราบ และเจาของรถตองสงคืนเครื่องหมายตามมาตรา 12 ใหแก
นายทะเบียนหรือทําใหเครื่องหมายนั้นใชตอไปไมได. 

 การแจงการบอกเลิกและการสงคืนเครื่องหมายหรือการทําใหเครื่องหมายนั้นใชตอไป
ไมไดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535). 
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เทาใดก็ไดแตจํานวนเงินเอาประกันภัยตอบุคคลหนึ่งและตอเหตุการณหนึ่งตองไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง10   

3.3.7  การโอนรถที่มีการประกันภัย  ในกรณีที่รถซ่ึงเจาของรถไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทได
โอนไปยังบุคคลอื่น โดยผลของกฎหมายวาดวยมรดกหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นใหผูไดมา
ซ่ึงรถที่มีการประกันภัยนั้นมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้นและ
บริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยที่ยัง
เหลืออยู11 

3.3.8  ความเสียหายที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  คํา
วา “ความเสียหาย”  หมายความวา “ความเสียหายตอชีวิต  รางกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ”12  ดัง
นั้น คาเสียหายที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเปนคาเสียหายเฉพาะที่เกิดกับ
ชีวิตและรางกายเทานั้น ไมรวมถึงคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยสินดวย โดยคาเสียหาย 
ที่ผูประสบภัยหรือทายาทจะไดรับการชดใชมีดังนี้ 

1)  คาเสียหายเบื้องตน  ตามกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคา
เสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน 
กําหนดความเสียหายที่จะไดรับคาเสียหายเบื้องตน มีดังตอไปนี้ 

กรณีไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต  ผูประสบภัยจะไดรับคารักษาพยาบาลและคาใชจาย
อันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ไดแก 

ก.  คายา   คาอาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการ
บําบัดรักษา 

ข.  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม 
ค.  คาบริการทางการแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค  ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาจางพยาบาล

พิเศษและคาบริการอื่นทํานองเดียวกัน 
ง.  คาหองและคาอาหารตลอดระยะเวลาที่เขารักษาพยาบาล 
จ.  คาพาหนะนําผูประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
โดยกรณีนี้  ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามความเสียหาย 

ที่แทจริงหรือเทาจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท 

                                                        
10  กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540). 
11  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 18. 

12  แหลงเดิม.  มาตรา 4. 
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กรณีเสียชีวิตทันที  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนเปนคา
ปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัย โดยจะไดรับชดใชคาเสียหาย
เบื้องตน จํานวน 35,000 บาทตอหนึ่งคน 

กรณี ผูประสบภัยถึงแกความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล  กรณีนี้ จะได รับ 
คาเสียหายเบื้องตนสําหรับคารักษาพยาบาลตามกรณีแรก และคาปลงศพตามกรณี เสียชีวิตรวมกัน
แตไมเกิน 35,000 บาท 

2)  คาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนตาม กฎ 11 (24 ธันวาคม 2540)  จะเปน
สวนของคาเสียหายที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน ซ่ึงผูประสบภัยจะตองพิสูจนความผิดกอนจึงจะได
รับการชดใชคาเสียหายดังกลาวเมื่อรวมกับคาเสียหายเบื้องตนแลว ดังนี้ 

กรณีไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต  จะไดรับชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง แต 
ไมเกิน 50,000 บาทตอหนึ่งคน 

กรณีเสียชีวิตทันที จะไดรับชดใชคาเสียหายรวมกันเปนเงิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน 
กรณีผูประสบภัยถึงแกความตายหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล จะไดรับชดใชคา 

เสียหายรวมกันเปนเงิน 80,000 บาทตอหนึ่งคน 
ความเสียหายตออนามัย ตามพระราชบัญญัติฯ กําหนดไวดังนี้13 
1.  ตาบอด 
2.  หูหนวก 
3.  เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือล้ินขาด 
4.  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ 
5.  เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 
6.  จิตพิการอยางติดตัว 
7.  ทุพพลภาพอยางถาวร 
ในความเสียหายตออนามัยนั้น จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนจะตองใชหลักการเดยีวกนั

กับความเสียหายตอรางกาย แมวาจะไมมีการบัญญัติไวโดยตรงแตเนื่องจากความเสียหายตออนามัย
เปนสวนหนึ่งของความเสียหายตอรางกาย 

การขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผูประสบภัยจาก
รถหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยจากรถซึ่งถึงแกความตาย ผูประสบภัยหรือทายาทตอง 

                                                        
13 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2540. 
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รองขอรับคาเสียหายเบื้องตนภายใน 180 วันนับแตวันที่มีคาเสียหายเบื้องตนเกิดขึ้น โดยสามารถ 
ขอรับจากผูที่เกี่ยวของซึ่งแยกออกเปน 2  กรณีคือ 

กรณีที่  1  ขอรับจากบริษัทประกันภัย  เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นใหผูประสบภัยยื่นคํา
รองขอคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทที่รับประกันภัยจากรถที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยการ
รองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตนจะดําเนินการดังนี้ 

1)  ความเสียหายตอรางกาย  ใหมีหลักฐานคือ 
 -  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยว
กับการรักษาพยาบาล 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

2)  ความเสียหายตอชีวิต  ตองมีหลักฐาน 
 -  สําเนาใบมรณะบัตร 
 -  สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน    หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
ผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ 

3)  ความเสียหายตอรางกายและตอชีวิตรวมกัน ใหใชหลักฐานตามขอ 1) และ 2) การ
จายคาเสียหายเบื้องตน ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับการรองขอจากผู
ประสบภัยภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ ทั้งนี้ โดยไมตองพิสูจนความรับผิดกรณีที่รถตั้ง
แตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยซ่ึงอยูในรถ ใหบริษัทที่รับประกันภัยรถแต
ละคันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยซ่ึงอยูในรถคันที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท สําหรับ
กรณีที่รถตั้งแตสองคันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยที่มิใชเปนผูซ่ึงอยูในรถ ให
บริษัทที่รับประกันภัยรถดังกลาวรวมกันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยทุกคน โดยเฉลี่ย
จายในอัตราสวนเทากัน 

4)  วิธีการจายเงินของบริษัท 
-  ใหจายแกผูประสบภัยหรือจายแกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาล

ผูประสบภัย 
-  ใหจายเปนเงินสด หรือจายเปนเช็คที่มิไดลงวันที่ลวงหนา 
-  ใหจายใหเรียบรอยภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตน 

5)  ขอหามบริษัทประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัย 
-  หามยกเอาขอความในกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือแนบทาย

กรมธรรมประกันภัยที่ระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกตางไปจากที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหง
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พระราชบัญญัติฉบับนี้   เปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาสินไหม
ทดแทน 

-  หามยกเอาเหตุแหงความไมสมบูรณหรือการฝาฝนเงื่อนไขของกรมธรรมประ
กันภัยระหวางบริษัทเจาของรถ   หรือการไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกับเจาของรถเปนขอตอสู
เพื่อปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตน  เวนแตบริษัทไดมีหนังสือ
แจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนั้นใหเจาของรถและนายทะเบียนทราบลาวงหนา ซ่ึงจะมีผล
บังคับใชเมื่อครบกําหนด 30 วันนับแตวันที่บริษัทไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
ไปยังผู เอาประกันภั ย  ตามภูมิ ลํ าเน าที่ ทราบครั้ ง สุดท ายโดยทางไปรษณี ยลงทะเบี ยน 
ตอบรับ 

-  หามบริษัทยกเอาความทุจริต  หรือความประมาทเลินลออยางรายแรงของ 
ผู เอาประกันภัยมาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก 
ผูประสบภัย 

กรณีที่  2   การขอรับจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกชื่อวา  “กองทุนทดแทนผูประสบภัย”  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุน
สําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อมีกรณีตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 ของพระ
ราชบัญญัติซ่ึงที่มาของเงินกองทุนจะมาจาก 

1)  เงินกองทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
2)  เงินที่บริษัทจายสมทบใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนรายปในอัตรารอยละ

สองของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงกําหนดใหบริษัทจายเงินสมทบดังกลาวใหแกสํานักงานกองทุน 
เงินทดแทนภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัท 

3)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
4)  เงินหรือทรัพยสินที่ ไดมา หรือได รับคืนมาจากการเขาเฉลี่ยในทรัพยที่ขาย 

ทอดตลาดหรือจากการที่นายทะเบียนขายทอดตลาดรถที่กอใหเกิดความเสียหายและเงินที่หนวยงาน
ราชการซึ่งเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายสงคืนคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนไดจายไปคืน
ใหกองทุน 

5)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
6)  ดอกผลของกองทุน 
7)  เงินที่ไดมาจากการขายทรัพยสินที่ไดมาตามขอ 4)  และ 5) 
8)  เงินรายไดอ่ืน ๆ  
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ผูประสบภัยจากรถยนตสามารถรองขอคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน 
ทดแทนผูประสบภัยไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1)  เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นมิไดจัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองความ
เสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถและเจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย 
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

2)  ขณะเกิดเหตุ  รถท่ีกอให เกิดความเสียหายมิไดอยูในความครอบครองของ 
เจาของรถเพราะ  “...ถูกยักยอก   ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพยหรือปลนทรัพย
และเจาของรถไดรองทุกขสอบสวน...” 

3)  ไมมี ผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอให เกิดความเสียหายและรถนั้นไมมีการ 
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 

4)  มีความเสียหายจากรถเกิดแกผูประสบภัยแตไมอาจทราบไดวารถคันใดกอ 
ใหเกิดความเสียหาย 

5)  บริษัทประกันภัยที่ไดรับประกันภัยรถท่ีกอใหเกิดความเสียหายไมจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

6)  ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการ
ประกันภัยตามที่ไดกําหนดยกเวนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เชน กรณีความเสียหายเกิดจากรถของ
หนวยงานราชการตาง ๆ เปนตน 

3.3.9  การเขารับชวงสิทธิของผูเสียหาย 
เมื่อบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดชดใชคาเสียหาย

เบื้องตนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยแลวก็จะเขารับชวงสิทธิของผูเสียหายที่จะใช
สิทธิไลเบี้ยตอผูตองรับผิดชอบในการกอใหเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังได เมื่อมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้ คือ 

1)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอกหรือเกิดขึ้น
เพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับขี่รถ  ผูซ่ึงอยูในรถ 
หรือผูประสบภัย 

2)  บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผู
ประสบภัยไปแลวเปนจํานวนเทาใดก็มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาว หรือมีสิทธิเรียกให 
ผูประสบภัยคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนไดเทาจํานวนที่ไดจายไปนั้น ทั้งนี้ การใชสิทธิการไลเบี้ย 
ดังกลาวของบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองกระทําภายใน 1 ปนับแตวันที่ได
จายเงินคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือภายใน 5 ปนับแตวันรูตัวผูซ่ึงตองรับผิด 
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ในกรณีที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก 
ผูประสบภัยไปเนื่องจากกรณี 

1) เจาของรถไมไดจัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายสําหรับผูประสบ
ภัยจากรถตามพระราชบัญญัตินี้ และไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

2) บริษัทประกันภัยที่ รับประกันภัยรถคันที่ กอให เกิดความเสียหายไมจาย 
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน 

เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
ไปแลวเปนจํานวนเทาใดก็ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจาก 
เจาของรถหรือจากบริษัทประกันภัยนั้นแลวแตกรณี และเจาของรถหรือบริษัทประกันภัยจะตองจาย
เงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขสมทบอีกตางหาก
ดวย โดยจะตองจายคืนพรอมดวยเงินเพิ่มดังกลาวคืนใหกองทุนตามคําสั่งนายทะเบียนภายใน 7 วัน
นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 
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บทที่ 4 
การคุมครองผูประสบภัยจากรถในกฎหมายตางประเทศ 

 
จากการศึกษาเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดใหมีการประกันความเสียหายเพื่อ 

เปนการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูศึกษาพบวามีกฎหมายตางประเทศอยูบางประเทศที่มีประ
สิทธิภาพและมีกระบวนการ กลไกที่มีเหมาะสม  อาทิเชน ประเทศอังกฤษ  ประเทศไตหวันและ
ประเทศญี่ปุน  ผูศึกษาจึงเห็นสมควรนํามาวิเคราะหถึงสาระสําคัญของกฎหมาย และการชดใชคา
สินไหมทดแทนในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  เพื่อนําไปเปนแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไป
นี้ 
 
4.1  ประเทศอังกฤษ 
 4.1.1  สาระสําคัญตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ผูศึกษาพบวา ประเทศอังกฤษไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
เพื่อคุมครองความเสียหายตอบุคคลที่สามในกรณีที่ประสบอุบัติ เหตุจากรถและเสียชีวิต  
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้คือ Road Traffic ACT 1972  ซ่ึงจุดเดนของกฎหมายฉบับนี้
ก็คือการคุมครองประโยชนของผูประสบภัยจากรถใหไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่เหมาะ
สมกับความเสียหายที่ไดรับ1 โดยกฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขที่จะตองกําหนดไวในกรมธรรมประ
กั น ภั ย รถ ยน ต ใน ลั ก ษณ ะขอ งก ารป ระกั น ภั ย รถยน ต ภ าคบั งคั บ  กล าวคื อ  รถยน ต 
ทุกคันตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เวนแตจะเปนรถที่ เขาขอยกเวนตามกฎหมายและ 
ตามกฎหมายฉบับนี้ถือวาการใชหรือยินยอมใหใชรถยนตโดยปราศจากการประกันภัยภาคบังคับ
หรือมีการวางหลักประกันเปนความผิดทางอาญาและกรมธรรมจะตอง  ออกใหโดยบุคคลที่ไดรับ
มอบอํานาจใหรับประกันภัยได       และตองประกันภัยตอความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการใช

                                                        
1 The Philipoline Insurance Industry, Report of the second meeting of the ASEAN Insurance 

Commissioners. ของ ASEAN permanent committee on commerce and Industry Thailand, 2-4 December 
1976 Bangkok Thailand. 
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ยานยนตบนทองถนนจากผูเอาประกันภัยนั้นหรือบุคคลอื่นที่ระบุไวในกรมธรรม ซ่ึงทําใหบุคคล
ภายนอกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ2   

4.1.2  บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันความเสียหาย 
ผูศึกษาพบวาการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศอังกฤษจะจํากัดเฉพาะแตใน

ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดแตยานยนตเทานั้น 
(1)  ประเภทของรถยนตที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย  ผูศึกษาพบวา 

ใน Road Traffic ACT 1972 ในมาตรา 143 บัญญัติใหรถทุกคันตองจัดใหมีการประกันความเสีย
หายและในมาตรา 190(1) ไดบัญญัติความหมายของคําวา “รถยนต” ไว ซ่ึงหมายถึง “ยานที่บังคับ
ดวยเครื่องจักรกล ซ่ึงมีรางขึ้นเพื่อใชบนถนน” แตก็มีรถที่ไดรับการยกเวน3  ดังตอไปนี้ 
  1.1  รถที่มีสภาพไมสมประกอบ 
  1.2  รถของสถาบันพระมหากษัตริย 
  1.3  รถที่ เจาของรถไดมีการวางเงินประกันไวกับ  Accountant General of the 
Supreme Court  
  1.4  รถยนตขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
  1.5  รถขององคกรตํารวจ 
  1.6  รถยนตที่อยูในระหวางการเดินทางไปกูเรืออับปางตาม Merchant Shipping 
Act 1894 หรือไดใชรถยนตตามความมุงหมายของ Army or Air Force ACT 1955. 
  1.7  รถยนตของ London Transport Executive  ซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของเจา
ของรถ 
  1.8  รถรางเฉาะที่มีกฎหมายอนุญาตใหใชได 
  1.9  เครื่องตัดหญาที่บังคับดวยคนเดินเทา 

(2)  บุคคลที่กฎหมายกําหนดหรือบังคับใหตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ผูศึกษา
พบวาใน   Road Traffic ACT 1972       กฎหมายใชคําวา   “บุคคลซึ่งใช  (use)  หรือยินยอมใหผูอ่ืน
ใชรถยนต4   ซ่ึงในกรณีดังกลาวกฎหมายจะคุมครองเฉพาะแตการเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ 

                                                        
2 Micheal Parkington, ed. (1975).  MacGillivray&Parkington on Insurance Law 2 Vols.  (6 th 

ed.).  pp. 956-961. 
3 Ivamy. (1984).  Edward Richard Hardy Fire and Motor Insurance. (4 th ed.).  p. 306. 
4 Ibid. p.300. 
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ทุพพลภาพ   แตจะไมคุมครองความเสียหายอันเกิดแกทรัพยสิน5    ซ่ึงในประเทศอังกฤษเห็นวาผู
ขับขี่สามารถรับภาระชดใชคาเสียหายของทรัพยสินเองได 

4.1.3  การชดใชคาสินไหมทดแทน  กอนมีการออกกฎหมายประกันภัยรถยนตบุคคลที่สาม 
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษในการนําสืบการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยทั่วไปมีหลักอยูวา คู
ความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงอันเปนมูลพิพาทขึ้นมาฝายนั้นมีหนาที่นําสืบ “he who asserts a 
matter must prove it or the burden of proof lies upon the party who substantially asserts the 
affirmative of the issue.”6 มีคดีในลักษณะกฎหมายละเมิดเกี่ยวกับรถยนตเกิดขึ้นมากมาย โจทกมี
ภาระหนาที่ในการพิสูจนในประเด็นขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอในการฟองเพื่อพิสูจนความผิดและ
ความเสียหายที่โจทกไดรับ7 ตอมาเมื่อมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูประสบภัยจากรถก็
ยกเลิกการที่จะตองมีการพิสูจนความผิดกอนตามหลักกฎหมายละเมิด (fault) และใชหลักไมตอง
พิสูจนความผิด (no-fault) แทน  รวมทั้งการประกันภัยรถยนตภาคบังคับกระทําโดยมิไดมุงการคา
หรือหากําไรจากการประกันภัยประเภทนี้ 

กฎหมายจะคุมครองผูที่ไดรับความเสียหายอุบัติเหตุจากรถดังตอไปนี้ 
1.  แกชีวิต 
2.  การไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ไมรวมถึงความเสียหายตอทรัพยสินดวย 
ดวยผลจากวิวัฒนาการอยางตอเนื่องของการประกันภัยรถยนตของประเทศอังกฤษ ทํา

ใหอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับที่เรียกเก็บกับประชาชนมีความสัมพันธกับจํานวนคาสินไหมทด
แทนที่จายใหกับผูประสบภัยจากรถ ไมวาจะเปนกรณีการเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ กฎหมาย
สามารถคุมครองประโยชนของผูประสบภัยใหไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนที่เหมาะ
สมกับความเสียหายที่ไดรับ 
  
4.2  ประเทศไตหวัน 

4.2.1  สาระสําคัญตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ผูศึกษาพบวา ประเทศไตหวันไดมีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองผู

ประสบภัยจากรถเพื่อคุมครองแกผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงมีกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดแก 

                                                        
5 Ivamy Supra note p.316. 
6 John Huxley Buzzard.  (1970).  Phipson on Evidence.  (11 th ed.).  p. 36. 
7 P.A.London.  (1951).  Pollock’s Law of Torts.  p.340. 
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Compulsory Automobile Liability Insurance Law 19968  โดยจะมุงคุมครองแกผูประสบภัยจากรถ 
ซ่ึงหากมีบางเรื่องที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ก็ใหอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการประกันภัยภาคบังคับไดอีก9  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อเปน
พื้นฐานในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนตกับประชาชนผูประสบภัย 
จากรถยนตจนถึงแกความตาย บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ 

4.2.2  บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันความเสียหาย 
ผูศึกษาพบวาการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศไตหวันก็จะจํากัดไวเฉพาะ

ความเสียหายจากรถยนตอันเกิดจากอุบัติเหตุ ทําใหผูประกันภัยหรือประชาชนบนทองถนนใหได
รับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 10   

(1)  ประเภทของรถยนตที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย ผูศึกษาพบวาใน 
Compulsory Automobile Liability Insurance Law 1996  ม าตรา  4.8 ได บั ญ ญั ติ ให เจ าของรถ 
ทุกชนิดตองจัดใหมีการประกันภัย ซ่ึงรวมทั้งรถที่ใชโดยหนวยงานของรัฐดวย11 และในมาตรา 3 ได
บัญญัติความหมายของคําวา “รถ” ไวซ่ึงหมายถึง “รถยนตโดยทั่วไป รวมตลอดทั้งเคร่ืองจักรกลที่
ใชขับบนถนน และยังบังคับตลอดไปถึงรถที่ใชในราชการทหารดวย” 

(2)  บุคคลที่กฎหมายกําหนดหรือบังคับใหตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ผูศึกษา
พบวา Compulsory Automobile Liability Insurance Law 1996 ไดบัญญัติใหเจาของรถทุกคันทุก
ชนิดตองทําประกันภัยภาคบังคับ และเบี้ยประกันภัยที่เจาของรถชําระจะนําเขาสูระบบการประ
กันภัยและจะมีการบริหารจัดการคํานวณทางคณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึงเมื่อหลังจากหัก 
คาใชจายตาง ๆ แลวหากเหลือเบี้ยประกันภัยที่แทจริงเปนจํานวนเทาใดก็จะนํามาคํานวณเพื่อ
กําหนดสิทธิประโยชนในการชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อมีผูประสบภัยจากรถ เจาของรถจึงมีหนา
ที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตอผูประสบภัยและตองทําใหสัญญาประกันภัยมีผลบังคับใช
ตลอดเวลาที่ใชรถ12  
 

                                                        
8 http://www.Insurance.gov.tw/law2.html. อางใน ธานี  วรภัทร, 2541. 
9 http://www.Insurance.gov.tw/law1.html. อางใน ธานี  วรภัทร, 2541. 
10 Article. 1. Ibid. p.1. 
11 Article. 4.8. Ibid. p.1. 
12 Article. 14. Ibid. p.2. 
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4.2.3  การชดใชคาสินไหมทดแทน 
เมื่อมีผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงอาจไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย จากรถที่เจาของรถ

ใชรถนั้นเอง  หรือในการบริหารงานตาง ๆ ความเสียหายที่ผูประสบภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทด
แทน ไดแก  

1) เสียชีวิต 
2) เสียอวัยวะหรือพิการ 
กฎหมายกําหนดใหบริษัทประกันภัยมีหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมคํานึง

วาผูประสบภัยจากรถจะเปนผูกอเหตุหรือมีสวนรวมในอุบัติเหตุจากรถ หรือเปนผูกระทําผิด เพียง
แตบุคคลคนนั้นเปนผูไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนตก็เพียงพอแลว ซ่ึงมีลักษณะเปนการยก
เวนการนํ าห ลักการชํ าระใชค าสินไหมทดแทนในกฎหมายลักษณะละเมิด  โดยใหนํ า 
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนแบบไมตองพิสูจนความผิด (No-Fault) มาใชแทน 

ตามกฎหมายคําวา “ผูประสบภัยจากรถ” หมายถึง บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติ
เหตุจากรถ ไดรับความเสียหายแกชีวิต ทุพพลภาพ พิการ บาดเจ็บ รวมทั้งบุคคลที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ
จากรถแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้นดวย13  

สิทธิประโยชนที่ผูประสบภัยจากรถจะพึงไดรับ14 
1)  คารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเสียหายที่ไดรับ 
2)  คาปลงศพ กรณีเสียชีวิตใหแกทายาทตามกฎหมาย 
3)  คาเสียหายจากการเสียอวัยวะหรือพิการ 
ในการกําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนกรณีตาง ๆ นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ
ประกันภั ยรถภาคบังคับ  ซ่ึ งจะกํ าหนดมาตรฐานการจ าย เงินค าสินไหมทดแทนความ 
เสียหายในลักษณะตาง ๆ ตามกฎหมายใหมีจํานวนที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ในขณะนั้น 

การขอรับเงินคาสินไหมทดแทน 
  ก.  ขอรับจากบริษัทประกันภัย  บริษัทจะจายเงินคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายเมื่อ
รถที่ทําประกันภัยกับบริษัทกอใหเกิดอุบัติเหตุความเสียหาย โดยจายภายใน 5 วันนับจากสามารถ
สรุปขอเท็จจริงในเหตุการณหรือตกลงกันได และจายภายใน 10 วันนับแตวันที่มีการทําการชี้ขาด 

                                                        
13 Article. 9. Ibid. p.1.  
14 Article. 9. Ibid. p.1-2. 

DPU



 

 

68

ในการกําหนดระยะเวลาจายคาสินไหมทดแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคมสามารถออกประกาศกระทรวงแกไขได 

บริษัทประกันภัยจะไมรับผิดชอบในการจายเงินชดเชยความเสียหายจากการประสบภัย
จากรถหาเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1)  มีการสมคบกันระหวางคูกรณีหรือผูประสบภัยจากรถเพื่อใหไดผลประโยชนใด ๆ ก็
ตามจากการทําประกันภัยรถ 

2)  ผูเอาประกันภัยกระทําโดยเจตนากับผูประสบภัยจากรถ 
3)  ผูประสบภัยจากรถกระทําความผิดอาญากับผูเอาประกันภัยแลวประสบภัย 
บริษัทประกันภัยอาจรับชวงสิทธิในการเรียกเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจายไปคืน

จากคูกรณีที่กอใหเกิดอุบัติเหตุความเสียหายในกรณีดังตอไปนี้ 
1)  ผูกอใหเกิดความเสียหายขับรถขณะดื่มสุราหรือขับรถในขณะเสพยาเสพติดหรือส่ิง

มึนเมา LSD15 
2)  ผูกอใหเกิดความเสียหายกระทําความผิดกฎหมายอาญาหรือพยายามหลบหนีการจับ

กุมตามกฎหมาย 
3)  กระทําอัตวินิบาตกรรมหรือผูรับประโยชนฆาตามโดยเจตนา 
4)  ขับ รถโดยฝ าฝน ม าตรา  21 ห รือหลบหนี โทษตามกฎหมาย  Road Traffic 

Management.  
5)  ขับรถที่กระทําประกันกับบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจรับประกันภัย 
ข.  ขอรับจากกองทุนเงินทดแทน   กองทุนชดใชคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุจากรถ 

เรียกวา กองทุนชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีพิเศษ Special Compensation Fund. ตั้งขึ้นเพื่อชวยคู
กรณีฝายที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจากรถ คุมครองการจายคาสินไหมทดแทนขั้นต่ําตาม
กฎหมาย กองทุนชดใชคาสินไหมทดแทนนี้จะไมแสวงหากําไรจากการดําเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน non-
profit corporate entity และจะถูกกํากับดูแลโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคม16  
 
 

                                                        
15 Lysergic acid diethylamide. 
16 Article. 36. Ibid. p.4. 
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ที่มาของเงินกองทุนชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีพิเศษ17  
1)  เงินที่กําหนดตามกฎหมายจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บจากผูเอา

ประกันภัย 
2)  เงินตามมาตรา 39 
3)  ดอกเบี้ยของเงินกองทุน 
4)  เงินที่สิทธิประโยชนที่ไดรับตามมาตรา 10 
5)  เงินอื่น ๆ  
กรณีผูประสบภัยจากรถหรือทายาทจะรองขอรับเงินชดใชคาสินไหมทดแทนจาก 

กองทุน ตองรองขอภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันรูวามีสิทธิหรือ 10 ป นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
โดยไมทราบวาใครเปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุนั้น กฎหมายกําหนดใหกองทุนจะจายเงินคาสินไหม 
ทดแทนตามเงื่อนไขตอไปนี้18 

1)  ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดอุบัติเหตุนั้น 
2)  รถคันที่กอใหเกิดอุบัติเหตุไมไดทําประกันภัยไว 
3)  บริษัทประกันภัยที่ทําประกันภัยรถคันที่กอใหเกิดอุบัติเหตุถูกศาลพิพากษาใหลม

ละลาย 
 

4.3  ประเทศญี่ปุน 
4.3.1  สาระสําคัญตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ผูศึกษาพบวา ประเทศญี่ปุนไดมีการตราพระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการคุมครองผู
ประสบภัยจากรถหรือการประกันภัยเพื่อคุมครองบุคคลที่สามในความเสียหายอันเกิดจากการ 
ใชรถ ไดแก Automobile Liability Security law 1955  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีการนําหลักการและ 
เหตุผลตลอดทั้งมาตรการ กลไกตาง ๆ ที่จะพยายามใหระบบการชดใชความเสียหายใหกับ 
ผูประกันภัยมีความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม 
 
 
 
 

                                                        
17 Article. 37. Ibid. p.4. 
18 Article. 38. Ibid. p.4. 

DPU



 

 

70

4.3.2  บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันความเสียหาย 
ผูศึกษาพบวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุนนั้นบังคับให 

ผูครอบครองรถจะตองทําประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตและบังคับใหผูรับประกันภัย 
จะตองรับประกันภัยรถทุกคันที่มีการนํามาทําประกันภัยและจะปฏิเสธไมรับประกันภัยมิได19  

1)  ประเภทของรถยนตที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย  ผูศึกษาพบวาใน 
Automobile Liability Security law 1955  บัญญัติวารถทุกคันตองทําประกันภัยภาคบังคับ หากรถ
คันใดมิไดจัดใหมีการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้จะวิ่งในทางไมได20 เวนแตรถที่ไดรับการ
ยกเวนดังตอไปนี้  

1.1  รถที่ใชในกิจการของกองกําลังปองกันตนเอง หรือรถของกองทัพญ่ีปุน 
1.2  รถของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ใชในประเทศญี่ปุน ในกิจกรรมเกี่ยวกับสนธิสัญญา

ความรวมมือและปองกันรวมกันระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน 
1.3  รถที่ใชในกิจการของกองกําลังสหประชาชาติ 
การทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัตินี้จะตองทําเมื่อมีการจด

ทะเบียนรถครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการตรวจสภาพรถ โดยกรมธรรมจะใหความคุมครองจนกระทั่ง
ถึงระยะเวลาการตรวจสภาพรถครั้งตอไป ซ่ึงระยะเวลาการตรวจสภาพรถจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทของรถ 

2)  บุคคลที่กฎหมายกําหนดหรือบังคับใหตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  
ผูศึกษาพบวา Automobile Liability Security law 1955 ไดบัญญัติไวให ผูอาประกันภัยซ่ึงตาม
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติไวแลว ไดแก 

 
 
 

                                                        
19 The Automobile Liability Security Law 1955. 

Article 24 The insurance company shall not refuse to conclude the liability insurance 
contract without proper reasons as prescribed by Cabinet Order. 

20 The Automobile Liability Security Law 1955. 
Article 5 No automobiles shall be made available for operation useless the automobile 

liability insurance as provided for in this Law (hereinafter referred to as the “liability insurance”) has 
been effected thereupon. 
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 2.1)  ผูครอบครองรถ21 ไดแก เจาของรถหรือบุคคลใด ๆ ผูซ่ึงมีสิทธิใชรถและไดใชรถเพื่อ
ประโยชนของตนเอง แตผูที่ขับรถโดยไมไดรับอนุญาตไมถือวาเปนผูครอบครองรถและไมไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
 2.2)  ผูขับรถ22  ไดแก ผูที่มิใชผูครอบครองรถตาม 2.1 แตมีหนาที่ขับรถหรือชวยเหลือใน
การขับรถนั้นเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

4.3.3  การชดใชคาสินไหมทดแทน   
ตามกฎหมายกําหนดความคุมครองในการชดใชความเสียหายอันเกิดแกชีวิตหรือราง

กายของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการขับเคลื่อนของรถ ไมรวมถึงความเสียหายอันเกิดแกทรัพยสิน 
ความ เสี ยหายที่ จะได รับชดใชค าสินไหมทดแทน  ไดแก  การเสี ยชีวิต   การทุพพลภาพ   
การบาดเจ็บตอรางกาย โดยการกําหนดจํานวนเงินคาเสียหายที่จะไดรับ เปนอํานาจของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังจะมีการออกเปนกฎกระทรวง ซ่ึงทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ในกรณีทุพพลภาพจะกําหนดคาเสียหายไวตามความหนักเบาของความเสียหายที่ไดรับ 
ถาความเสียหายที่ ผูประสบภัยไดรับมีจํานวนมากกวาจํานวนความรับผิดขั้นสูงสุดของการ 
ประกันภัยภาคบังคับนี้ คาเสียหายสวนที่เกินผูเสียหายสามารถเรียกรองไดจากการประกันภัย 
ภาคสมัครใจถาผูกูใหเกิดความเสียหายไดทําไว 

การประเมินมูลคาความเสียหาย   เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนตขึ้น เจาหนาที่ของ
สํานักงานสํารวจภัยจะเขามาตรวจดูขอเท็จจริงของอุบัติเหตุและประเมินมูลคาความเสียหาย การ
ประเมินมูลคาความเสียหายจะมีการคํานวณเปนสูตรตามคูมือการประเมินมูลคาความเสียหาย โดย
วิธีการคํานวณตาง ๆ จะไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กอนนํามาบังคับใช การประเมินมูลคาความเสียหายเพื่อกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนจึงเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยไมมีการคํานึงถึงอาชีพหรือลักษณะของผูประสบภัย แตกําหนดจากความ 
เสียหายที่ไดรับคือ การบาดเจ็บ  การทุพพลภาพอยางถาวรและการเสียชีวิต โดยในคูมือการประเมิน
                                                        

21 The Automobile Liability Security Law 1955. 
Article 2 (paragraph 3) The term “holder” as used in this Law shall mean the owner of 

the automobiles or any other person authorized to use the automobiles available for operation for his 
benefit. 

22 The Automobile Liability Security Law 1955.  
      Article 2 (paragraph 4) The term “driver” as used in this Law what mean the person 
who drivers or assists to drive the automobiles for the benefit of other person. 
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มูลคาความเสียหายจะกําหนดไวเปนลําดับตามปริมาณความเสียหาย มีการคํานวณสิทธิของ 
ผูประสบภัยที่จะเสียหายเนื่องจากสูญเสียรายไดของเขาในอนาคต  คาบาดเจ็บ และคาทนทุกข
ทรมานของผูที่อยูในอุปการะของผูตายดวย การประเมินความเสียหายของการประกันภัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้แตกตางจากการประเมินความรับผิดตามกฎหมายในลักษณะละเมิด เนื่องจากมี
การจายคาเสียหายที่เปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมคํานึงวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผูประสบภัย
สามารถเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีไดหรือไม23 สําหรับระยะเวลาในการประเมินมูลคาความ 
เสียหาย กรณีผูประสบภัยเสียชีวิตจะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 48 วัน เวนแตมีขอสงสัยใน 
ขอเท็จจริงบางประการอาจขยายระยะเวลาในการดําเนินการออกไปไดแตตองไมเกิน 90 วัน กรณี 
ผูประสบภัยทุพพลภาพตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 38 วัน กรณีผูประสบภัยบาดเจ็บจะตอง
ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จภายใน 19 วัน ซ่ึงเมื่อพนักงานสํารวจภัยไดดําเนินการสอบสวนและ
ประเมินมูลคาความเสียหายแลวจะแจงไปบังบริษัทผูรับประกันภัยและเมื่อบริษัทประกันภัยไดรับ
เร่ืองแลวจะตองดําเนินการชดใชคาเสียหายใหฝายผูประสบภัยภายใน 7 วัน24  

วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทนมี 2 แบบคือ ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทผูรับประกันภัย
เปนผูจายคาสินไหมทดแทนและรัฐบาลญี่ปุนเปนผูจายคาสินไหมทดแทน มีสาระสําคัญคือ 

1)  ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทผูรับประกันภัยเปนผูจายคาสินไหมทดแทนผูประสบภัย
จะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจากผูใชรถและจากบริษัทผูรับประกันภัยไดโดยตรง25 ในกรณีที่ผู
เอาประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูประสบภัยไปกอนแลว ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียก
รองเงินที่ตนไดจายใหแกผูประสบภัยจากบริษัทผูรับประกันภัยไดตามจํานวนที่จายไปจริงนั้น26 ใน
การชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นผูประสบภัยสามารถเรียก “คาเสียหายชั่วคราว”  จากบริษัทรับประ
กันภัยกอนที่มีการประเมินมูลคาความเสียหายเสร็จส้ิน เพราะการกําหนดคาเสียหายที่ผูประสบภัย
                                                        

23 Automobile Insurance Rating Association of Japan. Automobile Insurance in Japan. (with 
Appendix), p.9. 

24 กรมการประกันภัย.  (2538).  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน.  หนา 8. 
25 The Automobile Liability Security Law 1955. 

Article 16 (paragraph 1) In the event of the holder becoming liable in accordance with 
the provision of Article 3. the victim may request the insurance company to pay the damages to the 
extent of the amount of insurance in accordance with provisions of Cabinet Order. 

26 The Automobile Liability Security Law 1955. 
Article 15 the insured may request the insurance company to pay the insurance money 

to extent of the amount which he paid as regards the damages to the victim. 
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ไดรับบางกรณีอาจตองใชระยะเวลานาน แตในระหวางนั้นผูประสบภัยจะตองใชจายในการรักษา
พยาบาล หรือคาจัดการงานศพ คาเสียหายชั่วคราวนี้บริษัทประกันภัยจะตองจายใหกับผูประสบภัย
โดยเร็ว เงินคาเสียหายชั่วคราวถือวาเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนความเสียหายดวย ดังนั้น 
เมื่อตอมาทราบจํานวนมูลคาความเสียหายแลวผูประสบภัยสามารถเรียกเงินสวนที่ยังขาดอยูไดอีก27 
แตถาคาเสียหายช่ัวคราวที่จายไปนั้นมีจํานวนมากกวาคาสินไหมทดแทนที่บริษัทผูรับประกันภัยจะ
ตองจาย บริษัทก็สามารถเรียกคืนได สิทธิเรียกรองเงินคาเสียหายช่ัวคราวมีอายุความ 2 ปบตั้งแตวัน
ที่เกิดอุบัติเหตุ28 

2)  รัฐบาลญี่ปุนเปนผูจายคาสินไหมทดแทน29  กฎหมายกําหนดในกรณีดังตอไปนี้ 
2.1)  กรณีผูขับรถชนผูประสบภัยแลวหนี 
2.2)  กรณีรถที่กอความเสียหายไมมีการประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนต

ตามกฎหมายฉบับนี้ 
2.3)  กรณีรถที่กอความเสียหายมีการประกันภัยตามกฎหมายฉบับนี้ แตผูเอาประ

กันภัยไมมีความรับผิดตามกฎหมายนี้  เชน ผูอาประกันภัยสามารถพิสูจนไดวาตนมิไดประมาท
เลินเลอในการใชรถ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเลอของผูประสบ

                                                        
27 ไกรสิน  สารวิจิตร.  “กฎหมายการประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศญี่ปุน.” วารสารนิติศาสตร, 

หนา 57. 
28 The Automobile Liability Security Law 1955.  

Article 19 The right to claim to be given in accordance with the provision of Article 
16 paragraph 1 and Article 17 paragraph 1 shall cease to exist by prescription after the lapse of two 
years. 

29 The Automobile Liability Security Law 1955. 
Article 71 The Government shall conduct the automobile liability security business in 

accordance with the provision of this Law. 
Article 72 (paragraph 1) If, in the case where there is a person who was injured life or 

body by operation of an automobile, the person cannot claim for the damages as provided for in Article 
3 on account of the fact that the holder of the automobiles is unknown, the Government shall indemnify 
the loss to the extent of the amount as prescribed by Cabinet Order upon request of the victim. Also if a 
person other than the insured of liability insurance became liable for damages in accordance with the 
provision of Article 3 excluding the cases where.  
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ภัยหรือของบุคคลอื่น ซ่ึงไมมีความบกพรองหรือความผิดปกติของรถ ทั้งนี้ ตองเปนความผิดของ
บุคคลอื่นทั้งส้ิน 

กรณีดังกลาวนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผูเอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติ
เหตุรถยนตสามารถเรียกรองใหบริษัทผูรับประกันภัยจายคาเสียหายใหโดยใชหลักเกณฑเดียวกัน
กับผูประสบภัยทั่ วไป  เมื่อบริษัทประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลวก็สามารถ 
เรียกคืนจากรัฐได และเมื่อรัฐไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยไปแลว รัฐก็สามารถ 
รับชวงสิทธิที่ผูประสบภัยมีตอบุคคลผูกอใหเกิดความเสียหายไปเรียกรองเงินที่ไดจายไปคืนได30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
30 ไกรสิน  สารวิจิตร. เลมเดิม. หนา 59. 
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บทที่  5 
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ไดรับการยกเวน 

ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 (3) และ (4) 
 
 ตามที่ไดนําเสนอสาระสําคัญของระบบประกันภัยภาคบังคับ เนื้อหาสาระและมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัยภาคบังคับของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุมครองผู
ประกันภัยจารถ พ.ศ. 2535 และมาตรการทางกฎหมายสําหรับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของ
ประเทศอังกฤษ  ประเทศไตหวัน และประเทศญี่ปุน  ในบทกอน ๆ แลวนั้น ผูศึกษาไดวิเคราะห
ปญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 
(3) และ (4) ดังตอไปนี้  
 
5.1   ปญหาการบังคับใชกฎหมายระหวางรถยนตตามมาตรา 7 และมาตรา 8(3) และ (4) แหงพระ

ราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   
โดยทั่วไปแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รถทุกชนิด

ไมไดรับการยกเวนใหตองจัดทําการประกันความเสียหายและตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
สําหรับผูประสบภัยและจะตองประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย1     ซ่ึงเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
แกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไวก็ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย
เมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย2      โดยจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  
วิธีการ  และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง3 และใหบริษัทผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเบื้องตน  
ตามมาตรา  20   ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน  7  วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ    ทั้งนี้โดย
ไมตองรอพิสูจนความผิด  และใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของเงินคาสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย4 
                                                        

1 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 7. 
2 แหลงเดิม.  มาตรา 20. 
3 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้อง

ตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. 2547. 
4 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 25. 
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หากบริษัทผูรับประกันภัยไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสีย
หายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23(5) สํานักงานกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนแทนและใหนายทะเบียนมีคําส่ังเรียกเงินตามจํานวนที่
จายไปแลวคืนจากบริษัทผูรับประกันและบริษัทผูรับประกันภัยจะตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 
20 ของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่ไดจายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก5 

ผูเขียนพบวามีรถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 
8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กลาวคือ รถตามมาตรา 
8(3) ไดแก รถของกระทรวง  ทบวง  กรม   เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตตามมาตรา 
8(4) ไดแก  รถตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2543 คือ  รถของหนวยงานธุรการ ขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานธุรการที่
เปนอิสระขององคกรใด ๆ ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงรถพวกนี้นับวันจะทวีเพิ่มมากขึ้น 
กระจายอยูทั่วทั้งประเทศและมีผลกระทบตอผูประสบภัยบนทองถนนเปนอยางยิ่ง กลาวคือ เมื่อรถ
ตามมาตรา 8(3) และ (4) ที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายไดไปกระทํา
ความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัย กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้อง
ตนตามมาตรา 23(6) แทนบริษัทผูรับประกันภัยใหแกผูประสบภัยภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคํา
รองขอ  ทั้งนี้ โดยไมตองพิสูจนความผิดและใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสิน
ไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและเมื่อนายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแกผูประสบภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา 8 ซ่ึงเปนรถที่ไมไดเอาประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7 ไว ก็ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ(4) แลวแตกรณี สงใช
เงินคืนกองทุนเงินทดแทน  ซ่ึงผูเขียนเห็นวารถที่จะตองถูกบังคับใหตองจัดใหมีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7 กลับถูกบังคับดวยกฎหมายหรือมีมาตรการลงโทษในกรณีที่บริษัทผูรับประ
กันภัยไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปก็ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเงิน
ตามจํานวนที่จายไปแลวคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยและสามารถเรียกเงินเพิ่มไดอีกในอัตรารอย
ละ 20 ของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก แตรถของทางราชการที่ไดรับ
การยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3)และ (4) แลวแตกรณีกลับไมมี
มาตรการลงโทษหรือมีมาตรการในการเรียกเงินเพิ่มคืนแกกองทุนฯ แตอยางใด ซ่ึงทําใหดูเสมือนวา
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางไมเสมอภาคเทาเทียมกัน และปญหาดังกลาวอาจสงผลใหประชา

                                                        
5 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,   มาตรา 26. 
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ชนขาดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  เพราะอาจทําใหเห็นวารถทั่วไปของ
ประชาชนกฎหมายบังคับใหตองเขาสูระบบการประกันภัยภาคบังคับตองเสียเบี้ยประกันภัย   แลว
ยังตองมีมาตรการบังคับถูกเรียกเงินเพิ่มอีก แตรถของทางราชการนั้นเปนรถที่ไดรับการยกเวนไม
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายกลับไมมีมาตรการบังคับเรียกเบี้ยปรับหรือมาตรการบังคับให
ตองสงเงินเพิ่มคืนแกกองทุนฯ แตอยางใด 

ดังนั้น จึงเห็นไดวาการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางไมเทาเทียมกันและเสมอภาคกัน 
ขัดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติใหทุกคนยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุม
ครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน   เพราะเมื่อพระราชบัญญัติคุมครอง ผูศึกษาจึงเห็นสมควรแก
ไขกฎหมายโดยนํารถตามมาตรา 8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เขาสูระบบของการประกันภัยภาคบังคับ (compulsory insurance) ดวย ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายและทําใหประชาชนผูใชรถทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในระบบ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับและทําใหประชาชนผูใชรถหรือแมกระทั่งตัวผูประสบภัยเองรูสึกวา
เปนการบังคับใชกฎหมายที่เลือกปฏิบัติขาดความเปนธรรมหรือเลือกบังคับใชกฎหมายแกรถบาง
ประเภทเทานั้น และหากนํารถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายเขาสูระบบ
การประกันภัยภาคบังคับก็จะทําใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่มุงคุมครองผูประสบภัย
จากรถใหไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองและเหมาะสม 
 
5.2 ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แหง พระ

ราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
รถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดแก รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  
เทศบาล  องคกรบริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยาและราชการสวนทอง
ถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่นและรถที่กําหนดไวในกฎกระทรวง6 ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากทั่วทั้งประเทศและ
มีผลกระทบตอผูประสบภัยบนทองถนนโดยตรง เมื่อรถดังกลาวไปกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแกผู
ประสบภัย กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23(6) ใหเสร็จ
ส้ินภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอโดยไมตองรอพิสูจนความผิดและใหถือวาคาเสียหาย
เบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย7หากรถที่ได

                                                        
6 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 8. 
7 แหลงเดิม.  มาตรา 25. 
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รับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) กอใหเกิดความเสีย
หายแกผูประสบภัย กองทุนเงินทดแทนก็จะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยทันที8 
เมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัยภายใน 7 วันโดยไมตองรอพิสูจนความผิดกอน เห็นไดวามาตร
การทางกฎหมายที่ใหกองทุนทดแทนจายคาเสียหายเบื้องตนในทันทีแกผูประสบภัยนั้น เปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายที่มุงจะเยียวยาแกไขใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีโดย
ไมตองรอพิสูจนความผิด (no fault) ซ่ึงหากจะตองมีการพิสูจนความผิดกันกอน (Fault) ก็จะตองใช
สิทธิในทางศาลซึ่งจะตองมีการฟองรองกันและผลที่ตามมาคือผูประสบภัยจะตองเสียคาใชจายและ
เสียเวลาในการพิสูจนความผิดกอนทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ผูศึกษาพบวา เมื่อรถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา 8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูประสบภัยแลวและกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก 
ผูประสบภัยจากรถแลวโดยไมตองพิสูจนความผิด หนวยงานราชการซึ่งเปนเจาของรถตามมาตรา 
8(3) และ (4) กลับบายเบี่ยงหรือประวิงการสงเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนใหแกกองทุนเงินทดแทน 
โดยอางวาตองรอพิสูจนความรับผิดทางละเมิดกอน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และอางวาหากผลการสอบสวนปรากฏวาหนวยงานของรัฐไมตองรับผิดหรือ
เจาหนาที่ของตนซึ่งเปนผูขับรถยนตมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลวก็จะไมตองรับ
ผิดชดใชเงินคืนใหแกกองทุนเงินทดแทนแตประการใด9 โดยเปนการกลาวอางมติหรือผลของการ
สอบสวนใหตนไมตองรับผิดในการทําละเมิด เห็นไดวาขอกลาวอางดังกลาวของหนวยงานราชการ 
ผูเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) นั้น ไมถูกตองและเปนความ 
เขาใจที่คลาดเคลื่อนในขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ
สงผลตอการบังคับใชกฎหมายอยางยิ่งเพราะการจายคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนเงินทดแทนจายให
แกผูประสบภัยนั้นเปนการจายตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อชวยเหลือเยียวยาใหแกผูประสบภัย
ไดรับการชดใชไดอยางทันทวงทีโดยไมตองรอการพิสูจนความผิดกอนแตอยางใด ซ่ึงเจตนารมณ
ของกฎหมายนั้นมุงคุมครองผูประสบภัยเปนหลัก ดังนั้น การที่หนวยงานราชการอางวาตนไมตอง
รับผิดหากผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดวาตนไมตองรับผิดหรือเจาหนาที่ของตนมิไดเปน
ผูจงใจหรือมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงเปนความเขาใจขอกฎหมายที่คลาดเคลื่อน ซ่ึง
หนวยงานไมอาจกลาวอางเชนนั้นไดเปนการขัดตอบทบัญญัติในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติคุม

                                                        
8 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 23(6). 
9 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539, มาตรา 5 และมาตรา 6. 
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ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพราะเจตนารมณของกฎหมายนั้นมุงใหผูประสบภัยใหไดรับ
การเยียวยาโดยไมตองมีการพิสูจนความผิดกอน 

ดังนั้น จึงเห็นไดวาขอกลาวอางของหนวยงานราชการดังกลาวขางตนนั้นไมถูกตองและ
เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในขอกฎหมายและเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบ
ภั ย จ าก รถ  พ .ศ . 2535  ที่ มุ ง เน น คุ ม ค รอ งผู ป ร ะส บ ภั ย จ าก รถ โด ยไม ต อ งรอพิ สู จน 
ความผิด เปนการจายโดยการยกเวนตามหลักการพิสูจนความผิดกอน เพราะเจตนารมณของ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นั้นเปนกฎหมายที่เปนการมุงคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถใหไดรับการเยียวยาชวยเหลือทันทีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัย 
ในสวนของการจายคาเสียหายเบื้องตน ดังนั้น ขอกลาวอางของหนวยราชการผูเปนเจาของรถตาม
มาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณี จึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ดังนั้น ในประเด็นนี้ผูศึกษาจึงเห็นสมควรแกไขกฎหมายโดยนํารถที่ไดรับการยกเวนไม
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3)และ (4) แลวแตกรณีเขาสูระบบของการประ
กันภัยภาคบังคับ (compulsory insurance) ดวย ซ่ึงจะเปนการขจัดปญหาความสับสนและแนวทาง
ปฏิบัติของหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณี และอีกทั้งจะเปนการ
บังคับใชกฎหมายให เปนไปดวยความเสมอภาคและยุติธรรมและผูศึกษาเห็นควรเพิ่มเติม 
บทบัญญัติของกฎหมายโดยบัญญัติใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแต
กรณีเปนผูตั้งงบประมาณเพื่อสงเบี้ยประกันภัยในรถยนตของตนกับบริษัทประกันภัย เชนเดียวกับ 
รถยนตของประชาชนทั่วไปที่ตองสงเบี้ยประกันภัยเหมือนกัน  

 
5.3 ปญหาเกี่ยวกับการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีของรถที่ไมตองจัดใหมีการ

ประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย 
รถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3) และ (4) 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ .ศ . 2535 เมื่อกอให เกิดความเสียหายแก 
ผูประสบภัยแลว กองทุนทดแทนผูประสบภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23(6) ให
เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอโดยไมตองรอพิสูจนความผิดกอนและใหถือวา 
คาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
เมื่อกองทุนเงินทดแทนไดจายคาเสียหายเบื้องตนไปแทนหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) 
และ (4) แลวก็ใหหนวยงานผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณีสงเงินที่ไดจายจาก 
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กองทุนคืนใหแกกองทุนและการจายเงินคืนกองทุนสําหรับรถตามมาตรา 8 ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 10 ผูเขียนพบวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2537    
ขอ 4 บัญญัติไววา เมื่อรถของราชการที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยได
กอใหเกิดความเสียหายและไดมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินของกองทุน
เงินทดแทนผูประสบภัยตอเมื่อมีการพิ สูจนความรับผิดตามระเบียบของทางราชการและ 
เปนที่ยุติวารถราชการเปนฝายตองรับผิดแลวใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยแลวเรียกเงิน
ตามจํานวนที่จายไปยังสวนราชการเจาของรถทราบโดยเร็ว ซ่ึงกรณีนี้เห็นวานาจะไมถูกตองและ 
ขัดกับหลักการหรือเจตนารมณตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 
32 วรรคแรก ที่กําหนดใหหนวยงานตองสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยทันทีโดยไมตอง
พิสูจนความผิดกอน แตตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวในขอ 4 กลับบัญญัติขั้นตอนหรือ 
ตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมแตกตางไปจากบทบัญญัติในมาตรา 32 กลาวคือ เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัย
ไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหกับผูประสบภัยไปแลวก็จะตองมีการพิสูจนความรับผิดใหเปนที่ยุติ
กอนวารถของทางราชการตองเปนฝายรับผิดดวย จึงเห็นไดวาระเบียบกระทรวงการคลังนาจะเปน
การกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขในการดําเนินการเพิ่มไปจากมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และในการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวนี้อาจสงผลไปถึง 
อายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยของสวนราชการที่กําหนดไวในมาตรา 31 วรรคสอง 

ผูเขียนพบวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัย กรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2537 ขอ 4 บัญญัติไววา เมื่อรถของ
ราชการที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยไดกอใหเกิดความเสียหายและ
ไดมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินของกองทุนเงินทดแทนผูประสบภัย 
ตอเมื่อมีการพิสูจนความรับผิดตามระเบียบของทางราชการและเปนที่ยุติวารถราชการเปนฝายตอง
รับผิดแลวใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยแลวเรียกเงินตามจํานวนที่จายไปยังสวน 
ราชการเจาของรถทราบโดยเร็ว ซ่ึงกรณีนี้เห็นวานาจะไมถูกตองและขัดกับหลักการหรือเจตนารมณ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 วรรคแรก ที่กําหนดให 
หนวยงานตองสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยทันทีโดยไมตองพิสูจนความผิดกอน แตตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวในขอ 4 กลับบัญญัติขั้นตอนหรือตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมแตกตางไป

                                                        
10 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีรถของราชการ

กอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2537. 
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จากบทบัญญัติในมาตรา 32 กลาวคือ เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนให
กับผูประสบภัยไปแลวก็จะตองมีการพิสูจนความรับผิดใหเปนที่ยุติกอนวารถของทางราชการตอง
เปนฝายรับผิดดวย จึงเห็นไดวาระเบียบกระทรวงการคลังนาจะเปนการกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไข
ในการดําเนินการเพิ่มไปจากมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
และในการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวนี้อาจสงผลไปถึงอายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยของสวนราช
การที่กําหนดไวในมาตรา 31 วรรคสอง อีกดวย 

ดังนั้น  ในประเด็นนี้ผูเขียนจึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย  กรณีรถของทางราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 
2537    ในขอ 4   ใหมีบทบัญญัติที่สอดคลองกับมาตรา 32 แหง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยไมตองมีการพิสูจนความผิดกอน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายที่มุงเนนเปนการคุมครองแกผูประสบภัยใหไดรับการชวยเหลือเยียวยาไดอยางทันทวงที  
และเปนธรรม 
 
5.4 ปญหาการดําเนินงานและเงื่อนไขการจายของกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําหรับในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจาก
รถเทานั้น11   เมื่อเกิดกรณีตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23 ซ่ึงกรณีของรถที่ไดรับการยกเวนไม
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย ตามมาตรา 8(3) และ (4) แลวแตกรณี ไดไปกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูประสบภัยและกองทุนทดแทนผูประสบภัยก็จะจายเฉพาะคาเสียหายเบื้องตนตาม
มาตรา 23(6) เทานั้น และอีกทั้งจํานวนเงินที่กําหนดไวในการจายคาเสียหายเบื้องตนเปนเงินเพียง 
35,000 บาท ซ่ึงดูจะไมเพียงพอเพราะรถเปนทรัพยอันตรายอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล เมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็จะตองมีความสูญเสียและคาใชจายในการเยียวยา คอนขางสูง ดังนั้น จํานวน
เงินที่กําหนดไวในการจายคาเสียหายเบื้องตนนั้นยังดูจะไมเพียงพอและเงินของกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัยก็มีรายรับที่ไดจากการจายเปนเบี้ยประกันภัยของผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครอง 
ใชรถซ่ึงสัดสวนที่มากกวาเงินที่กองทุนเงินทดแทนจะตองจายใหแกผูประกันภัย ทําใหเงินของ 
กองทุนมิไดถูกนํากลับไปใชประโยชนหรือคืนใหแกผูประสบภัยจากรถเทาที่ควรและไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายที่มุงเนนเปนการคุมครองแกผูประสบภัยใหไดรับการชวยเหลือเยียวยา
ไดอยางเหมาะสมเปนธรรมและทันทวงที 

                                                        
11 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 33. 
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ในปญหาดังกลาวขางตนหากไดมีการแกไขใหกองทุนเงินทดแทนมีวัตถุประสงค
สามารถจายคาสินไหมทดแทนกรณีสวนที่เกินไดดวย ก็จะเปนการเยียวยาที่เหมาะสมและเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่มุงคุมครองผูประสบภัยจากรถใหไดรับการชวยเหลืออยางเปนธรรม
และทันทวงที อีกทั้งเงินของกองทุนเงินทดแทนก็มาจากการจายเบี้ยประกันภัยจากเจาของรถหรือผู
ครอบครองใชรถควรจะถูกนํากลับมาเปนการคุมครองใหแกผูประสบภัยจากรถจะดูเหมาะสมและ
เปนธรรมสมดังเจตนารมณของกฎหมายยิ่งกวา 

 
5.5 ปญหาในการสํารองจายเงินคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินคาเสียหายเบื้องตน 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กองทุนเงินทดแทนผู
ประสบภัยจากรถนั้นสามารถจายไดเฉพาะคาเสียหายเบื้องตนจํานวนไมเกิน 35,000 บาท12 เทานั้น
โดยไมมีเงื่อนไข การสํารองจายคาสินไหมทดแทนในสวนที่ เกินจากคาเสียหายเบื้องตนตาม
กฎหมายคือจํานวน  50,000  บาท หรือจํานวน  80,000  บาท แลวแตกรณีนั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติ
ใหสํารองการจายคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินไปจากคาเสียหายเบื้องตน ทําใหประชาชนผู
ประสบภัยจากรถไดรับความเดือดรอนเพราะตองไปรอฟองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดกอนจึงจะได
รับเงินในสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตนดังกลาว และเห็นไดวาจํานวนเงินของคาเสียหายเบื้อง
ตนหรือเงินสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตนก็เปนจํานวนเงินที่อยูในความคุมครองตามที่กฎหมาย
กําหนดอยูแลวตามความในกฎกระทรวง   ดังนั้น จึงควรมีหลักเกณฑที่เปนหลักประกันการชดใชคา
สินไหมทดแทนในแนวทางอยางเดียวกัน เพราะเจตนารมณของกฎหมายนั้นมุงเนนที่จะคุมครอง
หรือเยียวยาใหผูประสบภัยใหไดรับการชวยเหลือไดอยางทันทวงทีและเพียงพอโดยไมตองพิสูจน
ความผิดกอน 

ในกรณีดังกลาว การจายคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ  พ .ศ . 2535 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุนตาม  Automobile Liability 
Security Law 1955   เห็นไดวากฎหมายของประเทศญี่ปุนมีการจายคาเสียหายชั่วคราว (provisional 
payment of damages) โดยผูประสบภัยสามารถเรียกรองคาเสียหายชั่วคราวไดจากบริษัทผูรับประ
กันภัย ทั้งนี้ กอนที่การประเมินคาเสียหายจากการประกันภัยบังคับจะเปนที่ยุติ13 และหากคาเสียหาย

                                                        
12 กฎกระทรวง เรื่องกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ. 2547. 
13 The Automobile Liability Security Law 1955 Article 16, Article 17. 
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ช่ัวคราวที่ไดจายไปนั้นหากมีจํานวนมากกวาคาสินไหมทดแทน บริษัทผูรับประกันภัยก็สามารถ
เรียกเงินสวนที่เกินคืนจากตัวผูประสบภัยได 

ผูเขียนเห็นวา รถยนตนั้นเปนทรัพยอันตราย ซ่ึงหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูประสบภัย
ก็มักจะตองมีคาใชจายหรือคารักษาพยาบาลคอนขางสูงในการรักษาตัวของผูประสบภัยเอง ซ่ึงหาก
กฎหมายยังคงจํากัดเฉพาะใหกองทุนเงินทดแทนจายไดแตเพียงจํานวนคาเสียหายเบื้องตน14   ก็อาจ
จะดูไมเปนธรรมแกผูประสบภัยและอีกทั้งกฎหมายยังกําหนดเงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทนใน
สวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน จํานวน  50,000  บาท หรือจํานวน  80,000 บาทแลวแตกรณี15   ไว
อีกวาตองมีการพิสูจนความรับผิดกอน ซ่ึงก็จะทําใหผูประสบภัยไมไดรับการเยียวยาไดอยางทัน
ทวงทีและเกิดความลาชาเพราะตองไปดําเนินคดีฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดกอนและทําใหผู
ประสบภัยตองมีคาใชจายในสวนของการฟองรองดําเนินคดีอีกตางหาก และประกอบกับเงินคาสิน
ไ ห ม ท ด แ ท น ใ น ส ว น ที่ เ กิ น จ า ก ค า เสี ย ห า ย เบื้ อ ง ต น ก็ เป น จํ า น ว น เงิ น ที่ 
ถูกกําหนดอยูแลวในความคุมครองตามกฎหมาย ตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2540  
ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2540   ดังนั้น จึงควรมีหลักเกณฑการจายเชนเดียวกับการจายคาเสียหาย
เบื้องตนเพราะจะทําใหผูประสบภัยไดรับการเยียวยาไดอยางพอเพียงและทันทวงที ซ่ึงในปจจุบัน
ปญหาดังกลาวไดทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะสภาพเศรษฐกิจ คาครองชีพคอนขางสูง  ดังนั้น  
คาใชจาย คารักษาพยาบาล หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ผูประสบภัยจะตองทดรองจายไปกอนก็มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงสงผลตอตัวผูประสบภัยโดยตรงที่ไดรับความเดือดรอนตามมาดวย 
เชนกัน 

ดังนั้น ในประเด็นนี้ผูเขียนจึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขมาตรการในการสํารองจายใน
สวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน ซ่ึงปจจุบันกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดมีมาตรการในการจาย
เฉพาะคาเสียหายเบื้ องตนไม เกิน  35,000 บาทเท านั้น  โดยไมมี เงื่อนไขการสํ ารองจายค า 
สินไหมทดแทนสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน 50,000 บาท ถึง 80,000 บาทดวย จึงสมควรมีการ
ปรับปรุงแกไขเงื่อนไขการสํารองจาย ใหสํารองจายกรณีที่บริษัทประกันภัยไมจายหรือจายลาชาใน
สวนที่เกินคาเสียหายเบื้องตนไดถึงจํานวน 50,000 บาทถึง 80,000 บาทดวย เนื่องจากเปนการสํารอง
จายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนและการสํารองจายก็สามารถเรียกคืนจากบริษัท 

                                                        
14 กฎกระทรวง เรื่องกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหาย

เบื้องตนและการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ. 2547. 
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540. 
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ประกันภัยไดหรืออาจปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายใหผูประสบภัยจากรถ อาจเรียกรอง
คาเสียหายชั่วคราวในสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตนไปกอนได โดยใหผูประสบภัยจากรถ
สามารถเรียกรองคาเสียหายชั่วคราวไดจากบริษัทผูรับประกันภัย ซ่ึงหากจํานวนเงินที่ไดจายใหแก 
ผูประสบภัยมีจํานวนมากกวาคาสินไหมทดแทนก็ใหบริษัทผูรับประกันภัยเรียกเงินสวนที่เกินคืน
จากผูประสบภัยจากรถได ซ่ึงจะทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับการเยียวยาไดอยางเหมาะสมและทัน
ทวงทีและเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกประชาชนใหไดรับการชวย
เหลือไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
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บทที่  6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 

การคุมครองผูประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535   ไดนําหลักการและแนวคิดในเรื่องของการประกันภัยไมวาในสวนของหลักสวนไดเสีย
ในเหตุประกันภัยเพราะการประกันภัยนั้น  ผูประสบภัยจะตองมีสวนไดเสียในทรัพยที่ตนประ
กันภัย หลักสุจริตอยางยิ่ง หลักชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง หลักการรับชวงสิทธิหรือแม
กระทั่งหลักการเฉลี่ย ซ่ึงหลักการตาง ๆ ที่กลาวมานี้ลวนแลวแตเปนหลักพื้นฐานของการประกันภัย 
ประกอบกับแนวคิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในเรื่องของหลัก
การบั งคับ ให รถทุ กคัน ต อ งมี ก ารประกันภั ยรถยนต ภ าคบั งคั บ  (compulsory insurance)  
กลาวคือ รถทุกคันที่ใชวิ่งบนทางหรือทองถนน ผูเปนเจาของรถหรือผูครอบครองใชรถจะตองจัด
ใหมีการประกันความเสียหายแกผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงหลักดังกลาวนี้เปนหลักการที่นานาประเทศ 
ไมวาประเทศอังกฤษ  ประเทศไตหวัน  ประเทศญี่ปุน ก็ไดยอมรับและไดบัญญัติไวในกฎหมายของ
ตน และแมกระท่ังรถของสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ใน
กฎหมายประเทศญี่ปุนก็ยังมิไดรับการยกเวนและรถเหลานี้ก็จะตองจัดใหมีการประกันภัย 
ภาคบังคับดวย 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ไดมีแนวคิดและหลักการ
สําคัญ ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายหลายประการ กลาวคือ หลักการบังคับใหรถทุกคันตองจัดใหมีการ
ประกันความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยจากรถ กรณีที่
ไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย เพื่อใหไดรับการเยียวยาตอความเสียหายที่ไดรับอยางทันทวงที แน
นอนและเปนธรรม หลักการจายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองรอพิสูจนความรับผิดกอน ซ่ึงเปน
การยกเวนหลักในเรื่องของละเมิดที่จะตองพิสูจนความผิดกอนวาฝายใดเปนฝายที่ผิดเพื่อที่จะเปน
ฝายที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักประมวลกฎหมายวาดวยละเมิดเพื่อประโยชนของผู
ประสบภัยโดยตรง และอีกทั้งเพื่อเปนหลักประกันแกสถานพยาบาลวาผูประสบภัยจากรถเมื่อเขา
รับการรักษาที่สถานพยาบาลแลวจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอนและรวดเร็ว หลักการ
ใหมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการจายคาเสียหายเบื้องตน ซ่ึงเปนการอุดชองวางของ
กฎหมายกลาวคือ หากรถที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายไดไปกระทําความเสียหายแก 
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ผูประสบภัย กรณีนี้เห็นไดวาบริษัทผูรับประกันภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเบื้องตน แตหากบริษัท 
ผูรับประกันภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนหรือจายไมครบจํานวน กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ก็จะเขามารับภาระจายคาเสียหายเบื้องตนแทนบริษัทผูรับประกันภัย ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ใน 
ตางประเทศก็ไดมีกําหนดไวเชนกันเพื่อเปนมาตรการเสริมในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูประสบภัยใหไดรับการเยียวยา ชวยเหลืออยางรวดเร็วและเปนธรรม และหลักการใหมีบริษัทกลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถเพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทน 
หรือเงินตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทน 
ผูประสบภัยจะไดมอบหมาย ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราช
บัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและดําเนินกิจการอื่นตามที่กําหนดในหนังสือบริคณห
สนธิ จากแนวคิดในเรื่องของการประกันภัยและหลักการสําคัญตามพระราชบัญญัติคุมครองผู
ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวาหากรถทุกคันมีการจัดทําประกันภัยภาค
บังคับเพื่อคุมครองผูประสบภัยจากรถในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถ ยอม
เปนที่เชื่อมั่นหรือมีหลักประกันวาผูประสบภัยจะไดรับการเยียวยา ชวยเหลือไดอยางทันทวงทีและ
เปนธรรม แตปรากฏวาในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กลับมีบทบัญญัติ
ในมาตรา 8(3) และ (4) ที่ยกเวนรถที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายคือ รถของกระทรวง  
ทบวง   กรม   เท ศบ าล   องค ก ารบ ริห ารส วน จั งห วั ด   สุ ข าภิ บ าล   ก รุ ง เท พ มห าน คร   
เมืองพัทยาและราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ทหาร และรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รถที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายไดกอใหเกิดปญหาสําคัญ
อยูหลายประการ กลาวคือ ปญหาในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายของรถที่ตองจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายตามมาตรา 7 กับรถที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8(3)และ(4) 
ในสวนของการจายเงินคืนใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัยและเงินเพิ่มจากคาเสียหายเบื้องตนเมื่อ
กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายใหแกผูประสบภัย       ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหนวยงาน
ผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8(3) และ (4) ปญหาในสวนของการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบ
ภัย เมื่อกองทุนเงินทดแทนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปในกรณีที่รถตามมาตรา 
8(3) และ (4) ไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย ปญหาการดําเนินงานและเงื่อนไขการจายคา
เสียหายเบื้องตนของกองทุนทดแทนผูประสบภัย          และปญหาในการสํารองจายเงินคาสินไหม
ทดแทนในสวนที่เกินจากคาเสียหายเบื้องตน ซ่ึงเห็นไดวาปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนอาจสง
ผลตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและสงผลกระทบ
ตอประชาชนหรือผูประสบภัยโดยตรง 
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ดังนั้น เพื่อเปนการขจัดปญหาและแกไขขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรถตามมาตรา  
8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรแกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายโดยบัญญัติใหนํารถตามมาตรา 8(3) และ (4) เขาสูระบบของการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับ หรือจัดใหมีการประกันความเสียหายเชนเดียวกับรถทั่วไปตามมาตรา 7 แหง 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได อีกทั้ง
ยังเปนการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคสอดคลองกับหลักตามมาตรา 30 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติใหบุคคลตองถูกบังคับดวยกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  
และอีกทั้งเปนการลดภาระที่เกิดขึ้นกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยที่จะตองจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแกผูประสบภัยในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากรถตามมาตรา 8(3)และ(4) และในกรณีที่ตองมี
การพิสูจนความผิดกันซ่ึงจะตองวากลาวฟองรองกันในมูลละเมิดในทางแพง หากรถตามมาตรา  
8(3) และ (4) ไดจัดใหมีการประกันความเสียหายแลวก็จะมีคาเสียหายเบื้องตนจํานวนหนึ่งที่ 
เอาประกันไวตามสัญญาประกันภัยท่ีใหความคุมครองอีกชั้นหนึ่งกอน ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงเห็นวามีความจําเปนที่ควรจะตองแกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 โดยไมตองมีการยกเวนรถตามมาตรา 8(3) และ (4) ซ่ึงเปนรถที่ไมตองจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามมาตรา 7 อันจะสงผลใหเกิดความถูกตองและเปนธรรมและเปนการดําเนิน
การใหเปนไปตามหลักการประกันภัย อีกทั้งเปนการคุมครองผูประสบภัยที่ชัดเจนมีจํานวนความคุม
ครองสูงกวาคาเสียหายเบื้องตนตามกฎหมายกําหนดอีกดวย 
 
6.2 ขอเสนอแนะ 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มีเจตนารมณที่มุงคุมครองผู
ประสบภัยจากรถใหไดรับการเยียวยาไดอยางรวดเร็ว แนนอน ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางการ
แกไขบทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

6.2.1  แกไขบทบัญญัติในมาตรา 8(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหรถตามมาตรา 8(3) และ (4)  ซ่ึงเปนรถของสวนราชการ  กระทรวง  ทบวง  
กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาล  กรุงเทพ  เมืองพัทยา  และราชการสวนทอง
ถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร และรถอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง เขาสูระบบการประกันรถยนตภาคบังคับ หรือจัดใหมีการประกันความเสียหายแกผู
ประสบภัย เชนเดียวกับรถตามมาตรา 7  ที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายแกผูประสบภัยจาก
รถ  ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  มีเจตจํานงที่จะมุงให
ความคุมครองแกผูประสบภัยทุกรายที่ไดรับอันตรายอันเกิดจากการใชรถที่ใชหรืออยูในทาง  และ
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ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจายคาเสียหายเบื้องตน เพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายแกผูประสบภัย
โดยไมตองมีการพิสูจนความรับผิดกอน   อีกทั้ง ภายใตบริบทของกฎหมายที่ใหรถทุกคัน ทุกชนิดที่
ใช หรือมีไวใช ซ่ึงเจาของรถ หรือผูครอบครองใชรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายแกผู
ประสบภัยซ่ึงสอดคลองกับหลักการกระจายความเสี่ยงภัย  โดยหากไมมีการแกไขบทบัญญัติตาม
มาตรา 8 (3) และ (4) แลว ก็จะสงผลกระทบตอผูประสบภัยบนทองถนนโดยตรง กลาวคือ ทําให
เกิดความไมเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมายระหวางผูเปนเจาของรถดวยกัน อีกทั้งผูประสบภัยก็
ไดรับความคุมครองอยางไมเทาเทียมกัน  เมื่อเกิดภัยจากการใชรถตามมาตรา 8 (3) และ (4) กับรถ
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และกอใหเกิดภาระแก
กองทุนทดแทนผูประสบภัยที่จะตองรับภาระในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย 

6.2.2  ผูศึกษาพบวา หากไดมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา 8 (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ใหเขาสูระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับแลว  
ประกอบกับหากไดมีการแกไขกลไก หรือมาตรการทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ก็จะทําใหการบังคบั
ใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาทิเชน  มาตรา  33  ในเรื่องวัตถุประสงค และเงื่อนไข
การจายคาเสียหายเบื้องตนของกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ไดกําหนดจํานวนเงินในการจายคาเสีย
หายเบื้องตนไวเพียงไมเกิน 35,000 บาท  ซ่ึงมีจํานวนคอนขางนอย และไมเพียงพอ เพราะรถยนต
เปนทรัพยอันตรายอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล    เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถ 
ก็จะตองมีความสูญเสีย และมีคาใชจายคอนขางสูง ประกอบกับเงื่อนไขของกองทุนทดแทนผู
ประสบภัยนั้นใหจายไดเฉพาะคาเสียหายเบื้องตนจํานวนไมเกิน 35,000 บาทเทานั้น  แตในสวนที่
เกินจากคาเสียหายเบื้องตนนั้น ผูประสบภัยจะตองไปฟองรองเพื่อพิสูจนความผิดกอน  โดยไมมีบท
บัญญัติของกฎหมายใหสํารองการจายคาสินไหมทดแทน ในสวนที่เกินไปจากคาเสียหายเบื้องตน   
ในกรณีดังกลาวกฎกระทรวงฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2540)  ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2540  ไดกําหนดให
ความคุมครองถึง 50,000 บาท  ในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บ หรือ 80,000 บาท กรณีที่เสียชีวิต หรือไดรับ
รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  ซ่ึงหากในโอกาสตอไปไดมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา 33 แหงพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   ใหมีเงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทนในสวนที่
เกินไปจากคาเสียหายเบื้องตน  โดยใชหลักการเดียวกันกับการจายคาเสียหายเบื้องตน โดยไมตอง
พิสูจนความผิดกอน  ก็จะทําใหผูประสบภัยจากรถไดรับความคุมครองไดอยางเพียงพอ และทัน
ทวงทีตอความเสียหายที่เกิดขึ้น     

6.2.3  ผูศึกษาพบวา หากไดมีการแกไข ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืนกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย  กรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2535  ขอ 4  ที่ไดกําหนดไว
วา เมื่อรถของทางราชการที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายไดกอใหเกิดความเสียหาย และได
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มีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย เมื่อมีการพิสูจน
ความผิด และเปนที่ยุติวา รถของทางราชการเปนฝายตองรับผิด ซ่ึงเห็นไดวา เปนการกําหนดเงื่อน
ไข หลักเกณฑ ที่ขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ใน
มาตรา  32  ที่บัญญัติใหจายคาเสียหายเบื้องตน โดยไมตองมีการพิสูจนความรับผิดกอน  เห็นไดวา
การที่กระทรวงการคลังไดกําหนดขั้นตอนเชนนี้  นาจะเปนการกําหนดขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่เพิ่ม
เติมแตกตางไปจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ที่มุงคุม
ครองผูประสบภัยใหไดรับการเยียวยาในสวนของคาเสียหายเบื้องตน โดยมิตองมีการพิสูจนความ
รับผิดกอนแตอยางใด  ดังนั้น ในโอกาสตอไป หากไดมีการแกไขระเบียบกระทรวงการคลงัดงักลาว 
ใหมีหลักการที่สอดคลองเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535  มาตรา  32  ก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูง
สุดแกประชาชนและสังคมโดยสวนรวมอยางแทจริง 
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(สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืน 

กองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถของราชการกอใหเกิดความเสียหาย 
พ.ศ. 2537 

-------------------------------------- 
 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการถือปฏิบัติในการสงเงินคืนกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสงเงินคืน กองทุนทด
แทนผูประสบภัย กรณีรถราชการกอใหเกิดความเสียหาย พ.ศ. 2537” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2537 เปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
    “รถของราชการ”   หมายความวา   รถของกระทรวง ทบวง กรม และ รถยนต

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
มาตรา 8 (3) 

ขอ 4  เมื่อรถของราชการที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยได
กอใหเกิดความเสียหาย และไดมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนทดแทนผู
ประสบภัย  เมื่อมีการพิสูจนวาความรับผิดตามระเบียบของทางราชการ และเปนที่ยุติวารถราชการ
เปนฝายตองรับผิดแลว ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยแจงเรียกเงินตามจํานวนที่จายไป
ยังสวนราชการเจาของรถทราบโดยเร็ว 

ขอ 5  เมื่อสวนราชการไดรับแจงตามขอ 4 ใหรีบดําเนินการเบิกเงินงบประมาณจาก
หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ เพื่อส่ังจายเขาบัญชีกองทุนทดแทนผูประสบภัย บัญชีที่ 1 หรือ
บัญชีเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยจังหวัด...................บัญชีที่ 3 แลวแตกรณี 

   การเบิกจายเงินบัญชีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน      
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ทั้งนี้ ใหถือวันที่ประทับตรารับหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรีวาดวยงานสารบรรณ เปนวันที่ไดรับแจง 
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ขอ 6  การปฏิบัติในการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
โดยไมตองแนบเอกสารประกอบฎีกา แตใหผูเบิกแจงไวดานหลังฎีกาวาเบิกเพื่อสงคืนกองทุนทด
แทนผูประสบภัยและเลขที่หนังสือที่แจง 

   เงินที่สวนราชการตองสงคืนตามระเบียบนี้ ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจา
ของงบประมาณไดรับแจงใหชําระหนี้และใหนํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับ
แจงใหชําระหนี้ให 

ขอ 7  การบันทึกบัญชีของสวนราชการที่สงเงินคืนเขากองทุนทดแทนผูประสบภัยให
ปฏิบัติตามคูมือการบัญชีสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

   สําหรับสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
กลาโหมวาดวยการบัญชีเงินราชการที่ไดรับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ 8  ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้ ใหขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ 9  การสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัยในกรณีที่รถของเทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด    สุขาภิบาล     กรุงเทพมหานคร    เมืองพัทยา   และราชการสวนทองถ่ินที่เรียก
ช่ืออยางอื่นกอใหเกิดความเสียหาย    ใหเปนไปตามระเบียบ   ขอบังคับ  ของราชการบริหารสวน
ทองถ่ินนั้น 

ขอ 10  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2537 

 
(ลงนาม)                ไตรรงค   สุวรรณคีรี 

(นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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