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บทคดัย่อ 
 

ปัจจุบนัการเดินทางโดยใชร้ะบบการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทั้งหลายเป็น
ส่ิงท่ีจาํเป็นในการใชเ้ดินทางในชีวิตประจาํวนั จากการศึกษาพบว่า อุบติัเหตุบนทอ้งถนนนั้นส่วน
ใหญ่มาจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะโดยจากสถิติแลว้การใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร
ประจาํทางและ รถยนต์โดยสารระหว่างจงัหวดันั้น เกิดอุบติัเหตุมาก เป็นอนัดับตน้ๆ ของไทย  
โดยเหตุผลหลกัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุนั้น ส่วนใหญ่มาจากความประมาทของผูข้บัข่ีและความไม่ได้
มาตรฐานของรถยนตโ์ดยสาร 

ปัจจุบนัการคุม้ครองความเสียหายแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์
โดยสารสาธารณะยงัมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาในการเขา้ถึงสิทธิของผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย 

ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ปัญหาในการไดรั้บความคุม้ครองความเสียหาย
จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ และปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบญัญติั
การขนส่งทางบก งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบั
การใหค้วามคุม้ครองผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

งานวิจยัไดเ้สนอแนะหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครอง 
ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ เม่ือความเสียหายต่างๆ เกิดข้ึน
จากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกาย 
อนามยั ผลกระทบท่ีตามมาย่อมเกิดกับผูใ้ช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะ ทั้งในทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงการชดเชยและการเยยีวยาความเสียหายเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จากการใช้บริการรถยนต์โดยสาธารณะ ผูท่ี้ได้รับความเสียหายควรจะต้องได้รับการคุ้มครอง 
ความเสียหาย การชดใชค่้าเสียหาย และการเยียวยา จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลายอยา่งสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรม เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

ฆ 

DPU



 ง 

Thesis Title Problems on Obtaining Compensation for Public Transportation User 
Author Suphitcha  Nutchamit 
Thesis Advisor Associate Professor Pinit  Thipmanee 
Department Law 
Academic Year 2012 
 

ABSTRACT 
 

Presently, public transportation system has increasingly become a major role for 
travelling on a daily basis. The study finds that the main cause of road accidents derives from 
public bus service. The statistical result of the study also manifests that public and intercity buses 
yield most of the accidents in Thailand. Most common causes of accidents are negligence of 
driver and non-standard condition of vehicle. 

There exist several fault coverage problems for the injured using public transportation 
such as the problem on access of rights of the victim, the additional claim of indemnity, the scope 
of damage protection from compensation fund, and the damage claim in accordance with land 
traffic bill. This research aims to analyze the legal problems and obstacles regarding protection of 
those damaged in public transportation. 

Research suggests guidelines and measure for legal protection of the victim suffered 
physically, directly and indirectly, from using the service of public transportation. Compensatory 
measures and remedies from any parties involved are vitally important to the victim using the 
service of public transportation. 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการเดินทางโดยใชร้ะบบการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทงัหลายเป็น
สิงทีจาํเป็นในการใช้เดินทางในชีวิตประจาํวนัสําหรับทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะการขนส่งโดย
รถยนตโ์ดยสารสาธารณะในทางบก  เช่น การเดินทางโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ รถแทก็ซี รถตู ้
โดยสาร  เป็นตน้ ดงันนัการดูแลรักษาสภาพรถ ให้อยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้านตลอดเวลา รวมถึง
การควบคุม พนักงานขบัรถให้อยู่ในภาวะทีสามารถขบัขีและให้บริการแก่ผูโ้ดยสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือป้องกันมิให้เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนจึงเป็นสิงทีจาํเป็น เพราะทุกครังทีเกิด
อุบติัเหตุ สิงทีเกิดตามมาคือความเสียหายทีเกิดขึนกบัชีวิตและทรัพยสิ์น และจากการศึกษาพบว่า 
อุบติัเหตุบนทอ้งถนนนนัส่วนใหญ่มาจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ โดยจากสถิติแลว้
นนัการใชบ้ริการรถรถยนตโ์ดยสารสาธารณะประจาํทางและรถยนตโ์ดยสารระหว่างจงัหวดันัน 
เกิดอุบติัเหตุมาก เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย ซึงโดยเฉลียแลว้จะเกิดอุบติัเหตุ 3,000 ถึง 
4,000 ครังต่อปี โดย 1 ใน 3 เกิดขึนกบัรถโดยสารทีใชเ้ดินทางต่างจงัหวดัและทีเหลือจาก 2 ใน 3 
นนั จะเกิดขึนกบัรถยนตโ์ดยสารในกรุงเทพโดยเหตุผลหลกัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุนนั1 ส่วนใหญ่มา
จากความประมาทของผูข้บัขี ความไม่ไดม้าตรฐานของรถโดยสาร ซึงมีการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยทีไม่มีการดูแลบาํรุงรักษาประสิทธิภาพรถให้อยูใ่นสภาพทีสามารถพร้อมใชง้านอยู่
ตลอดเวลา 

เมือความเสียหายเกิดขึนจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะต่างๆตามทีได้
กล่าวมาขา้งตน้นนั ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกาย อนามยั ผลกระทบทีตามมายอ่ม
เกิดกบัผูใ้ช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะ ทงัในทางตรงและทางออ้ม โดยการชดเชยและการ
เยยีวยาความเสียหายเป็นสิงทีสาํคญัอยา่งยงิต่อผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถสาธารณะ 
เพราะควรจะตอ้งได้รับการคุม้ครองความเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหายและการเยียวยาจากผูที้
เกียวข้องทังหลายอย่างสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม  เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึน

                                                 
1 ศนูยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค มูลนิธิเพือผูบ้ริโภค. (2551). สู่มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ เมือผู้โดยสาร

ถกูละเมิดสิทธิการเยียวยาต้องเป็นธรรม. หนา้ 2. 
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 แต่ในปัจจุบนั การคุม้ครองความเสียหายแก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดย
รถยนตโ์ดยสารสาธารณะยงัมีปัญหาหลายประการ ตงัแต่การพิจารณาการชดใชค้วามเสียหายใหก้บั 
ผูป้ระสบอุบัติเหตุจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะ มีการพิจารณาตามฐานานุรูป  
ขาดความเสมอภาคเท่าเทียม  และเป็นธรรม   บางครังก็ช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ เฉกเช่น  
ผู ้ประสบภัยธรรมชาติทัวๆไป  โดยปัญหาและอุปสรรคในการได้รับความคุ้มครองตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 นนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบนั และบางครังยงัถือเป็นการเพิมภาระใหก้บัประชาชน เพราะมีขนัตอนยุง่ยากในการขอรับ
ความเสียหายและตอ้งมีการรอการพิสูจน์ความถูกผดิในคดีอาญาก่อน มีการเจรจาต่อรองค่าสินไหม
ทดแทนทีไม่เป็นธรรม มีการพิจารณาความเสียหายทีไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึนจริง  
เพราะในภาวะปัจจุบันความเสียหายทางด้านทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย การเดินทางทีไม่ถึง
จุดมุ่งหมาย  การขาดโอกาสหรือสูญเสียโอกาสในการทาํงาน การขาดไร้ผูอุ้ปการะและความ
เสียหายทางดา้นจิตใจ เป็นความเสียหายทีประกนัภยัไม่ใหค้วามคุม้ครอง ตอ้งร้องเรียกร้องผา่นการ
เจรจา ทงันีในความเป็นจริงเมือเกิดความเสียหายขึนแก่ผูที้ประสบภยัดงักล่าวแลว้ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสียหายในดา้นใดกต็าม บริษทัประกนัภยัจะเป็นฝ่ายยนืขอ้เสนอโดยการใหผู้ใ้ชบ้ริการทีไดรั้บ
ความเสียหายให้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามทีบริษทัประกนัภยัเสนอและจะมีขอ้จาํกดั
ในขอ้สัญญาดงักล่าวทีกาํหนดมิให้ผูใ้ชบ้ริการทีไดรั้บความเสียหายดงักล่าวนันไปเรียกร้องหรือ
ฟ้องเป็นคดีไดอี้กต่อไป ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายเป็นอยา่งยงิ ทงัทีในความเป็นจริง 
เจตนารมณ์กฎหมายกาํหนดให้สิทธิแก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายในการเรียกร้องค่าสินไหมเพิมเติม
หรือใชสิ้ทธิทางศาลไดอ้ยา่งเตม็ที ทงันีตามมาตรา 22 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. 2535 กาํหนดไวน้นั รวมทงัปัญหาในการใชสิ้ทธิขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัจากรถ ทีตงัขึนมาตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จดัตงัขึน
เพือตอ้งการทีจะคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถให้ไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ ถา้เขา้เงือนไขกรณีตาม
มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ซึงในทางปฏิบติัแลว้กลบัพบว่ามีผูไ้ดรั้บความเสียหายจาก
รถยนต์โดยสารสาธารณะนันใช้สิทธิในการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนดงักล่าวไม่ถึง 
ร้อยละ 50 อนัเนืองจากการขอรับค่าเสียหายจากกองทุนนนัมีระเบียบขนัตอนทียุง่ยากและซบัซอ้น 
หรือตอ้งมีการรอการพิสูจน์ถูกผิดในส่วนของค่าชดเชยอนั ทาํให้กระบวนการชดเชยค่าเสียหาย
ล่าชา้จนเป็นเหตุใหผู้ป้ระสบภยับางรายตอ้งทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนหรือไปใชสิ้ทธิตาม
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ระบบหลกัประกนัสุขภาพ อนัส่งผลให้ค่าใชจ่้ายของกองทุนประกนัสุขภาพเหล่านีเพิมสูงขึนกว่า 
ทีควรจะเป็น2 
 ปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการ
ขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ การทีผูไ้ดรั้บความเสียหายไม่ได้
รับการแจ้งสิทธิทีถูกต้องและครบถ้วนตามสิทธิความคุ้มครองทีตนควรจะได้รับจากบริษัท
ประกนัภยั และผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งรถยนต์โดยสารสาธารณะทงัหลาย ทาํให้ผูที้ได้รับความ
เสียหายเหล่านีไม่ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายว่ามีกระบวนการและขนัตอนทีถูกตอ้ง
ครบถว้นอย่างไร เป็นเหตุให้ผูเ้สียหายตอ้งยอมรับตามขอ้เสนอทีบริษทัประกนัภยัหรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนส่งรถยนต์โดยสารสาธารณะกาํหนดให้ แมค้่าเสียหายตามขอ้เสนอดังกล่าวนันจะไม่
เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึนกต็าม 

 นอกจากนีสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าใช้จ่ายเบืองต้นของผูเ้สียหายหรือทายาท 
ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 56-60 แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กบัเจา้ของรถ 
ทีก่อใหเ้กิดความเสียหายนนั ยงัคงไม่เป็นไปตามทีบญัญติัไว ้เพราะในทางปฏิบติัเมือรถของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดแลว้ 
เจา้ของรถดงักล่าวจะผลกัภาระความรับผดิชอบทงัหลายไปใหก้บับริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บผดิชอบ
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงเงินช่วยเหลือจากเจา้ของรถสาํหรับความเสียหายทีเกิดขึนในรูปแบบเชิง
การสงเคราะห์มากกว่าทีจะเป็นการคุม้ครองตามสิทธิทีผูเ้สียหายพึงจะไดรั้บ ทงัทีในความเป็นจริง
เจา้ของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งจะตอ้งเป็นฝ่ายทีจะตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที
เกิดขึนอนัเกิดจากรถขนส่งโดยสารสาธารณะของตน 
 ดงันนั การคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ จึงเป็นสิงที
จาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ดูแล ควบคุม และหามาตรการความปลอดภยั ไม่เฉพาะจากฝ่าย
ผูป้ระกอบการขนส่ง บริษทัประกนัภยัเท่านนั แต่ยงัรวมไปถึงภาครัฐทีจะตอ้งหามาตรการในการ
เยียวยาให้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากรถโดยสารสาธารณะ เพือให้เกิดความเป็นธรรม สะดวก
และรวดเร็ว 
 
 
 

                                                 
 2 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั. กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั

จากรถ. สืบคน้เมือวนัที 20 กนัยายน พ.ศ. 2554, จาก www.Oic.cr.th. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพือศึกษาถึงประวติั ความเป็นมาของการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ แนวคิด และ
ทฤษฎีเกียวกับการให้ความคุม้ครองผูที้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสาร
สาธารณะ 

 2.  เพือศึกษาถึงกฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่ง      โดย
รถยนตโ์ดยสารสาธารณะในประเทศไทย เปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศ 

 3.  เพือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกียวกับการให้ความคุ้มครอง 
ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 

 4.  เพือเสนอแนะหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
                 การให้ความคุ้มครองผูที้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสาร
สาธารณะสารสาธารณะในปัจจุบนันนั พบวา่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายอยูห่ลายประการ
ในการให้ความคุม้ครอง เช่น ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงสิทธิของผูป้ระสบภยัจากการขนส่ง
โดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ปัญหาและอุปสรรคในการไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ และ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
ขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ดงันัน       
จากปัญหาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครอง และเยยีวยาความ
เสียหายให้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะเพือเป็นแนวทาง
ในการแกไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายทีเกียวขอ้งต่อไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
       ศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบญัญติัของกฎหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั 
จากรถ พ.ศ. 2535 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก  
พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รวมทงัตาม
หลกักฎหมายในต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 
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1.5 วธีิดําเนินการศึกษา 
        ดาํเนินการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือศึกษา
คน้ควา้วิเคราะห์ขอ้มูลจากตาํราบทกฎหมาย หนังสือคาํอธิบายกฎหมายคาํพิพากษา ของศาลฎีกา 

หลกักฎหมายของต่างประเทศ วิทยานิพนธ์บทความทางวิชาการจากสิงพิมพ ์ข่าว อินเตอร์เน็ตที
เกียวขอ้ง โดยนาํมาศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ เพือใหไ้ดข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะ
เป็นแนวทางในการคน้ควา้  
 
1.6  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ทราบถึงถึงประวติั ความเป็นมาของการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะแนวคิด 
และทฤษฎีเกียวกบัการให้ความคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะ 

2.  ทาํให้ทราบถึงกฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดย
รถยนตโ์ดยสารสาธารณะในประเทศไทย เปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศ 

3.  ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกียวกบัการใหค้วามคุม้ครองผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 

4.  ทาํให้ทราบถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 
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บทท ี2 
ประวตั ิความเป็นมาของการขนส่งโดยสารสาธารณะของประเทศไทย แนวคดิ  และ
ทฤษฎเีกยีวกบัการคุ้มครองผู้ทไีด้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

 
 ในบทนีจะไดก้ล่าวถึงประวติัและความเป็นมาของการขนส่งโดยสารสาธารณะ รวมถึง
แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการคุ ้มครองผูที้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยสาร
สาธารณะ 
 
2.1 ประวตัิ ความเป็นมาของการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

วิวฒันาการของระบบขนส่งสาธารณะของไทย เจริญเติบโตมาพร้อมๆ กบัการพฒันา
กรุงเทพ ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 สมยั คือ สมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ (2325-2394) สมยัรับอารยธรรม
ตะวนัตก  (2394-2453) สมยัเริมความเป็นประเทศอุตสาหกรรม (2453-2500) และสมยัปัจจุบนั 
(2501 เป็นตน้มา)3 

2.1.1  ประวติัของการขนส่งโดยสารสาธารณะ 
2.1.1.1  สมยัตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 
ในสมยัตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์  เริมตงัแต่การก่อตงักรุงเทพมหานคร เมือปี พ.ศ. 

2325 เป็นตน้มาจนตลอดรัชสมยัของพระมหากษตัริย ์3 พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
(รัชกาลที 2) และพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที 3) โดยการสร้างพระนครหรือ
กรุงเทพมหานครในสมยันนัจะมีลกัษณะเลียนแบบสมยักรุงศรีอยธุยา เพือระลึกถึงความยงิใหญ่ของ
อาณาจักรอยุธยาในสมัยอดีต  ซึงในการสร้างกรุง เทพมหานครจะเ ริมต้นด้วยการย ้าย
พระบรมมหาราชวงั มาตงัยงัฝังทิศตะวนัออกของแม่นาํเจา้พระยา 

การวางผงัเมืองในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์นัน จะมีการจาํกัดพืนทีอยู่ภายในเขต
กาํแพงเมืองเท่านนัโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนั คือ คลองชนัใน (คลองคูเมือง) และคลองชนันอก (คลอง
รอบกรุง) โดยทีคลองทังสอง นอกจากจะทาํหน้าทีเป็นคูเมืองเพือป้องกันเมืองพระนครแล้ว
                                                 
 

3
 นระ คมนามูล. (2547) . เทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะในเมือง ระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. . หนา้  23 

. 
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หน้าทีทีสําคญัประการหนึง คือเป็นเสมือนถนนวงแหวนในปัจจุบัน เพือการคมนาคมทางนํา  
โดยที แม่นาํ และลาํคลองในขณะนนัเปรียบเสมือนโครงข่ายคมนาคมการขนส่งของชาติเพียงแห่ง
เดียว โดยมีแม่นําสายหลกัคือ แม่นําเจ้าพระยา และยงัมีคลองหลกั คลองย่อยๆมากมาย เชือม
ติดต่อกนัอยา่งเป็นโครงข่าย 

จากการทีเมืองหลวงในสมยันนั มีคลองต่างๆมากมาย และมีการเดินทางดว้ยเรือแพเพือ
ใชใ้นการขนส่งคน และสินคา้ต่างๆ ดงันนั จึงไดรั้บการเรียกขานจากชาวต่างประเทศว่าเป็น เวนิช
ตะวนัออก ซึงกรุงเทพมหานครในช่วง 50 ปีเริมแรกนี จะมีจาํนวนประชากรประมาณ 170,000 คน 
สิงปลูกสร้างทีถาวรจะมีเพียงพระราชวงั และวดัวาอารามเท่านัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ใน
ขณะนันจะสร้างบา้นเรือนบนแพไม ้หรือลอยเรือไปตามแม่นาํ และคลองเล็กๆ ทางดา้นฝังธนบุรี 
การขนส่งทางบกจะไม่เป็นทีนิยม เนืองจากสภาพถนนไม่สะดวกและขาดความปลอดภยัในการ
เดินทาง แต่จะเดินทางโดยใชท้างเทา้ และอาศยัรถลากดว้ยสตัว ์และแรงคน เป็นสาํคญั 

 2.1.1.2  สมยัรับอารยธรรมตะวนัตก4 
สมยัรับอารยธรรมตะวนัตกเป็นช่วงเวลาสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

(รัชกาลที 4) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที 5) จะเป็นยคุของการพฒันา
ประเทศเพือใหเ้กิดความทนัสมยัตามมาตรฐานตะวนัตก ซึงประชากรในขณะนนั มีจาํนวนประมาณ 
600,000 คน  

ในปี พ.ศ. 2404  มีการตดัถนนสายแรกในกรุงเทพมหานคร และเปิดถนนใหใ้ชง้านใน
ปี พ.ศ. 2407 ถนนสายนีจึงมีชือว่า new road หรือมีชือเป็นทางการว่า ถนนเจริญกรุง โดยถนนสาย
ดงักล่าวสร้างขึนทางตอนล่างของกรุงเทพมหานคร  โดยมีการตงับริษทั และร้านคา้ต่างๆของชาว
ต่างประเทศมากมาย ถือไดว้า่เป็นแหล่งธุรกิจทีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยงิ 

ต่อมามีการสร้างถนนดาดผิว ทีมีความทนัสมยัขึนหลายสายตดักนัเป็นตาราง รวมทงัมี
การสร้างสะพานขา้มคลองต่างๆ เป็นจาํนวนมาก แต่การทาํการคา้ขายกบักรุงเทพมหานครยงัคงทาํ
ไดเ้ฉพาะแต่ทางนาํเท่านนั และการขนส่งทางนาํยงัคงมีบทบาทสาํคญัในสมยันี 

การขนส่งสาธารณะนัน เริมตน้ขึนเมือปี พ.ศ. 2363 โดยการขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร จะเริมตน้ดว้ยการบริการรถมา้ ต่อมาจึงมีโครงข่ายถนนทีมีความทนัสมยัมากขึน
เป็นลาํดบัๆ 

เมือมีการสร้างถนนถนนเจริญกรุงใน พ.ศ. 2404 ขึนมาใชเ้ป็นถนนสายแรกแลว้ เป็น
เหตุให้ตรอก และซอยต่างๆ ถูกขยายเป็นถนนเพือ การคมนาคมมากยิงขึน จึงจาํเป็นตอ้งมีพาหนะ
สาํหรับใชใ้นการเดินทางขนส่ง เพือความสะดวกและรวดเร็ว ทาํให้มีรถรับจา้งขึน โดยในครังแรก
                                                 
 4  แหล่งเดิม.  หนา้  26. 
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จะเป็นรถลากรับจา้งชนิดทีใชม้า้ลาก แต่ยงัไม่มีความความสะดวกและปลอดภยัเท่าทีควร ต่อมานาย
ฮองเชียง แซ่โหงว จึงสังรถลากจากประเทศญีปุ่นเขา้มารับจา้งบรรทุกและโดยสารขึนเป็นครังแรก
เมือปี พ.ศ. 2417 โดยใชค้นจีนเป็นผูล้ากเรียกว่า รถเจ๊ก แต่ต่อมาเมือมีรถเมลที์มีความสะดวกและ
รวดเร็วกวา่ ประกอบกบัเทศบาลออกบญัญติั หา้มใชร้ถทีใชแ้รงคนลากรับจา้งในถนนหลวง จึงเป็น
เหตุใหร้ถเจ๊กเป็นอนัตอ้งหมด และลม้เลิกไปเมือ พ.ศ. 2478  

ในส่วนของรถรางนัน เกิดขึนมาจากการที นายจอห์น ลอฟตสั (ชาวเดนมาร์ค) ได้
ดาํเนินการขออนุญาตจากรัฐบาลเพือขอสัมปทานจดัเดินรถรางขึนในปี พ.ศ. 2430 โดยใชม้า้ลากซึง
มา้ลากคนัแรกนนั เริมมีใชเ้มือวนัที 22 กนัยายน 2431 โดยเดินรถจากบางคอแหลม ถนนตก จนถึง
บรมมหาราชวงั แต่นายจอห์น ลอฟตสั ดาํเนินกิจการเดินรถอยูเ่พียงไม่นาน จึงโอนกิจการใหบ้ริษทั
ของประเทศองักฤษทีมีชือว่า บางกอกแทรมเวส์ คอมปะนีลิมิเต็ด ดาํเนินการต่อไป แต่บริษทั
ดังกล่าวดําเนินการขาดทุนเรือยมา ทาํให้ต้องโอนกิจการคืนให้กับบริษัทเดนมาร์คเมือวนัที  
23 พฤษภาคม 2435 

ต่อมาเมือปี พ.ศ. 2448  มีผูก่้อตงั บริษทัรถรางไทย ซึงไดรั้บพระราชทานราชานุมติั ให้เดิน
รถรางภายในพระนครไดอี้กบริษทั โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที5)  
ทรงขนัน๊อตรางอนัสุดทา้ยเป็นพิธีเพือให้ทางรถเสร็จสมบูรณ์ (สายดุสิต) และทรงขึนประทบับน
รถรางพิเศษ ซึงไดจ้ดัไวเ้ป็นรถพระทีนงั กิจการของรถรางไทยเปิดดาํเนินการจนกระทงัถึงวนัที 1 
กุมภาพนัธ์ 2451 จึงไดโ้อนไปให้ บริษทัไฟฟ้าสยามจาํกดั ซึงต่อมาไดเ้ปลียนชือเป็นบริษทัไฟฟ้า
ไทย คอปอร์เรชนั จาํกดั และในทีสุดไดโ้อนกิจการให้เป็นของรัฐบาลเมือวนัที 1 มกราคม 2493 
พร้อมกบัไดมี้การเปลียนรูปร่างตวัรถเป็นแบบใหม่ จนกระทงัเลิกกิจการเมือวนัที 1 ตุลาคม 2511  

สําหรับรถรางในต่างจงัหวดั มีทีจงัหวดัลพบุรีโดยการไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร ไดเ้ริม
ดาํเนินกิจการตงัแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยเริมจากศาลพระกาฬไปจนถึงวงเวียน ร.พนั 6 ต่อมาภายหลงัได้
ขยายเส้นทางไปจนถึงหน้าโรงแรมทหารบก และเขา้ไปยงัเมืองเก่า ทีมีทางตดัผ่านทางรถไฟสาย
เหนือไปสินสุดทีท่าโพธิ แต่ใหบ้ริการไดเ้พียง 7 ปี กมี็เหตุทาํใหต้อ้งเลิกกิจการไปเมือปี พ.ศ. 2505 
 2.1.1.3  สมยัเริมความเป็นประเทศอุตสาหกรรม5 

การพฒันากรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบของตะวนัตก ยงัคงดาํเนินต่อไปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที 6) ต่อเนืองจนถึงสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที 7) และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล (รัชกาลที 8) 
ซึงการพฒันาส่วนใหญ่ในสมยันันจะเกียวขอ้งกับการขยายโครงข่ายถนนออกสู่ชานพระนคร  

                                                 
 5  แหล่งเดิม.  หนา้  39. 
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การสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยั ศาลาว่าการและสถาบนัต่างๆ มากมาย และ การคมนาคมขนส่งทาง
นาํเริมลดบทบาทลง 

การพฒันาทีสาํคญัในสมยันนัคือ การสร้างแม่นาํเจา้พระยา 2 แห่ง คือสะพานพระราม 6 
ทีตําบลบางซ่อน  และสะพานพระพุทธยอดฟ้า  ขึนมา  เพือ เ ชือมการคมนาคมระหว่าง
กรุงเทพมหานคร กบัธนบุรี   
 2.1.1.4  สมยัปัจจุบนั (พ.ศ. 2501 เป็นตน้มา )6 

เมือปีพ.ศ. 2501 ก่อนมีแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรก 3 ปี กระทรวงมหาดไทย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่าน USOM แห่งประเทศไทย โดยมีการให้
ผูเ้ชียวชาญคณะหนึง ในนาม ลิทช์ฟิลด์ ไวท์ทิง บราวน์ แอนด์ แอสโซซิเอท ดาํเนินการจดัทาํ 
ผงัเมืองนครหลวงขึนเป็นครังแรก และเรียกแผนผงันีว่า GREAT BANGKOK PLAN 2533 เสนอ
ต่อกระทรวงมหาดไทย เมือปี พ.ศ. 2503 เป็นแผนโครงการ 30 ปี (พ.ศ. 2504 – 2533) ผงัโครงการ
ฉบบันีต่อมา เรียกว่าผงั ลิทช์ฟิลด ์โดยผงัดงักล่าวนีจะครอบคลุมอาณาบริเวณทีดินในเขตเทศบาล
นครกรุงเทพฯ เทศบาลนครธนบุรี เทศบาลเมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองสมุทรปราการ และเทศบาล
เมืองพระประแดงทงัหมด จึงแผ่ขยายออกไปคลุมบริเวณทีดินบางส่วนในเขตจงัหวดัพระนคร 
จงัหวดัธนบุรี จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ ซึงอยูน่อกเขตเทศบาลดงักล่าวดว้ย  

โดยผงัลิทชฟิ์ลดน์นั  ทาํให้กรุงเทพมหานครเกิดความเปลียนแปลงครังสาํคญั และเป็น
เหตุใหเ้กิดแนวความคิดของนครแห่งรถยนตขึ์น  ซึงเป็นทีนิยมในสหรัฐอเมริกาสมยันนั จนกระทงั
ไดน้าํมาปรับใชก้บักรุงเทพมหานคร โดยขอ้แนะนาํในผงัลิทช์ฟิลด์ไดแ้นะนาํให้ดาํเนินการสร้าง
ทางหลวงมากกว่า 30 สาย เพือใหเ้กิดโครงข่ายถนนวงแหวนและถนนรัศมี ลกัษณะรูปดาววางแนว
ทบัโครงข่ายคลองทีมีอยูข่ณะนนั และถึงแมว้า่แผนดงักล่าวจะไม่ไดผ้า่นเป็นกฎหมายบงัคบัใชอ้ยา่ง
เป็นทางการ แต่คาํแนะนําส่วนใหญ่ถูกนําไปปฏิบัติ ทังนีเพราะเงินช่วยเหลือได้มาจากการ
สนบัสนุนของสหรัฐอเมริกา 

2.1.2  ความเป็นมาของการขนส่งดว้ยรถโดยสารสาธารณะ 
 2.1.2.1  รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง 

รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง หรือรถเมลป์ระจาํทางเกิดขึนครังแรกโดยใชม้า้เทียมเกวียน 
ซึงพระยาภักดีนรเศรษฐ์ (เลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผู ้ริ เ ริมขึนเมือปีพ .ศ.  2450 ต่อมากิจการมี
ความกา้วหน้า จึงเปลียนเป็นรถยนตย์ีห้อฟอร์ดในปี พ.ศ. 2451 และตงัเป็นบริษทัทีชือว่า “บริษทั
นายเลิศ จาํกดั” (บริษทัรถเมลข์าว) จนมีการขยายกิจการเรือยมา จนกระทงัในปี พ.ศ. 2476 จึงมี

                                                 
 6  แหล่งเดิม.  หนา้  53. 
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เศรษฐีชาวจีนตงับริษทัเดินรถโดยสารประจาํทางขึนอีกบริษทัหนึงโดยใชชื้อว่า “บริษทันครธน”  
ซึงเป็นบริษทัแรกทีวิงเชือมการขนส่งระหว่าง จงัหวดัพระนคร กบัจงัหวดัธนบุรี ต่อจากนนั กิจการ
เดินรถโดยสารประจาํทางไดพ้ฒันาและเจริญกา้วหนา้ขึนเป็นลาํดบัๆ มีบริษทัเดินรถโดยสารเกิดขึน
อีกหลายบริษทั เสน้ทางการเดินรถกมี็มากสายขึน ทาํใหป้ระชาชนเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็วขึน ใน
ปี พ.ศ. 2518 มีบริษทัต่างๆ ดาํเนินการอยู่ถึง 24 บริษทั แต่วิธีการดาํเนินการไม่อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกนั คุณภาพด้านการให้บริการไม่อยู่ในเกณฑ์ทีเรียกว่าเป็นการให้บริการสาธารณูปโภคที
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่วนสาํคญั รัฐบาลจึงไดด้าํเนินการรวมบริษทัเอกชนทงั 
24 บริษทั เขา้เป็นบริษทัมหานครขนส่ง จาํกดั เมือวนัที 29 กนัยายน พ.ศ. 2518 แต่ปรากฏว่ามี
ปัญหาในทางปฏิบติั และในแง่ของกฎหมาย จึงไดมี้การเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาจดัตงัเป็น
องคก์ารโดยใชชื้อว่า “องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เมือวนัที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และเริม
ดาํเนินกิจการตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบนั 

 2.1.2.2  รถแทก็ซี 
รถแท็กชี มีเป็นครังแรกใน พ.ศ. 2467-2468 ในสมัยรัชกาลที 7 ผูริ้เริมคนแรกใน

ประเทศไทยคือ พระยาเทพหัสดิน ณ อยธุยา โดยทีท่านให้ลูกหลานของท่านเอารถยนตน์งั ออกวิง
รับจา้ง โดยติดป้ายรับจา้งไวข้า้งหนา้ ขา้งหลงั ในสมยันนัเรียกว่า “รถไมล”์ เพราะคิดราคาเป็นไมล ์
ต่อจากนันก็เกิดมีรถแท็กชีขึนมากมายในพระนคร  และเป็นทีนิยมของประชาชนด้วย  ใน
ขณะเดียวกนั รถโดยสารประเภทรถมา้ และรถลาก ก็ตอ้งเลิกไปโดยปริยายเพราะไม่เป็นทีนิยมของ
คนทวัไป ปัจจุบนัรถแท็กชีเป็นรถทีมีมาตรแท็กซี (มิเตอร์) ติดอยู่ ผูโ้ดยสารจึงสามารถเรียกใช้
บริการรถแทก็ซีไดท้วัไป 

2.1.2.3 รถสามลอ้ 
นายเลือน พงษ์โสภณ ไดด้ดัแปลงรถจกัรยานสองลอ้ให้กลายเป็นรถสามลอ้คนขี ซึง

สําเร็จเมือ พ.ศ.2476 เพือให้มีคุณภาพรับผูโ้ดยสาร นับว่าเป็นแบบฉบับของรถสามล้อทีได้
วิวฒันาการเรือยมาจนถึงปัจจุบนั  ซึงไดพ้ฒันาจากใชแ้รงคนถีบมาใชเ้ครืองยนตข์บัเคลือนแทน ซึง
เรียกว่า “รถสามลอ้เครือง” ชวัระยะประมาณปีเศษให้หลงั รถสามลอ้ไดแ้พร่หลายไปตามหัวเมือง
ต่างๆ และยงัไดมี้การแพร่หลายไปเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกไกล 
โดยไดว้ิวฒันาการจากแบบของเจา้ของเดิมไปตามสภาพการณ์และรสนิยมเฉพาะ ต่างแห่งต่างก็มี
รูปลกัษณะต่างๆ  ด้วยเหตุผลหลายประการ ทางการได้พิจารณายกเลิกการใช้รถสามล้อคนขี  
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โดยขนัแรกดาํเนินการในกรุงเทพฯ ก่อน เมือตน้ปี พ.ศ.2503 สามลอ้คนขีจึงหายไปจากกรุงเทพฯ 
นบัแต่นนัมา แต่ยงัคงเหลือตามจงัหวดัอืนๆทวัประเทศ7 
  2.1.2.4  รถตูโ้ดยสาร 

รถตูโ้ดยสาร ถือเป็นบริการขนส่งสาธารณะทีไดรั้บความนิยมสูง  โดยกรมการขนส่ง
ทางบกไดก้าํหนดใหร้ถตูโ้ดยสาร เป็นรถประเภทมาตรฐาน คือ รถปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ชนั 2) 
ขนาดกลาง มีระวางทีนงัระหวา่ง 10-11 ทีนงั ตงัแต่วนัที 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 สาํหรับจาํนวนทีนงั
ผูโ้ดยสารมีทงั 14 ทีนัง และ15 ทีนัง โดยมีการควบคุมจาํนวนทีนังให้เป็นไปตามสภาพของรถตู ้
โดยสารทีจดทะเบียน พิจารณาจากรุ่นการผลิตของรถตูโ้ดยสาร นาํหนกัรวมหลงัจากจากติดตงัเบาะ
โดยสารและถงัเชือเพลิงในตวัรถแลว้ สําหรับนาํหนักรวมสุทธิของรถตูโ้ดยสารเพือให้เกิดความ
ปลอดภยัเมือบรรทุกผูโ้ดยสารคือ ตอ้งไม่เกิน  3,500 กิโลกรัม นอกจากนีระยะของเบาะทีนงัจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 67 เซนติเมตร 

โดยในปัจจุบนั พบว่ามีรถตูใ้ห้บริการจาํนวนกว่า 18,000 คนั จากสถิติการจดทะเบียน
รถตูโ้ดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก โดยแบ่งออกเป็นรถตูโ้ดยสารทีกาํกบัดูแลโดย 
บริษทัขนส่ง จาํกดั (บขส.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) รวมทงัรถตูโ้ดยสารส่วน
บุคคล รถตูโ้ดยสารรับจา้งไม่ประจาํทาง ซึงปัจจุบนัปริมาณของรถตูโ้ดยสารมีอตัราการเติบโต
สูงขึนอยา่งไม่สามารถหยดุยงัได ้และแนวโนม้การใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูบ้ริโภคก็
กลายเป็นทางเลือกลาํดบัตน้ๆ นอกเหนือไปจากรถโดยสารชนิดอืนๆ เช่น รถโดยสารปรับอากาศ 
รถสองแถว รถเมล ์เป็นตน้ 

2.1.3  หน่วยงานทีเกียวกบัการขนส่งทางบกในประเทศไทย 
การขนส่งทางบกในประเทศไทยมีหน่วยงานรับผดิชอบ 7 หน่วยงาน ดงัต่อไปนี 
2.1.3.1  กรมการขนส่งทางบก8 
กรมการขนส่งทางมีภารกิจเกียวกบัการจดัระบบ การจดัระเบียบการขนส่งทางบก โดย

การกาํกบั ดูแลตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมี้การปฎิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน
ให้มีการเชือมต่อกบัระบบ การขนส่งอืน ๆ เพือให้การขนส่งทางบกเกิดความคล่องตวั สะดวก 
รวดเร็ว ทวัถึง และปลอดภยั โดยใหมี้อาํนาจหนา้ทีดงัต่อไปนี  

1) ดํา เ นินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต ์ 
และกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลือน และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

                                                 
7 จรัญ บุรพรัตน์. ระบบขนส่งมวลชนในอนาคตสาํหรับประเทศไทย . หนา้ 7 – 8. 
8 กระทรวงคมนาคม . รายงานประจาํปี 2546 . หนา้ 64 
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2) ดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั และส่งเสริมสวสัดิภาพการขนส่งทางบก 
3) ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก 
4) ดาํเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางบก 
5) ร่วมมือและประสานงานกบัองคก์ารและหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและ

ต่างประเทศในดา้นการขนส่งทางบก และในส่วนทีเกียวขอ้งกบัอนุสัญญา และความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

6) ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าทีของกรมหรือตามที
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

2.1.3.2  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึนอยู่กบักระทรวงคมนาคม 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับผิดชอบเกียวกบัระบบทางด่วน โดยมีการวางแผนจราจรนคร
หลวงส่งเสริมระบบการขนส่งในเมืองจุดประสงคส์ําคญัของการดาํเนินงาน คือ พฒันาทางพิเศษ
และพืนทีในเขตทางพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยัให้บริการทีมีคุณภาพและคุณค่าเพิม 
(Value Added) โดยตระหนกัอยูเ่สมอว่า “ผูใ้ชบ้ริการ คือ คนสาํคญั” พฒันาองคก์ารใหมี้ความเป็น
องคก์ารเชิงธุรกิจ มีสถานะการเงินมนัคงและมีการกาํกบัดูแลบริหารจดัการทีดีจดัการและควบคุม
คุณภาพสิงแวดลอ้มบริเวณรอบทางพิเศษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนด9 

 2.1.3.3  การรถไฟแห่งประเทศไทย10 
กิจการรถไฟเริมครังแรกในประเทศไทย เมือปี พ.ศ. 2433 ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลเรียกว่า 

กรมรถไฟ กรมรถไฟไดเ้ริมดาํเนินกิจการดา้นพาณิชย ์เดินรถตงัแต่วนัที 28 มีนาคม พ.ศ. 2439 โดย
เดินรถขึนล่องรับส่งผูโ้ดยสารระหว่างกรุงเทพ-อยุธยา หลงัจากนนัก็ไดมี้การสร้างทางรถไฟและ
ขยายกิจการเพิมขึนเป็นลาํดบั 

ในปี พ.ศ. 2494 รัฐบาลในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีไดพ้ิจารณา
เห็นสมควรจดัตงักิจการรถไฟเป็นเอกเทศ จึงเสนอร่างพระราชบญัญติัการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขึนต่อรัฐสภาและไดรั้บอนุมติัให้ตงัองศก์ารรถไฟอิสระขึนเรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย”
และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหต้งัคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยขึนควบคุมดูแลกิจการขององศ์
การรถไฟ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และคณะกรรมการอีก 6 คน โดยผูว้่าการรถไฟ เป็นกรรมการ
โดยตาํแหน่งและรัฐบาลไดม้อบเงินจาํนวน 30 ลา้นบาท ให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการ

                                                 
9
 แหล่งเดิม.  หนา้ 13. 

10
 อภิชาต เพญ็สุดา.  การขนส่ง พช. 943.  หนา้ 122 . 
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รถไฟ ซึงมี พลเอกจรูญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ เป็นผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตงัแต่วนัที 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2494 

ต่อมากิจการรถไฟได้เจริญก้าวหน้าขึนมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟอีกหลายสาย 
ทางดา้นการบริการมีการจดัการรถเพิมขึน จดัสร้างสถานีเพิม ปรับปรุงความเร็วของรถเพิมขึน ทงันี 
เพือบริการการขนส่งสินคา้ และผูโ้ดยสารทีใชบ้ริการของรถไฟเพิมขึนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี 
การรถไฟ ยงัให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างไทย-มาเลเซียดว้ย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและ
การรถไฟมาเลเซียไดท้าํความตกลงทีจะลากขบวนรถโดยสารและสินคา้ระหว่างสถานีชายแดนเขา้
สูพ้ืนทีของประเทศตน โดยถือหลกัถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซึงกนัและกนั 

ปัจจุบนักิจการรถไฟในประเทศไทย ดาํเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
คมนาคมเป็นกิจการสาธารณูปโภคทีให้บริการแก่ประชาชนในดา้นการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ 
และโดยทวัไปถือเป็นบริการขนส่งหลกัของประเทศไทย 
  2.1.3.4  บริษทั ขนส่ง จาํกดั11 

บริษทัขนส่ง จาํกดั เป็นรัฐวิสาหกิจ ก่อตงัขึนเมือปี 2473 โดยรัฐบาลเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 
99.67 และไดรั้บมอบหมายหนา้ทีประกอบการขนส่งดว้ยรถยนตโ์ดยสารประจาํทาง ซึงบริษทัไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการในเสน้ทาง กรุงเทพ-ชานเมือง และเส้นทางต่างๆ ในส่วนภูมิภาค โดย
ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึงกระทรวงคมนาคมเป็นผูม้อบหมายให้และเป็น
แกนกลางในการแกไ้ขปัญหารถโดยสารทีผิดกฎหมาย ออกวิงรับส่งผูโ้ดยสารกระจดักระจายไม่มี
กาํหนดเวลาเดินรถและอตัราค่าโดยสารทีแน่นอน เป็นการสร้างความเขา้ใจผิดแก่ประชาชนและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง เพือรวบรวมรถโดยสารดงักล่าวให้อยู่ในความควบคุม
ของทางราชการทีมีกาํหนดเวลาการเดินรถและอัตราค่าโดยสารทีแน่นอนให้อยู่ในมาตรฐาน 
อนัเดียวกนั เพือสนองความตอ้งการของประชาชน ทงัในดา้นความสะดวกสบาย ความปลอดภยั
และประหยดัเป็นทีไวว้างใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

 2.1.3.5  กรมทางหลวง12 
กรมทางหลวงมีหน้าทีและความรับผิดชอบเกียวกบังานสํารวจออกแบบงานก่อสร้าง 

ขยายบูรณะและบาํรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจงัหวดัและทางหลวง
สัมปทานทวัราชอาณาจกัร เพือต่อเชือมต่อจุดสาํคญัทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร
โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีคุม้ค่ากบัความมนัคงปลอดภยัของชาติ ตามมาตรฐานที

                                                 
11  แหล่งเดิม.  หนา้ 122. 

12 แหล่งเดิม.  หนา้ 122. 
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เหมาะสมกับปริมาณการจราจรของแต่ละทอ้งถินในทุกภาคทวัประเทศตลอดจนอาํนวยความ
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภยัแก่ผูใ้ชท้างหลวงและควบคุมการใชท้างหลวงให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายทางหลวง 
 2.1.3.6  กรมทางหลวงชนบท13 

กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานจดัตงัขึนใหม่ภายใต ้พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเป็นการรวมหน่วยงานดา้นถนนและสะพานของกรมโยธาธิการ และ
กรมการเร่งรัดพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทย จัดตังเป็น กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม เพือดาํเนินการภารกิจเดิมของกรมโยธาธิการ และกรมการเร่งรัดพฒันาชนบท เกียวกบั
การพฒันาโครงสร้างพืนฐานดา้นทางหลวง การก่อสร้างและบาํรุงรักษาทางหลวงใหมี้โครงข่ายทาง
หลวงทีสมบูรณ์ ครอบคลุมทวัทงัประเทศ ให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
ในการเดินทาง 
 2.1.3.7  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ14 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีภารกิจหน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการจดับริการรถโดยสารประจาํทางเพือวิงรับ-ส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ใกลเ้คียง 5 จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผูใ้ชบ้ริการ
ประมาณกว่า 3 ลา้นคนต่อวนั นอกจากนี ยงัมีหน้าทีในดา้นประกอบการอืน ๆ ทีเกียวกบัหรือ
ต่อเนืองกับการประกอบการขนส่งบุคคล เนืองจากกิจการเดินรถโดยสารประจาํทางจัดเป็น
สาธารณูปโภคชนิดหนึงของรัฐ ทีใหบ้ริการแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางเป็นหลกั การ
ดาํเนินการจึงมุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผูมี้รายไดน้อ้ยใน
การเดินทางทีมุ่งเน้นในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประหยดัค่าใชจ่้ายของผูโ้ดยสารเป็น
หลกั 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎี เกียวกับการให้ความคุ้มครองผู้ทีได้รับความเสียหายจากการขนส่ง 
โดยสารสาธารณะ 
       2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีความรับผดิในทางละเมิด 

ความรับผิดในเรืองละเมิดนนัเป็นการใชสิ้ทธิของเอกชนทีมีต่อกนั โดยการให้สิทธิแก่ 
ผูที้ไดรั้บความเสียหายในการบงัคบัสิทธิแก่ผูที้ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการไดรั้บผลกระทบ

                                                 
13 กระทรวงคมนาคม . เล่มเดิม . หนา้ 89 
14 แหล่งเดิม.  หนา้ 146. 
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กระเทือนถึงสิทธิทีตนมีอยูอ่นัเกิดจากการกระทาํของบุคคลอืน หรือกล่าวไดว้่าเป็นการกระทาํโดย
การล่วงสิทธิผดิหนา้ที กล่าวคือบุคคลทุกคนนนัยอ่มมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ และยอ่มทีจะไม่ใหผู้ใ้ดมา
กระทาํละเมิดต่อตนเอง และหากมีผูใ้ดมากระทาํละเมิดดงักล่าว ผูเ้สียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้
ผูก้ระทาํตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากการกระทาํละเมิดนนั โดยในเรืองของละเมิดนนั กฎหมาย
มุ่งทีจะเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึน โดยให้ผูที้ได้รับความเสียหายกลบัคืนสู่ฐานะเดิม หรือ
ใกลเ้คียงฐานะเดิมมากทีสุดโดยมุ่งเนน้ไปทีกองทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผดิมากกว่าตวัผูก้ระทาํ
ความผิดเองอนัมีความแตกต่างจากความรับผดิในทางอาญา ซึงโดยหลกัการในทางอาญามีว่าความ
ตายของผูก้ระทาํผิดทาํให้สิทธิดาํเนินคดีอาญากบัผูน้ันระงบัไป แต่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายฐาน
ละเมิดยงัไม่ระงับ และยึดหลกัว่าเจตนาชัวร้ายเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญา แต่ไม่เป็น
สาระสําคัญในเรืองละเมิด เพราะกฎหมายเรืองละเมิดมุ่งบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูถู้ก
ประทุษร้าย ผดิกบัทางอาญาทีมุ่งปราบปรามโดยการลงโทษ15 

แนวความคิดเกียวกบัความรับผิดในทางละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนันมี 
สองแนวใหญ่ๆไดแ้ก่แนวคิดก่อนคริสตศตวรรษที  19  ทีถือว่าเมือมีความเสียหายตอ้งมีการชดใช้
เยียวยา แนวคิดนีมีพืนฐานจากหลกัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลในอนัทีจะไม่ถูกทาํให้เสียหาย  
ดังนันทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดในแนวคิดนีไม่พิจารณาถึงองค์ประกอบภายในด้านจิตใจของ
ผูก้ระทาํ  เช่น  จงใจกระทาํหรือการขาดความระมดัระวงัแต่ประการใด  เมือมีผูเ้สียหายตอ้งมี 
ผูช้ดใชค้วามเสียหายเท่ากบัมุ่งคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย  ทงันีเพราะถือว่าความคิดของมนุษย ์
อนัเป็นองคป์ระกอบภายในจิตใจไม่อาจถูกพิจารณาได ้

ส่วนแนวคิดประการทีสองถือว่า  ความเสียหายทีจะมีผูรั้บผิดชดใชใ้ห้ไดน้นัตอ้งเกิด
จากการกระทาํของบุคคลซึงจงใจกระทาํหรือกระทาํลงโดยขาดความระมดัระวงัเท่านนั  ทงันีเพราะ
แนวคิดนีมีพืนฐานจากหลกัการคุม้ครองเสรีภาพของบุคคลผูก้ระทาํ มากกว่ามุ่งคุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหาย 

ในยคุแรกก่อนคริสตศ์ตวรรษที  19  กฎหมายละเมิดมุ่งคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของบุคคล  ดงันนัทฤษฎีความรับผดิทางละเมิดจึงมิไดเ้นน้ทีความจงใจหรือประมาท 
เลินเล่อแต่พิเคราะห์ถึงความเสียหายมากกว่า  และถือว่าผูก่้อให้เกิดความเสียหายตอ้งรับผิด ต่อมา
ทฤษฎีนีไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาอยา่งมากขึนและถือวา่ผูล้ะเมิดเป็นผูป้ระพฤติผดิศีลธรรมไปในตวั
และขยายหลกัความรับผิดในทางละเมิดไปสู่กฎเกณฑที์ตอ้งพิจารณาการจงใจกระทาํ  ทาํให้ความ
รับผดิในละเมิดจะเกิดแต่เฉพาะกรณีละเมิดโดยจงใจกระทาํหรือประมาทเลินเล่อเท่านนัเท่ากบัเป็น
การคุม้ครองประโยชน์ของการใชเ้สรีภาพของบุคคลตามแนวคิดประการทีสอง 
                                                 

15 สมพร พรหมหิตาธร . (2545) . กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด. หนา้ 1.  

DPU



32 
 

ปลายศตวรรษที  19  แนวทฤษฎีเกียวกบัความรับผิดในทางละเมิด ชดัเจนมากขึนว่า
จะตอ้งมีความผดิจึงจะมีความรับผดิได ้ No Liability without fault หรือทีเรียกว่า Fault theory เชือ
กนัว่าเป็นแนวคิดซึงไดรั้บอิทธิพลจากระบบการคา้เสรี Laissez – faire และการปฏิวติัอุตสาหกรรม
ในยโุรป ทฤษฎีความผดินี เชือว่าจะช่วยทาํใหเ้กิดความกลา้เสียงต่อการดาํเนินกิจการต่างๆ มากขึน 
เพราะทฤษฎีให้รับผิดโดยปราศจากความผิดนนัขดัขวางต่อความเจริญทางอุตสาหกรรม เนืองจาก
ในทฤษฎีเดิม (รับผิดโดยไม่ต้องจงใจหรือประมาท)  นัน ถ้าความเสียหายเกิดขึนจากการทาํ
อุตสาหกรรม  ผูป้ระกอบกิจการตอ้งรับผดิโดยไม่มีขอ้ตวั 

ในปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกาต่างมองเห็นปัญหาของการ
เยยีวยาชดใชเ้มือมีความเสียหายทีเกิดขึนจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น อุบติัเหตุทางยานยนต ์ ความ
เสียหายจากการบริโภคสินคา้และบริการ  กรณีเหล่านีผูเ้สียหายตอ้งพิสูจน์ความผิดของผูล้ะเมิดแต่
เป็นการยากมากทีผูเ้สียหายจะพิสูจน์ไดว้่า ผูใ้ดตอ้งรับผิดเพราะจงใจทาํให้เสียหาย หรือ ประมาท
เลินเล่อในการผลิตสินคา้หรือบริการ ดังนัน แนวคิดเกียวกบัการชดใช้เยียวยาในทางละเมิดจึง
ยอ้นกลบัไปสู่สมยัเริมแรก คือ เน้นความเสียหายไม่เน้นทีความผิดเรียกว่า ทฤษฎีความรับผิด
เด็ดขาด (Strict liability) มีการนาํเอาความแนวคิดนีไปบญัญติัในกฎหมายเกียวกบัความเสียหายอนั
เกิดจากยานพาหนะ หรือ กฎหมายเกียวกบัการบินพาณิชย ์กฎหมายเกียวกบัความเสียหายจากการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์กฎหมายค่าทดแทนความเสียหายในการทาํงาน เป็นตน้ 

ขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัการใชท้ฤษฎีความรับผดิเดด็ขาดยงัมีอยูบ่า้ง เช่น ฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจ
หรือเจา้ของกิจการทีเป็นอนัตราย  อา้งว่าการโยนภาระความรับผิดตามทฤษฎีนีทาํให้อุตสาหกรรม
หยดุชะงกัและตน้ทุนการผลิตสูงเพราะตอ้งผลิตใหมี้คุณภาพระดบัทีปลอดภยัอยา่งไม่มีขอ้บกพร่อง
แมแ้ต่ 1% และในทีสุดยอ่มกระทบกระเทือนผูบ้ริโภค เพราะผูผ้ลิตยอ่มผลกัภาระนีไปทีราคาสินคา้ 

อยา่งไรก็ตามทฤษฎีความรับผดิเด็ดขาดยงัเป็นทียอมรับว่าเป็นความจาํเป็นทีจะตอ้งให้
ผูเ้สียหายไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายทีเกิดขึนในชีวิตปัจจุบนันี  เพราะเป็นเรืองยากแก่การพิสูจน์
ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ถา้มีผูเ้สียหายจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดถึ้งความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อเกียวกบัการผลิตหรือการใชสิ้นคา้ซึงมีความสลบัซบัซอ้นมาก  คงไม่มีผูเ้สียหายคนใดไดรั้บ
การชดใช ้

ระบบทีมีบทบาทช่วยทาํให้การเยียวยาชดใชค้วามเสียหายในปัจจุบนัยุติธรรมมากขึน 
ไดแ้ก่ระบบประกนัภยั  ซึงในประเทศทีมีความเจริญทางอุตสาหกรรมมากจะมีระบบประกนัภยัเพือ
ความเสียหายของบุคคลทีสาม (Third Party Insurance) ทีมนัคงและไดรั้บความนิยมกวา้งขวางมาก  
ระบบประกนัภยันีจะกระจายภาระตน้ทุนของผูผ้ลิตไดอ้ยา่งดี ช่วยทาํใหส้มาชิกในสังคมแบกภาระ
การเสียงต่อความเสียหายมากขึน โดยนัยนีถือว่าเป็นกระบวนการทางสังคมทียุติธรรม เพราะ
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สมาชิกในสังคมต่างไดป้ระโยชน์จากการดาํรงชีพอยู่ดว้ยความสะดวกสบายจากผลิตภณัฑ์หรือ 
กิจการทีเสียงภยั  ดงันนัการแบกภาระดา้นราคาสินคา้ทีบวกค่าเสียงภยัไวใ้นตวัเพือเวลาทีเกิดความ
เสียหายขึนแลว้จะมีการชดใชจ้ากบริษทัประกนัภยั  จึงเป็นเรืองทีชอบดว้ยเหตุผล 

ดงันนัจึงอาจสรุปไดว้่า ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดเริมจากความรับผิดเมือมีความ
เสียหาย (ทฤษฎีรับผดิ) ไปสู่ความรับผดิเพราะมีความผดิ (Fault Theory) และเมือสภาพความเป็นอยู่
ของมนุษยเ์ปลียนแปลงไป  หลกัความรับผดิเมือมีความผิดขาดความเหมาะสมทฤษฎีเกียวกบัความ
รับผิดก็กลบัไปสู่หลกัทีถือว่าเมือมีความเสียหายย่อมตอ้งมีความรับผิด  แต่เรียกชือใหม่ว่าเป็น 
ความรับผดิเดด็ขาด หรือ Strict Liabitlty หรือ absoiute liability หรือ fault liability หลกัความรับผดิ
เด็ดขาดนีมีส่วนช่วยผูเ้สียหายไดรั้บการชดใชเ้ยียวยาโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผิด ใชใ้นละเมิดทีเกิด
จากกิจการอนัตรายและการบริโภคสินคา้และบริการ อยา่งไรก็ดี มีขอ้โตแ้ยง้เรืองภาระความรับผิด
ของผูป้ระกอบธุรกิจในการใชห้ลกัความรับผิดเด็ดขาดนีอยู่ไม่นอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิงในประเด็น
เกียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้และบริการซึงก่อให้เกิดภาระเรืองตน้ทุนทีสูงขึนจนทาํ
ใหธุ้รกิจแบกภาระไวเ้กินกว่าทีควรจะเป็นอยา่งไรก็ตาม อยา่งไรก็ตามความเห็นฝ่ายขา้งมากก็ยงัคง
เห็นว่า สังคมปัจจุบนัตอ้งการมาตรฐานทีปลอดภยัดีกว่าการเยียวยาชดใช ้และการเพิมภาระการ
ลงทุน  สามารถกระจายความเสียงภยัแก่การสงัคมไดโ้ดยยติุธรรม16 

2.2.2  แนวคิดการใหค้วามคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
แนวคิดการให้ความคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เป็นการนาํแนวคิดปรัชญาสากลของ

ต่างประเทศมาผสมผสานในการบญัญติักฎหมายในลกัษณะกวา้งๆ ดงัต่อไปนี17 คือ 
1)  หลกัการบงัคบัให้เจา้ของรถซึงใชร้ถหรือผูมี้รถไวเ้พือใชต้อ้งจดัให้มีการประกนั

ความเสียหายสําหรับผูป้ระสบภยัจากรถ18 เพืออุดช่องว่างของการประกนัภยัคาํจุนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกําหนดให้ผูรั้บประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นให้แก่
ผูป้ระสบภยั โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผดิเสร็จสินก่อน 

2)  หลักการไม่แสวงหากําไรจากการรับประกันภัยภาคบังคับ กล่าวคือ อัตราเบีย
ประกนัภยัทีบริษทัผูรั้บประกนัภยัเรียกเก็บจะไม่สร้างกาํไร แต่ก็จะไม่ทาํให้บริษทัขาดทุน เรียกว่า 
No-Loss No-Profit แต่หลกัการนีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นพระราชบญัญติันีจึงเป็นเพียงนโยบายของภาครัฐ 
เท่านนั 

                                                 
16  สุษม ศุภนิตย.์  (2543).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด. หนา้ 6 – 9. 
17  วลัภา นนทธ์นาภรณ์. (2547). ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญติั

คุ้มครอง  ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. หนา้ 15 – 16. 
18  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา  7. 

DPU



34 
 

3)  หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิ (No fault) กล่าวคือ หลกั 
No fault มีสองลกัษณะ คือ Pure No fault และ Modified No fault โดย Pure No fault จะมีลกัษณะที
บังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องเอาประกันภัย และยกเลิกหลักกฎหมายละเมิดโยสินเชิง ส่วน 
Modified No fault นนั ใชห้ลกัการของกฎหมายละเมิดต่อไปได ้ภายหลงัการจ่ายค่าเสียหายใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัไปก่อนแลว้  

กล่าวโดยรวมก็คือ หลกั No fault คือการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผูป้ระสบภยัโดยไม่คาํนึง 
ถึงว่าใครเป็นผูผ้ดิ ดงันนั Pure No fault จะนาํหลกักฎหมายละเมิดต่อไปฟ้องร้องกนัอีกไม่ได ้ส่วน  
Modified No fault นนั ยอมใหน้าํหลกักฎหมายละเมิดไปฟ้องร้องกนัต่อไปไดอี้ก  

4)  หลกัการใหมี้มาตรการเสริมการชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถ หลกัการ
นีเกิดขึนเนืองจากในบางกรณีมีช่องว่างของกฎหมายในการเยียวยาผูป้ระสบภยั เช่น กรณีขบัรถชน
แล้วหนี ผูเ้สียหายจดจาํรถทีชนไม่ได้ หรือกรณีรถคันทีก่อภัยไม่ได้เอาประกันภัยไว  ้เป็นต้น 
ประเทศต่างๆจึงไดก้าํหนดมาตรการเสริมขึน เช่นการจดัตงักองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ หรือ
การเพมิเติมขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหค้วามคุม้ครองจากรถในทุกกรณี แมจ้ะเขา้ขอ้ยกเวน้
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือขอ้ยกเวน้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์็ตาม บริษทัจะไม่มี
สิทธิยกขึนอา้งเป็นขอ้ต่อสูผู้ป้ระสบภยัได ้

2.2.3  ทฤษฎีการประกนัภยัรถยนต ์ 
การประกันภัยรถยนต์ คือ  การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต ์ 

ซึงไดแ้ก่ ความเสียหายทีเกิดแก่รถยนตแ์ละความเสียหายทีรถยนตไ์ดก่้อให้เกิดขึนแก่ชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทังบุคคลทีโดยสารอยู่ในรถยนต์นัน โดยอาศยักฎและ
หลกัเกณฑต่์างๆ ตามทฤษฎีการประกนัภยัรถยนตม์าใชใ้นการประกนัรถยนต ์ดงันี 

1)  ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability) โดย “ความน่าจะเป็น”  คือ โอกาสของ
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนได ้(The Chance of occurrence of an event) ซึงหมายถึง ในจาํนวนของความ
ไม่แน่นอนทงัหลายนนัความแน่นอนจะมีโอกาสเกิดขึนไดม้ากนอ้ยเพียงใด19โดยวตัถุประสงคข์อง
การนาํทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใชใ้นทางปฏิบติัก็เพือกาํหนดอตัราเบียประกนัภยัให้เหมาะสมกบั
การประกันภัยแต่ละประเภท เพราะลกัษณะและจาํนวนความสูญเสียทีจะเกิดขึนจะมีลกัษณะ
แตกต่างกนั ดงันัน จึงตอ้งคาดการณ์เหตุการณ์ทีเกิดขึนและทีจะเกิดขึนในอนาคต โดยนาํทฤษฎี
ความน่าจะเป็นมาประมาณค่าความสูญเสียทีเกิดขึนนนั20 

                                                 
19ประเสริฐ ประภาสะโนบล.  (2529).  คาํบรรยาย หลกัการประกันภัย. หนา้ 65. 
20 มุกดา โควหกลุ . (2536) .  การประกันภัย insurance. หนา้ 37. 
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2)  กฎแห่งจาํนวนมาก (Law of Large Numbers) การใชก้ฎแห่งจาํนวนมาก เป็นหลกักึง
เศรษฐศาสตร์และประสบการณ์ คือ การรับประกนัภยัจาํนวนมากราย ถา้บริษทัรับประกนัภยัไว้
น้อยรายแล้วเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายตามทีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท
ประกนัภยักอ็าจจะตอ้งขาดทุนหรือลม้ละลาย ไม่มีเงินพอทีจะชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้ดงันนั
ถา้บริษทัรับประกนัภยัไวม้ากรายเป็นจาํนวนพนัจาํนวนหมืนหรือแสนๆ ราย บริษทัก็จะสามารถ
เก็บเอาเงินค่าเบียประกนัของรายทีไม่ไดเ้กิดความเสียหายไปชดใชใ้ห้แก่ผูเ้อาประกนัทีประสบ
เคราะห์ร้าย เพราะโอกาสทีจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นทีรับประกนัภยัไวพ้ร้อมกนัหมด
ย่อมเป็นไปไม่ได  ้นอกจากนัน บริษทัประกนัภยัยงัมีการคดัเลือกภยัทีจะคุม้ครองและวตัถุทีเอา
ประกนัอีกดว้ย21 

3)  กฎของการเฉลีย (Law of Average)  
การประกนัภยัเป็นการเฉลียความสูญเสียในกลุ่มผูเ้สียงภยัดว้ยกนั ฉะนันกฎของการ

เฉลียจึงเป็นหลกัทีสาํคญัของการประกนัภยั หากมีภยัเกิดขึน ความสูญเสียมีเท่าใดก็ตอ้งเฉลียกนัไป
ในระหว่างผูเ้สียงภยั ค่าสูญเสียทีเฉลียกนัไปนีแสดงออกในรูปของเบียประกนัภยั ถา้เบียประกนัภยั
มีอตัราสูงมากอนัเนืองมาจากกลุ่มผูเ้สียงภยัมีนอ้ย การประกนัภยัก็จะดาํเนินไปไดย้าก เพราะจะทาํ
ให้มีผูท้าํประกนัภยันอ้ย แต่ ถา้เบียประกนัภยัมีอตัราตาํมาก ก็จะมีผูท้าํประกนัมากขึน การเฉลียค่า
สูญเสียก็จะมีมาก ทาํให้มีผูท้าํประกนัภยัมากขึน22 การทีจะทาํให้อตัราเบียประกนัภยัมีอตัราตาํไดก้็
คือ  การรวมกลุ่มผูเ้สียงภยัใหเ้ขา้มารวมกนัใหไ้ดจ้าํนวนมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้นอกจากนนัการลด
ภาระในค่าเฉลียการสูญเสียยงักระทาํไดโ้ดยการคดัเลือกการเสียงภยัชนัตน้ เช่นการตรวจสภาพ
รถยนตข์องผูเ้อาประกนัภยั เพือเป็นการลดสภาพทีอาจก่อใหเ้กิดภยัโดยง่ายออกไปเสียชนัหนึงก่อน 
ภยัทีจะเกิดขึนก็จะมีจาํนวนนอ้ยลงการเฉลียความสูญเสียในกลุ่มผูเ้สียงภยัดว้ยกนั ฉะนันกฎของ
การเฉลียจึงเป็นหลกัสาํคญัของการประกนัภยั 
 2.2.4  ทฤษฎีทีเกียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1)  ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) ในทศวรรษที 19 นกัเศรษฐศาสตร์สาํนกั 
นีโอคลาสสิก ชาวเยอรมนั Herman Heinrich Gossen, ชาวองักฤษ Stanley Javon และชาวฝรังเศส 
Leon Walas และนกัเศรษฐศาสตร์สาํนกัออสเตรียน เช่น Kakl Manger, Von Weiser และ Bohn 
Bawerti ไดอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยมีขอ้สมมติพืนฐานว่า ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจ 
หรืออรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้หรือบริการจาํนวนต่างๆ กัน และมีความพึงพอใจที
สามารถวดัเป็นหน่วยไดเ้รียกว่า Util อุปสงคข์องผูบ้ริโภคคนใดคนหนึงทีมีต่อสินคา้หรือบริการ

                                                 
21 สากล ธนสัตยาวบิูล . (2535) .  หลกัการประกันภัย. หนา้ 35 – 36. 
22 มุกดา โควหกลุ . เล่มเดิม. หนา้ 40.  
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ชนิดหนึงมาจากความพยายามทีจะทาํให้อรรถประโยชน์ของเขาสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดัทางดา้นรายได้
และราคาตลาดทีมีอยู่ ดงันัน จึงอาจเรียกทฤษฎีอรรถประโยชน์ไดอี้กชือหนึงว่า Cardinal Utility 
Theory 

นกัเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่า “อรรถประโยชน์” ไวต่้างๆ กนั เช่น “ความ
พอใจทีบุคคลไดรั้บจากการบริโภคสินคา้” บา้ง “คุณสมบติัซึงทาํใหสิ้นคา้เป็นทีตอ้งการของผูซื้อ” บา้ง 
และ “วิสัยความสามารถของสินคา้ทีจะสนองความตอ้งการของมนุษย”์ บา้ง อย่างไรก็ตาม พิจารณาดู
แลว้จะเห็นว่า อรรถประโยชน์มีคุณสมบติัทีมีอยู่ในสินคา้หรือบริการซึงทาํให้สินคา้และบริการนัน
สามารถบาํบดัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้23  

ดงันนัอาจสรุปไดว้่า อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจทีผูบ้ริโภคไดรั้บจาก
การบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดนันๆ สินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ขึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้หรือบริการนนั ถา้มีความตอ้งการมาก สินคา้
หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภคมาก ตรงกนัขา้ม ถา้มีความตอ้งการน้อย สินคา้
หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภคน้อย โดยอรรถประโยชน์ คือ หลกัธรรมทีเป็น
พืนฐานของศีลธรรม ซึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นหลกัทีว่าดว้ยความสุขทีสุดสาํหรับคนจาํนวนมากทีสุด 
หลกันีถือว่าการกระทาํทีชอบธรรมนนั คือ การกระทาํทีส่งเสริมใหเ้กิดความสุขหรือความพึงพอใจ  
ไม่มีความทุกข ์

เมือหลกัอรรถประโยชน์มุ่งเสริมสร้างความสุขใหแ้ก่เอกชนโดยการใหห้ลกัประกนัแก่
เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการทาํนิติกรรมและสัญญา สิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคลและสิทธิ
เสรีภาพอืนๆ แลว้ ยอ่มกล่าวไดว้่าเป็นทฤษฎีปัจเจกชนนิยมทีมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์ของเอกชน 
โดยถือว่าความสมบูรณ์พูนสุขของสังคมขึนอยูก่บัความผาสุขของเอกชนเป็นรายบุคคล ดงันนัโดย
หลกัทวัไปแลว้การตรากฎหมายลิดรอนหรือควบคุมเสรีภาพของเอกชนเป็นสิงทีไม่ควรกระทาํ  
แต่มีขอ้ยกเวน้ให้มีการควบคุมสิทธิเสรีภาพดงักล่าวได ้เมือการใชเ้สรีภาพดงักล่าวจะก่อให้เกิด
อนัตรายหรือความเสียหายต่อเอกชนหรือสังคม ซึงผลประโยชน์ของเอกชนตอ้งก่อให้เกิดความ
เสียหายทีแน่นอน จึงจะเป็นเหตุผลทีอาจสนบัสนุนการตรากฎหมายขึนใชบ้งัคบัควบคุมพฤติกรรม
ดงักล่าว ซึงตอ้งมีการตรากฎหมายควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของเอกชนตามสมควรแก่การคา้ 
ทีเป็นธรรม เพราะเอกชนไดมี้การบิดเบือนการใชสิ้ทธิและเสรีภาพเป็นอนัมาก การใชสิ้ทธิเสรีภาพ
จึงจาํเป็นตอ้งมีวินยัมากกวา่นี 

                                                 
23 ณรงคศ์กัดิ ธนวิบูลยช์ยั, ส่งศกัดิ ทิตาราม และสุพนัธ์ุ โตสุนทร . (2526) . หลกัเศรษฐศาสตร์เบืองต้น 

เล่ม 1 หน่วยที 1 – 8. หนา้ 92. 
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2)  หลกัประโยชน์สาธารณะ  “ประโยชน์สาธารณะ” คือ การตอบสนองความตอ้งการ
ของคนอืนส่วนใหญ่ทีไม่ใช่ผูด้าํเนินการนนัๆ เอง24 กล่าวคือประโยชน์สาธารณะมีพืนฐานมาจาก
การทีรัฐจะกระทาํการอยา่งใดๆ นนั รัฐจะตอ้งคาํนึงถึง “ประโยชน์สาธารณะ” โดยในส่วนของการ
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคนนัถือเป็นนโยบายแห่งรัฐ ซึงแต่ละรัฐจะตอ้งจดัใหมี้ขึนเพือใหค้วาม
คุม้ครองดูแลประชาชนของแต่ละรัฐให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขโดยมุ่งถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นพืนฐานและตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคมมิใช่เพือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูด้าํเนินการนันเอง หรืออาจกล่าวไดว้่า ประโยชน์สาธารณะเป็นความตอ้งการของ
บุคคลแต่ละคนทีตรงกันและมีจํานวนมากจนเป็นคนหมู่มากหรือเป็นคนส่วนใหญ่ของ 
สงัคมจนความตอ้งการนนั ถูกยกระดบัใหเ้ป็นประโยชน์สาธารณะโดยกิจกรรมของรัฐซึงดาํเนินไป
เพือประโยชน์สาธารณะนนั แยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการใชอ้าํนาจควบคุมโดยการออกหลกัเกณฑ์
หรือคาํสังให้คนในสังคมปฏิบติัตามเพือป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึนในบา้นเมือง 
และการใหบ้ริการสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ของคนในสังคม ซึงหลกัประโยชน์สาธารณะนีถูก
นาํมาใชใ้นการกาํหนดแนวทางนโยบายต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการสาธารณะของรัฐ ทีวางไว้
เป็นพืนฐานให้กับประชาชนของแต่ละรัฐในการทีจะได้รับบริการจากรัฐ  เช่นการจัดให้มี
สาธารณูปโภค รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองทางด้านความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพยสิ์นของประชาชนในรัฐดว้ย 

                                                 
24 บวรศกัดิ อุวรรณโณ . (2538) . คาํอธิบายกฎหมายมหาชน ( เล่ม 3) ทีมาและนิติวิธี. หนา้ 334. 
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บทท ี3 
กฎหมายเกยีวกบัการคุ้มครองผู้ทไีด้รับความเสียหายจาก 
การขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะในประเทศไทย  

เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ 
 

ในการให้ความคุม้ครองผูที้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสาร
สาธารณะมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการให้การคุม้ครองบุคคลดงักล่าวอยู่หลายฉบบั ซึงในการให้
ความคุ้มครองกฎหมายหลายฉบับนันมีความมุ่งหมายในการให้การคุ ้มครองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ตามกฎหมายนันๆ  ในบทนีจะกล่าวถึงกฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครองผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการการขนส่งโดยรถยนตโ์ดยสารสาธารณะในประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ 

 
3.1   กฎหมายเกยีวกบัการคุ้มครองผู้ทไีด้รับความเสียหายในประเทศไทย 

3.1.1   พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

3.1.1.1  การจดัใหมี้การประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัจากรถ 
1)  รถทีตอ้งทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติั25 ไดแ้ก่ รถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก รถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หาร ซึงอาจกล่าวไดว้า่รถที
จะตอ้งจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายนี คือ รถทุกคนัทีจดทะเบียนกบักรมการ
ขนส่งทางบกเป็นยานพาหนะทุกชนิดทีใชใ้นการขนส่งทางบก และรวมตลอดถึงรถทีจดทะเบียนใน
ต่างประเทศแต่ไดน้าํเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรไทยเป็นการชวัคราว โดยเจา้ของรถไม่มีภูมิลาํเนา 
หรือถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร26 และให้หมายความรวมถึงรถป้ายแดง รถพ่วงของรถชนิดนันดว้ย 
เวน้แต่รถไฟ รถราง และรถทีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติันี ทงันี 
เนืองจากกฎหมายมีความประสงคที์จะใหร้ถทุกคนัทีใชเ้ป็นยานพาหนะวิงไปมาบนถนนมีมาตรการ
ทีคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถหากรถนนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยั 

                                                 
25 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา  4. 
26

 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา  9. 
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2)  รถทีรับการยกเวน้ไม่ตอ้งทาํประกนัภยั27 
(1) รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษตัริย  ์พระรัชทายาท และผูส้ําเร็จราชการ 

แทนพระองค ์
(2) รถของสํานักพระราชวังทีจดทะเบียน  และมีเครืองหมายตามระเบียบที

เลขาธิการพระราชวงักาํหนด 
(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล

กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และราชการส่วนทอ้งถินทีเรียกชืออย่างอืน และรถยนตท์หารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หาร 

(4) รถอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
รถทีไดรั้บยกเวน้ตามบทบญัญติันี หากไปสร้างความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกาย

ของผูป้ระสบภยั ผูป้ระสบภยัอาจเรียกร้องค่าเสียหายเบืองตน้ไดจ้ากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
ตามมาตรา 23 (6) หลงัจากนนัหน่วยราชการซึงเป็นเจา้ของรถทีก่อให้เกิดความเสียหายตอ้งส่งเงิน
จาํนวนนนัคืนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัตามบทบญัญติัมาตรา 32 

3)  ผูมี้หนา้ทีตอ้งทาํประกนัภยั  ผูต้อ้งทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติันี ไดแ้ก่ เจา้ของ
รถมี 3 ประเภท28 คือ 

(1)  ผูซึ้งมีกรรมสิทธิในรถ หมายถึง ผูมี้กรรมสิทธิเป็นเจา้ของรถจริงๆ จะมีชือทาง
ทะเบียนคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ไม่สาํคญั เพราะเจา้ของรถอาจโอนขายต่อแก่บุคคลอืนโดยยงัไม่ 
จดทะเบียนโอนก็ได ้เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 458 (คาํพิพากษาฎีกาที 
304 – 305 / 2494) โดยผูมี้กรรมสิทธิในรถไม่จาํตอ้งครอบครองและใชร้ถนนัเอง ก็ตอ้งจดัใหมี้การ
ประกนัภยัตามกฎหมายนี 

(2)  ผูมี้สิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซือ ปกติสัญญาเช่าซือรถนนั กรรมสิทธิใน
รถยงัเป็นของเจา้ของผูใ้ห้เช่าซือ ผูเ้ช่าซือตอ้งชาํระค่าเช่าซือเป็นงวดๆ ให้ครบเสียก่อน กรรมสิทธิ
จึงจะตกเป็นของผูเ้ช่าซือ แมจ้ะยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนโอนกนัก็ตาม เพราะทะเบียนรถมิใช่เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิของรถยนต์  แต่ เ ป็น เพี ยงหลักฐานทีกําหนดขึน เพือความสะดวกแก่ 
การควบคุมรถยนตเ์ท่านนั (คาํพิพากษาฎีกาที 1283 /2530) แต่ถา้ผูเ้ช่าซือยงัผอ่นชาํระค่างวดไม่ครบ
และผูเ้ช่าซือผิดนัด ผูใ้ห้เช่าซืออาจบอกเลิกสัญญา และกลบัเขา้ครอบครองรถทีเช่าซือได้ ผูที้
ครอบครองรถทีเช่าซือนีแมจ้ะไม่ใช่ผูมี้กรรมสิทธิ แต่กฎหมายนีก็อนุโลมว่าเป็นเจา้ของรถทีจะตอ้ง
                                                 

27
 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535,  มาตรา  8. 

28 ประพนัธ์ ทรัพยแ์สง . (2539). คาํอธิบายพระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. 
 หนา้ 78 – 80. 
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จดัให้มีประกนัภยัและตอ้งรับผิดตามกฎหมายดว้ย สําหรับผูค้รอบครองรถในฐานะอย่างอืน เช่น 
ในฐานะผูเ้ช่าหรือยมื รับฝาก หรือตวัแทน ลูกจา้ง แมจ้ะเช่าหรือยมืใช ้รับฝาก หรือครอบครองเป็น
เวลานาน กไ็ม่ถือวา่เป็นเจา้ของรถตามกฎหมายนี 

 (3) ผูน้าํรถทีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราว 
กฎหมายระบุให้ผูน้าํรถต่างประเทศเขา้มาเป็นเจา้ของรถ แมร้ถนนัจะมิใช่ของตนเองก็ตาม ผูน้าํรถ
เขา้มาจากต่างประเทศจึงตอ้งจดัใหร้ถนนัมีการประกนัภยัตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 9 

4)  ผูรั้บประกนัภยั29 
ผูมี้หนา้ทีตอ้งรับประกนัภยัตามกฎหมายนี คือ บริษทัประกนัภยัและสาขาทวัประเทศ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยัทีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการประกนัภยัรถยนตจ์าก
กระทรวงพาณิชย ์

5)  ผูป้ระสบภยั 
(1)  ผูป้ระสบภยัจากรถอนัไดแ้ก่ ประชาชนทุกคนทีประสบภยัจากรถ ไม่ว่าจะเป็น 

 ผูข้บัขี ผูโ้ดยสาร คนเดินเทา้ หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั อนัเนืองมาจาก
อุบติัเหตุทีเกิดจากรถ ไม่วา่จะอยูใ่นรถหรือนอกรถ กจ็ะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติันี 

(2)  ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัซึงถึงแก่ความตาย เหตุทีกฎหมายบญัญติัไว้
เช่นนีก็เพือให้สิทธิแก่ทายาทของผูต้ายทีจะดําเนินการร้องขอค่าเสียหายเบืองต้นจากบริษัท
ประกนัภยั หรือจากกองทุนทดแทนผูต้ายนนัเอง 

6)  อตัราเบียประกนัภยัตามพระราชบญัญติั 
เนืองจากเป็นการประกนัภยัภาคบงัคบัทีกฎหมายกาํหนดใหร้ถทุกคนัตอ้งทาํประกนัภยั

ความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยั รัฐจึงกาํหนดอตัราเบียประกนัภยัภาคบงัคบันีใหต้าํทีสุดเพือจูงใจ
ให ้ประชาชนเขา้สู่ระบบการประกนัภยัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึง
ภาคธุรกิจ โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเสียงภยัของรถเพือให้ธุรกิจทีรับประกนัภยั ประเภทนี
สามารถดาํเนินการรับประกนัภยัไดด้ว้ย จึงเป็นทีมาของหลกั ทีเรียกว่า No Loss No Profit คือ หลกั
ของไม่ขาดทุนแต่ไม่ไดก้าํไร ซึงในการประกาศอตัราเบียประกนัภยัรถตาม พระราชบญัญติักรมการ
ประกนัภยัไดมี้การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอตัราเบียประกนัภยัให้สอดคลอ้งกบัสภาพความ
เสียงภยัทีแทจ้ริงในปัจจุบนัเป็นระยะๆ เช่น ในการเพิมและลดอตัราเบียประกนัภยัของรถบางประเภท 
หรือการเพิมค่าเสียหายเบืองตน้ ในกรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย ต่อมาไดรั้บอนัตรายสาหัสหรือ
ต่อชีวิต และค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน และปัจจุบนักรมการประกนัภยัมีสังนายทะเบียนกาํหนดอตัรา
เบียประกันภัย พระราชบัญญัติเป็นอัตราเบียคงทีอัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะ 
                                                 

29 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 10. 
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การใชร้ถ บริษทัไม่สามารถทีจะคิดเบียประกนัภยัต่างจากทีนายทะเบียนกาํหนดได ้ วิธีการจดัทาํ
ประกนัภยั  1. ถ่ายเอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถ และบตัรประจาํตวัประชาชน  2. นาํเอกสารไปติดต่อ
บริษทัประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัภยัรถ รวมถึงสาขาของบริษทัทวัประเทศ แจง้
ความประสงค์การขอทําประกันภัยรถตามกฎหมาย  3. รับกรมธรรม์ประกันภัย  ซึงจะเป็น
ใบเสร็จรับเงินด้วย  4. รับเครืองหมายแสดงว่ามีการประกันภยั พร้อมตรวจสอบขอ้มูลบน
เครืองหมายใหถู้กตอ้ง เช่น ชือบริษทัประกนัภยั หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขตวัถงั ระยะเวลาสินสุด 
และนาํไปติดไวที้กระจกรถดา้นใน หรือหากเป็นรถประเภทอืนทีไม่ใช่รถยนตต์อ้งติดไวใ้นทีๆ 
สามารถเห็นไปไดช้ดัเจน 

3.1.1.2  หลกัเกณฑใ์นการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายทีเกิดขึน 

1)  ความเสียหายทีจะไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้และจาํนวนเงิน  
 ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให ้“ค่าเสียหาย

เบืองตน้” ในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็น
เกียวกบัการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นเกียวกบัการจดัการศพรวมทงัค่าเสียหาย
และค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นอย่างอืนเพือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัในเบืองตน้ ทงันี ตาม
รายการและจาํนวนเงินทีกาํหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 20 วรรคสอง 

ค่าเสียหายเบืองตน้นีกฎกระทรวงกาํหนดรายการ และจาํนวนไว ้ไม่ใช่จ่ายตามความ
เสียหายทีแทจ้ริง แต่จ่ายในเบืองตน้เมือเกิดภยั เพือให้ผูป้ระสบภยัได้มีเงินรักษาพยาบาล หรือ 
จัดการศพก่อน อันเป็นการคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถมิให้ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ค่าเสียหายเบืองต้นจึงต่างกับค่าสินไหมทดแทน เพราะ 
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินทีใชแ้ทนความเสียหายทีเกิดขึนทงัหมดทีผูท้าํละเมิดตอ้งรับผิด หรือ
อาจจะกล่าววา่ค่าเสียหายเบืองตน้กคื็อเงินส่วนแรกทีตอ้งจ่ายโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิกไ็ด้30 

สําหรับความเสียหายนัน พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  
ไดร้ะบุความเสียหายทีเกิดขึนแก่ผูป้ระสบภยัวา่ “ความเสียหาย” หมายความวา่ ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกายหรืออนามยัอนัเกิดจากรถ31 ตามกฎกระทรวงยงัไดก้าํหนดความเสียหายทีจะให้ไดรั้บ
ค่าเสียหายเบืองตน้ และการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ดงันี  
 
                                                 

30 ประพนัธ์ ทรัพยแ์สง .  เล่มเดิม.  หนา้ 86-87. 
31 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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1.  ค่าเสียหายทีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ มีดงัต่อไปนี 
(1)  ค่าใชจ่้ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ไดแ้ก่ 

(ก)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑที์ใชใ้นการบาํบดัรักษา 
(ข)  ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษา รวมทงัค่าซ่อมแซม 
(ค)  ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าตรวจ และค่าวิเคราะห์โรค ทงันี ไม่รวมถึงค่าจา้ง

พยาบาลพิเศษและค่าบริการอืนทาํนองเดียวกนั 
(ง)  ค่าหอ้งและค่าอาหารตลอดเวลาทีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(จ)  ค่าพาหนะนาํผูป้ระสบภยัไปสถานพยาบาล 

(2)  ค่าใชจ่้ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ไดแ้ก่ 
(ก)  ค่าปลงศพ 
(ข)  ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัการศพ 

2.  จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ ใหเ้ป็นดงัต่อไปนี 
(1)  จาํนวนเท่าทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึงหมืนห้าพนับาท สาํหรับความเสียหายต่อ

ร่างกาย ตามขอ้ 1 (1) 
ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี ใหมี้

สิทธิไดรั้บเงินค่าเสียหายเบืองตน้จาํนวนสามหมืนหา้พนับาทดว้ย 
(ก)  ตาบอด 
(ข)  หูหนวก 
(ค)  เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพดู หรือลินขาด 
(ง)  เสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ 
(จ)  เสียแขน ขา มือ เทา้ หรือนิว 
(ฉ)  เสียอวยัวะอืนใด 
(ช) จิตพิการอยา่งติดตวั 
(ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร 

(2)  จาํนวนสามหมืนหา้พนับาท สาํหรับความเสียหายต่อชีวิตตามขอ้ 1 (2) 
3.  ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายดงัต่อไปนี ใหไ้ดรั้บเงินค่าเสียหายเบืองตน้

รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหา้หมืนบาท 
(1)  ไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 1 (1) ต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 1 (2) 
(2)  ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใดตามขอ้ 2 (1) วรรคสอง ต่อมาไดรั้บ

ความเสียหายตามขอ้ 1 (2) 
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(3)  ไดรั้บความเสียหายตามขอ้ 1 (1) ต่อมาไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึง
อยา่งใดตามขอ้ 2 (1) วรรคสอง และขอ้ 1 (2) 

4.  การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ต่อบริษทัทีรับประกนัภยั ใหย้นืคาํร้องขอตามแบบ
ทีนายทะเบียนกาํหนด และตอ้งมีหลกัฐานดงัต่อไปนี 

(1)  ความเสียหายต่อร่างกาย 
(ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการแจง้หนีเกียวกบัการรักษาพยาบาลในกรณีทีมี

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามขอ้ 1 (1) 
(ข)  สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานอืนใดทีทางราชการเป็นผูอ้อกให ้ สาํเนา

ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศ
กาํหนดซึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึงอยา่งใดตามขอ้ 2 (1) 
วรรคสองนอกจากตอ้งยืนหลกัฐานตาม (ก) และ (ข) แลว้ ให้ยืนใบรับรองแพทยห์รือความเห็น
แพทยห์รือหลกัฐานอืนใดทีระบุวา่เป็นผูป้ระสบภยัซึงไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว พร้อม
ทงัสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอืนใด ทีแสดงว่าผูน้นัไดรั้บความ
เสียหายจากการประสบภยัจากรถดว้ย 

(2)  ความเสียหายต่อชีวิต 
(ก)  สําเนามรณบตัร หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนดซึง

สามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั 
(ข)  สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอืนใดทีแสดง

วา่ผูน้นัถึงแก่ความตายจากการประสบภยัจากรถ 
ในกรณีทีผูป้ระสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาล นอกจากตอ้งยนืหลกัฐานตาม (2) แลว้ ใหย้นืหลกัฐานตาม (1) ดว้ย 
5.  บุคคลผูมี้สิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ มีดงัต่อไปนี 

(1)  กรณีความเสียหายต่อร่างกายตามขอ้ 1 (1) ใหผู้ป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอหาก
ผูป้ระสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภัยและได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องจากผูป้ระสบภยั บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ทีรับโอนสิทธิเรียกร้องจาก
สถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยั ทายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูป้ระสบภยั แลว้แต่
กรณีร้องขอแทน 

DPU



28 
 

ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึงอยา่งใดตามขอ้ 2 (1) 
วรรคสอง ให้ผูป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภยัไม่สามารถร้องขอไดใ้ห้ทายาทหรือญาติ 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี ร้องขอแทน  

(2)  กรณีความเสียหายต่อชีวิตตามขอ้ 1 (2) ให้ทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัเป็นผู ้
ร้องขอ 

6.  การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัทีรับประกนัภยัตอ้งกระทาํภายในหนึง
ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัทีมีความเสียหายเกิดขึน 

7.   การจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ใหจ่้ายแก่ผูร้้องขอตามขอ้ 6 แลว้แต่กรณี เป็นเงินสดหรือเป็น
เช็คทีมิไดล้งวนัทีล่วงหนา้ ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอโดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความ
รับผดิ 

2)  ค่าเสียหายส่วนเกินกวา่คา่เสียหายเบืองตน้ 
เป็นค่าเสียหายทีบริษทัจะชดใชใ้ห้ภายหลงัจากทีมีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมาย

แลว้ โดยบริษทัทีรับประกนัภยัรถทีเป็นฝ่ายผิดตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายแก่ ผูป้ระสบภยั/
ทายาทผูป้ระสบภยั เมือรวมกบัค่าเสียหายเบืองตน้ทีผูป้ระสบภยั/ทายาทไดรั้บแลว้ เป็นดงันี   

(1) กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นเกียวกบัการ
รักษาพยาบาลรวมกบัค่าสินไหมทดแทน ไม่เกิน 50,000 บาท  

(2) กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ จาํนวน 100,000 บาท  
เฉพาะกรมธรรมคุ์ม้ครองตงัแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา ไม่วา่จะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ 
และสาํหรับกรมธรรมที์เริมความคุม้ครองตงัแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มานนั คุม้ครอง
ค่าเสียหายเบืองตน้เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท ไม่ว่าจะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ ถา้มีค่า
รักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตให้นาํมารวมดว้ย และรวมแลว้เท่ากบั 200,000 บาท และใหบ้ริษทัจ่าย
ค่าชดเชยรายวัน วันละ  200 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน ในกรณีทีพักรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล 

3)  หลกัสาํรองจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถตงัแต่ 2 คนัขึนไป ก่อใหเ้กิดความเสียหาย กรณี รถตงัแต่ 2 

คนัขึนไปก่อให้เกิดความเสียหายต่างฝ่ายต่างมีประกนัตามพระราชบญัญติั และไม่มีผูใ้ดยอมรับผิด
ในเหตุทีเกิด ผูป้ระสบภยัจะไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัการสาํรองจ่าย ดงันี  

กรณีบาดเจ็บ บริษทัทีรับประกนัภยัรถคนัทีผูป้ระสบภยัมาขณะเกิดเหตุจะสํารองจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ จาํนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน แก่ 
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กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร บริษทัจะสาํรองจ่ายทดแทน ค่า
ปลงศพ จาํนวน 200,000 บาทต่อคน แก่ทายาทผูป้ระสบภยั  

4)  ความคุม้ครองกรณีอุบติัเหตุทีไม่มีคู่กรณี 
 กรณีผูป้ระสบภยัทีเป็นผูข้บัขีและเป็นฝ่ายผดิเอง หรือไม่มีผูใ้ดรับผดิตามกฎหมายต่อผูข้บั

ขีทีประสบภัยดังนีผูป้ระสบภัยทีเป็นผูข้บัขีจะได้รับความคุม้ครองไม่เกินค่าเสียหายเบืองต้น
กล่าวคือ หากบาดเจบ็จะไดรั้บค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท หรือเสียชีวิตจะไดรั้บค่าปลงศพ 
จาํนวน 35,000 บาท หรือเสียชีวิตภายหลงัรักษาพยาบาลจะรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่เกิน 50,000 
บาท  

กรณีผูป้ระสบภยัหรือบุคคลภายนอกรถ และผลคดียุติว่า ผูข้บัขีรถคนัทีโดยสารเป็น
ผูก้ระทาํละเมิด (ประมาทเอง) กรณีบาดเจบ็ จะไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท และกรณี
เสียชีวิตหรือสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร จะไดรั้บการชดใชจ้าํนวน 200,000 บาท 

3.1.1.3  กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ตงัขึนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 มีหนา้ทีจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั หากผูป้ระสบภยัไม่ไดรั้บการชดใชจ้าก
บริษทัประกนัภยั หรือเจา้ของรถทีไม่จดัให้มีประกนัภยั หรือไม่สามารถเรียกร้องจากทีใดได ้เช่น 
รถชนแลว้หนี หรือเจา้ของรถทีไม่จดัใหมี้ประกนัภยัไม่จ่ายค่าเสียหาย ฯลฯ โดยค่าเสียหายเบืองตน้
ทีสามารถจ่ายได ้คือ ค่ารักษาพยาบาลกรณีไดรั้บบาดเจบ็ตามทีรักษาจริงไม่เกิน 15,000 บาท และค่า
ปลงศพกรณีเสียชีวิต จาํนวน 35,000 บาท แต่หากผูป้ระสบภยัไดรั้บบาดเจบ็และต่อมาเสียชีวิตใน
ภายหลงั ผูป้ระสบภยัทีเสียชีวิตจะไดรั้บค่ารักษาพยาบาลตามทีรักษาจริงไม่เกิน 15,000 บาท และค่า
ปลงศพ จาํนวน 35,000 บาท ซึงรวมแลว้ไม่เกินจาํนวน 50,000 บาท การยืนขอรับค่าเสียหาย
เบืองตน้จากกองทุนฯ ผูป้ระสบภยัหรือทายาทตอ้งยืนภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีมีความเสียหาย
เกิดขึน 

3.1.2   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
3.1.2.1  กฎหมายละเมิด 
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่าง

หนึงอยา่งใดก็ดี ท่านว่าผูน้นัทาํละเมิด จาํตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพือการนนั32 ดงันนัสาระสาํคญั
ของละเมิด หมายความถึง การกระทาํผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคล

                                                 
32 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,  มาตรา 420 
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อืนได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอย่างหนึงอย่างใด 
ผูก้ระทาํจะตอ้งรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทน 

ละเมิดจะตอ้งเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และเกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน ถา้มีการ
กระทาํผิดกฎหมาย แต่ไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน หรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน แต่ 
การกระทาํนนัไม่ผดิกฎหมาย ยอ่มไม่เป็นละเมิด33 โดยการกระทาํใดจะเป็นละเมิดตอ้งประกอบดว้ย
หลกั 3 ประการทีสาํคญัดงันี 

(1)  กระทาํต่อบุคคลอืนโดยผดิกฎหมาย  
“การกระทาํ” ในความหมายของมาตรา 420 หมายความถึงการกระทาํของบุคคลซึง

รวมทังการงดเว ้นกระทาํแล้วเกิดความเสียหายด้วย ซึงการงดเว ้นกระทาํก็คือการงดเว ้นไม่
เคลือนไหวร่างกายภายใตบ้งัคบัของจิตใจเช่นกนั 

การกระทาํหมายความรวมถึงการงดเวน้กระทาํในกรณีทีจกัตอ้งป้องกนัผล การป้องกนั
ผลเสียหายมิใหเ้กิดนนัตอ้งมีหนา้ทีทีจะตอ้งป้องกนั หนา้ทีนนัอาจเกิดจากบทบญัญติัของกฎหมาย 

กระทาํต่อบุคคลอืนโดยผิดกฎหมาย ในมาตรา 420 ทาํให้เขา้ใจว่าถา้ไม่มีกฎหมาย
บญัญติัไวแ้ลว้ยอ่มไม่เป็นละเมิด แทจ้ริงแลว้คาํว่า “โดยผิดกฎหมาย” หมายความว่ากระทาํลงโดย
ไม่มีอาํนาจหรือไม่มีสิทธิหรือทาํโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย แมไ้ม่มีกฎหมายบญัญติัไวว้่าการกระทาํ
เช่นนนัเป็นความผดิ ถา้ผูก้ระทาํไดท้าํต่อบุคคลอืนจนเขาเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การ
กระทาํนนัก็เป็นละเมิดไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีกฎหมายบญัญติัไวว้่าเป็นความผิดอย่างชดัแจง้ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การกระทาํผิดกฎหมายนนัย่อมเป็นการกระทาํโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอยู่
ในตวั 

ถา้ผูก้ระทาํมีอาํนาจทาํไดโ้ดยอาศยัสิทธิตามกฎหมาย เป็นเจา้พนักงานผูป้ฏิบติัตาม
กฎหมายหรืออาศัยสิทธิในฐานะเจ้าหนีตามคาํพิพากษาของศาล หรืออาศัยสิทธิในฐานะเป็น
คู่สญัญา แมมี้ความเสียหายเกิดขึนจากการกระทาํโดยใชอ้าํนาจโดยชอบดงักล่าวขา้งตน้กไ็ม่เป็นการ
กระทาํโดยผดิกฎหมาย34 

(2)  กระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
กระทาํโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ “โดยจงใจ” มีความหมายคลา้ยกบัโดยเจตนา ในทางอาญา
แตกต่างกนัเพียงแต่เพียงวา่ การกระทาํโดยจงใจ หมายความวา่ กระทาํโดยรู้สาํนึกถึงผลเสียหายทีจะ
เกิดจากการกระทาํของตน ถา้รู้วา่การกระทาํนนัจะเกิดผลเสียหายแก่เขาแลว้กถื็อเป็นการกระทาํโดย

                                                 
33 ศกัดิ สนองชาติ . ( 2532) . คาํอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด.  หนา้ 1. 
34 สุษม ศุภนิตย ์. (2543) . คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด. หนา้ 22. 
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จงใจส่วนผลเสียหายจะเกิดขึนมากนอ้ยเพียงใดไม่สาํคญั35 หรืออาจสรุปสันๆ ว่ากระทาํโดยรู้ว่าจะ
เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน กระทาํโดยจงใจมีความหมายกวา้งกวา่กระทาํโดยเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 เพราะกระทาํโดยเจตนา ผูก้ระทาํตอ้งประสงคต่์อผล หรือยอ่มเลง็เห็นผล
ของการกระทาํนนั 

กระทาํโดยประมาทเลินเล่อ36 มีความหมายทาํนองเดียวกบักระทาํโดยประมาทในทาง
อาญา ซึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี บญัญติัว่า กระทาํโดยประมาท ไดแ้ก่กระทาํ
ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทาํโดยปราศจากความระมดัระวงัซึงบุคคลในภาวะการเช่นนนัจกั
ตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผูก้ระทาํอาจใช้ความระมดัระวงัเช่นว่านันได้แต่หาได้ใช้ให้
เพียงพอไม่ ซึงอาจสรุปความหมายไดว้่าเป็นการกระทาํโดยไม่จงใจ แต่กระทาํโดยปราศจากความ
ระมดัระวงั ซึงบุคคลในภาวะเช่นนันจกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผูก้ระทาํอาจใชค้วาม
ระมดัระวงัเช่นวา่นนัได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่ 

ความระมดัระวงัของบุคคลตอ้งพิจารณาตามวิสัยและพฤติการณ์ วิสัยหมายความถึง
สภาพเกียวกบัตวัผูก้ระทาํ เช่น เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ เป็นหญิงหรือชาย พฤติการณ์หมายความถึงเหตุ
ภายนอกตวัผูก้ระทาํ เช่น ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืน เหตุเกิดในเมืองหรือในป่า 
เหตุเกิดในยามสงบหรือในขณะมีคนร้ายเขา้ปลน้จี เพราะพฤติการณ์อนัเป็นเหตุภายนอกตวัผูก้ระทาํ
อาจทาํใหก้ารใชค้วามระมดัระวงัแตกต่างกนัไปได ้

สภาพเกียวกบัตวัผูก้ระทาํนนั ตอ้งสมมติบุคคลขึนเปรียบเทียบ โดยบุคคลทีสมมตินนั
สภาพทางร่างกายถืออย่างเดียวกบัผูก้ระทาํ แต่สภาพทางจิตใจถือระดบัทวัไปของบุคคลในสภาพ
ร่างกายอย่างเดียวกนันัน ทงับุคคลทีสมมติจะตอ้งสมมติว่าอยู่ในพฤติการณ์ภายนอกเช่นเดียวกบั
ผูก้ระทาํดว้ย เมือเปรียบเทียบกนั ถา้บุคคลทีสมมติจะไม่กระทาํโดยขาดความระมดัระวงัเหมือนที
ผูก้ระทาํไดก้ระทาํไปแลว้ ยอ่มถือวา่ผูก้ระทาํกระทาํโดยประมาทเลินเล่อถา้บุคคลทีสมมติจะกระทาํ
เช่นเดียวกบัทีผูก้ระทาํไดก้ระทาํไปแลว้ ยอ่มถือไม่ไดว้า่ผูก้ระทาํกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ 

การพิจารณาการกระทาํโดยประมาทในทางละเมิดนัน ตอ้งพิเคราะห์ขนาดของความ
ระมดัระวงัของผูก้ระทาํ โดยเทียบกบับุคคลในวิสัยและพฤติการณ์อยา่งเดียวกนักบัผูก้ระทาํว่าปกติ
บุคคลเช่นว่านันจะใชค้วามระมดัระวงัไดม้ากน้อยเพียงใด ถา้หากปรากฏว่าบุคคลธรรมดาทีเป็น
มาตรฐานเทียบเคียงนันอยู่ในพฤติการณ์ภายนอกเช่นเดียวกนักบัผูก้ระทาํจะใชค้วามระมดัระวงั
มากกวา่ผูก้ระทาํและความเสียหายยอ่มไม่เกิดขึน กต็อ้งถือวา่ผูก้ระทาํประมาท37 

                                                 
35 จิตติ ติงศภทิัย ์. (2503) . คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2. หนา้ 470. 
36 ศกัดิ  สนองชาติ .  เล่มเดิม.  หนา้ 13.  
37 สุษม ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 15-18. 
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(3)  ทาํให้ผูอื้นเสียหายแก่สิทธิต่างๆ ทีระบุไว ้กล่าวคือ ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ 
ทรัพยสิ์น หรือสิทธิ 

ละเมิดจะตอ้งเป็นการกระทาํโดยผิดกฎหมาย และเป็นเหตุให้บุคคลอืนได้รับความ
เสียหาย แมจ้ะมีการกระทาํผิดกฎหมาย แต่บุคคลอืนไม่ไดรั้บความเสียหายหรือความเสียหายยงัไม่
เกิด ยอ่มยงัไม่เป็นละเมิด38 ในส่วนของลกัษณะของความเสียหายจะตอ้งมีลกัษณะ ดงันี 

ก.  ตอ้งเป็นความเสียหายทีแน่นอน ความเสียหายทีแน่นอน อาจเป็นความเสียหายทีเป็น
ตวัเงินหรือความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน หรือความเสียหายอนัเกิดขึนแลว้ในเวลาปัจจุบนัหรือความ
เสียหายในอนาคตอนัจะตอ้งเกิดขึนแน่นอน 

ข. ต้องเป็นความเสียหายตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นความเสียหายทีกฎหมายยอม
รับรอง ถา้เป็นความเสียหายโดยพฤตินยั เช่น ผูเ้สียหายยินยอมให้กระทาํ แมจ้ะเกิดความเสียหายก็
ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอนัจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได ้

ค.  ตอ้งเป็นความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลอืน กล่าวคือ เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 
อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึงอย่างใดซึงกฎหมายรับรองคุม้ครอง หากไม่มี
กฎหมาย รับรองกเ็รียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได ้

มาตรา 437 บญัญติัว่า บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยา่งใดๆ อนั
เดินดว้ยกาํลงัเครืองจกัรกล บุคคลนนัจะตอ้งรับผดิชอบเพือความเสียหายอนัเกิดแต่ยานพาหนะนนั 
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการเสียหายนนัเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูต้อ้งเสียหาย
นนัเอง39 

จากหลกักฎหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่า คนขบัรถยนต์หรือยานพาหนะอืนทีเดินดว้ย
กาํลงัเครืองจกัรกล หากไปก่อความเสียหายเกิดขึนแก่คนเดินถนน จกัรยาน รถเขน็ หรือรถสามลอ้ถีบ 
ฯลฯ แลว้ กฎหมายให้ถือว่าผูข้บัขีเป็นฝ่ายผิดเสมอ เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ตามเงือนไขทีกฎหมาย
กาํหนดถึงจะไม่ตอ้งรับผดิ 

กรณีลูกจ้างขับรถยนต์โดยสารประจําทางไปในทางการทีจ้าง ถือว่าครอบครอง
ควบคุมดูแลยานพาหนะอนัเดินดว้ยเครืองจกัรกล ดงัตามคาํพิพากษาฎีกาที 765 / 2533  ป. ลูกจา้ง
ของจาํเลยขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางของจาํเลยชนผูต้ายซึงกาํลงัเดินขา้มถนน อนัเป็นการกระทาํ
ในทางการทีจา้งของจาํเลยและไดค้รอบครองควบคุมดูแลยานพาหนะอนัเดินดว้ยเครืองจกัรกล จึง
เป็นกรณีอยูใ่นบงัคบัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 437 ดงันนั จึงฟังไดใ้นเบืองตน้
ว่าจาํเลยจะตอ้งรับผิดชอบเพือการเสียหายอนัเกิดแต่ยานพาหนะนนัร่วมกบั ป. เวน้แต่จะพิสูจน์ได้

                                                 
38 ศกัดิ  สนองชาติ. เล่มเดิม.  หนา้ 41. 
39 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา  437 
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วา่การเสียหายนนัเกิดแต่เหตุสุดวิสยั หรือเกิดเพราะความผดิของผูต้อ้งเสียหายนนัเอง แมก้ารทีผูต้าย
ไม่ขา้มถนนในทางขา้มซึงอยู่ไม่ห่างจากทีเกิดเหตุ อนัถือได้ว่าผูต้ายมีส่วนประมาทด้วยก็ตาม  
แต่ ป. มีส่วนประมาทมากกว่า เพราะ ป. ขบัรถโดยไม่ชะลอความเร็วในขณะใกลถึ้งทางแยก การที
ผูต้ายมีส่วนประมาทก่อให้เกิดความเสียหาย ศาลยอ่มมีอาํนาจกาํหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์
มากนอ้ยเพียงใดกไ็ด ้โดยอาศยัพฤติการณ์เป็นประมาณ40 

ค่าเสียหายทีคนขบัรถฝ่ายทีผิดจะตอ้งรับผิดชดใชใ้ห้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายนนัมีอยู่
มากมายหลายอยา่ง คือ  

1.  ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีทาํใหเ้ขาถึงตาย41  
(1) ค่าปลงศพ และค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นอย่างอืนๆ เช่น ค่ารถบรรทุกศพ ค่าโลงศพ 

ค่าธรรมเนียมทีตอ้งใชจ่้ายใหว้ดั ค่าดอกไม ้ค่าใชจ่้ายในการบาํเพญ็กศุล  
(2) ค่าขาดไร้อุปการะ ตอ้งเป็นกรณีทีขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย เช่น บิดามารดา

มีหนา้ทีอุปการะเลียงดูบุตรผูเ้ยาว ์บุตรมีหนา้ทีอุปการะเลียงดูบิดามารดา เป็นตน้   
(3) ค่าขาดแรงงาน ถา้ผูต้ายมีความผกูพนัตามกฎหมายจะตอ้งทาํการงานใหเ้ป็นคุณ

แก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ผูท้าํละเมิดจะตอ้งชดใชค้่า
ขาดแรงงานใหแ้ก่บุคคลภายนอกดว้ย  

(4) ถา้ยงัไม่ตายทันที เรียกค่ารักษาพยาบาล และค่าขาดประโยชน์ทาํมาหาได ้
เพราะไม่สามารถประกอบการงานไดด้ว้ย  

2.  ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทาํใหเ้ขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามยั42  
(1) ค่าใชจ่้ายอนัตนตอ้งเสียไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวกบั 

การรักษา 
(2) ค่าขาดประโยชน์ทาํมาหาไดใ้นระหวา่งเจบ็ป่วย  
(3) ค่าเสียหายเพือการทีเสียความสามารถประกอบการงาน ทงัในเวลาปัจจุบนัและ

อนาคต โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่ผูถู้กทาํละเมิดจะมีงานทาํมาก่อนหรือไม่ 
(4) ค่าเสียหายทีขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของคนภายนอก คือทาํ

ให้เขาถึงตาย  ทําให้บุคคลภายนอกขาดแรงงานจากผู ้ถูกทําละเมิดทังในครัวเรือนและใน
อุตสาหกรรม 

                                                 
40

 สมศกัด ์ เอียมพลบัใหญ่ . (2551) .  คดีขบัรถประมาท.  หนา้ 107 . 
41 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,  มาตรา  443 และ มาตรา  445. 
42 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา  444 – 446. 
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(5)  ค่าเสียหายอย่างอืนอนัมิใช่ตวัเงิน คือ ทนทุกขท์รมาน เจ็บป่วย ร่างกายพิการ 
หนา้เสียโฉม ทุพพลภาพตลอดชีวิต เป็นตน้  
 

3.1.2.2  กฎหมายประกนัภยั 
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  20  มีบทบัญญั ติ 

ทีแบ่งการประกนัวินาศภยัออกเป็นการประกนัวินาศภยัและการประกนัชีวิต โดยการประกนัวินาศ
ภยัทีเกียวขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนต ์ซึงไดแ้ก่ การประกนัภยัคาํจุน อนัมีหลกัเกณฑที์บญัญติัไว้
อยูใ่นมาตรา 887 และมาตรา 888   

โดยคาํว่า “การประกันวินาศภัย” หมายถึงการประกันภัยเพือความเสียหายอันพึง
ประมาณเป็นเงินได ้ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บชดใชค้่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดวินาศภยัขึนตาม
สัญญา แต่ต้องไม่เกินความเสียหายทีแท้จริงภายในจาํนวนเงินทีได้เอาประกันภัย (Indemnity 
Contract) 

การประกนัวินาศภยั เป็นสัญญาต่างตอบแทนทีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน43 กฎหมายจึงมุ่งแต่ความเสียหายทีประมาณเป็นเงินได้เท่านัน44 ความเสียหายใดทีไม่
สามารถตีราคาเพือชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายทีแทจ้ริงแก่กนัได ้ไม่ถือว่าเป็นวินาศ
ภยั และไม่สามารถเอาประกนัวินาศภยัได ้เช่น การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในส่วนทีถึงแก่
ความตาย หรือพิการ เสียแขนขา หรืออวยัวะสําคญั ไม่คือว่าเป็นการประกนัวินาศภยั เพราะชีวิต 
ร่างกาย อวยัวะของบุคคลนนัไม่สามารถประมาณเป็นเงินได ้จึงไม่สามารถชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ในส่วนนีตามสญัญาประกนัวินาศภยัได้45 แต่การประกนัภยัอุบติัเหตุเกียวกบัรถยนต ์เมือรถยนตค์นั
ทีเอาประกนัภยัไวถู้กชนเสียหาย ความเสียหายดงักล่าวคงตีราคาเป็นค่าซ่อมแซมให้กลบัคืนสภาพ
เดิมได ้ถือว่าความเสียหายนนัสามารถประมาณเป็นเงินได ้เช่นนีเห็นไดช้ดัว่าเป็นการประกนัวินาศ
ภยั46 

(1)  มาตรา 861 เป็นลกัษณะทวัไปของประกนัวินาศภยั ซึงการประกนัภยัรถยนตต์อ้ง
อยู่ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 861 ซึงบญัญติัว่า “อนัว่าสัญญาประกนัภยันัน คือสัญญาซึงบุคคลคน
หนึง ตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทน หรือใชเ้งินจาํนวนหนึงให้ในกรณีวินาศภยั หากมีขึน หรือใน

                                                 
43 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา  861. 
44 จิตติ ติงศภทิัย ์. (2524).  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย . หนา้  6 . 
45 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 64/2516. 
46 ไชยยศ เหมะรัชต .  (2551).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย.  หนา้ 178. 
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เหตุอย่างอืนในอนาคตดังได้ระบุไวใ้นสัญญาและในการนีบุคคลอีกคนหนึงตกลงจะส่งเงินซึง
เรียกวา่เบียประกนัภยั”  

มาตรา 861 มีขอ้พิจารณาอยู ่3 ประการ47  
1.  เป็นสัญญาทีฝ่ายหนึงตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจาํนวนหนึง ในการที

ฝ่ายหนึงตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทน เขา้ลกัษณะประกนัวินาศภยั  คือ  ถา้มีภยัเกิดขึนตามทีกาํหนด
ไว ้ผูรั้บประกนัภยัจะชดใชค้่าเสียหายทีเกิดขึนจริง แต่ไม่เกินจาํนวนทีไดต้กลงกนัไว ้  

ส่วนการทีฝ่ายหนึงตกลงจะใชเ้งินจาํนวนหนึง เขา้ลกัษณะประกนัภยัประเภทกาํหนด
จาํนวนเงินแน่นอน หรือสญัญาประกนัชีวิต ซึงผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนแน่นอนโดย
ไม่ตอ้งคาํนึงถึงความเสียหายวา่มีเพียงใด หากมีเหตุอยา่งอืนในอนาคตดงัไดร้ะบุไวใ้นสญัญา  

2.  มีเงือนไขแห่งการใชเ้งิน คือ มีเหตุการณ์เกิดขึนในอนาคตอนัเป็นวินาศภยัหรือเหตุ
อยา่งอืนในอนาคตดงัไดร้ะบุไวใ้นสัญญา แสดงใหเ้ห็นความไม่แน่นอนของหนีฝ่ายผูรั้บประกนัภยั 
ซึงแลว้แต่เงือนไขดงักล่าวว่าจะเกิดขึนหรือไม่ ส่วนหนีของผูเ้อาประกนัภยัทีตอ้งส่งเบียประกนัภยั
นนัแน่นอนเสมอ  ทีกฎหมายแยกวินาศภยักบัเหตุการณ์อย่างอืน เนืองจากลกัษณะทีแตกต่างของ
สัญญาประกนัวินาศภยั ซึงผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเท่าทีเสียหายจริงๆ จะเรียก
เกินเป็นกาํไรมิได้เป็นอนัขาด (คาํพิพากษาฎีกา 64/2516) ส่วนทีกล่าวว่าเหตุการณ์อย่างอืนใน
อนาคตนนัไดแ้ก่ประกนัชีวิตคือ ความตาย 

วินาศภยัทีประกนัภยัตอ้งมีลกัษณะไม่แน่นอน ซึงอยู่ในความหมายทีกฎหมายบญัญติั
ไวใ้น มาตรา 861 กล่าวคือ หากมีขึน (contingent loss) เหตุการณ์อยา่งอืนทีระบุในสัญญาก็ตอ้งเป็น
เหตุการณ์ในอนาคต เหตุการณ์หรือวินาศภยัทีเกิดขึนแลว้จะเอามาเป็นเหตุประกนัภยัไม่ได ้ 

คําพิพากษาฎีกาที  2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สินอายุ เ มือวันที  
11 กรกฎาคม ต่อมาวนัที 24 กรกฎาคม เกิดอุบติัเหตุ ผูเ้อาประกันภัยและผูรั้บประกันภัยออก
กรมธรรมเ์มือวนัที  27 กรกฎาคม โดยให้มีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัที 22 กรกฎาคม กรณีเช่นนี ผูรั้บ
ประกนัภยัไม่ตอ้งรับผิดในสัญญาประกันภยัในส่วนทีมีวตัถุประสงค์เพือรับประกนัวินาศภยัที
เกิดขึนแลว้ โดยศาลฎีกาวินิจฉยัคาํว่า วินาศภยัหากมีขึนตามมาตรา 861 ว่า หมายถึง วินาศภยัทีอาจ
เกิดขึนในอนาคตหลังจากวันทาํสัญญา วินาศภัยทีเกิดขึนแล้วจะเอามาประกันภัยไม่ได้ แม้
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะระบุอายกุารประกนัภยัยอ้นหลงัเป็นวนัที 22 กรกฎาคม ก่อนเกิดวินาศภยัก็
หาทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัมีสิทธิเรียกร้องใหผู้รั้บประกนัภยัใชค้่าเสียหายตามกรมธรรมน์นัไดไ้ม่ 

                                                 
47 สุธาสินี  ธิติสุทธิ. (2552) . เอกสารสรุปคาํบรรยาย 177426 วิชากฎหมายประกันภัย. หนา้  3 – 4. 
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3.  บุคคลอีกคนหนึงตกลงจะส่งเงินซึงเรียกว่าเบียประกนัภยั ผูมี้หนา้ทีส่งเบียประกนั
เรียกวา่ ผูเ้อาประกนัภยั เบียประกนันีเป็นเงินอาจส่งเป็นงวดหรือส่งเป็นกอ้นกไ็ด ้ 

มาตรา 887 เป็นบทบัญญติัเกียวกับการประกันภัยคาํจุน หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า 
“ประกันภัยความรับผิด” คือการทีผู ้ประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่ า สินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผูต้อ้งเสียหายจากการกระทาํของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูที้ถูกเอาประกนัภยัจะตอ้ง 
รับผดิ 

ประกนัภยัคาํจุนนีจดัว่าเป็นประกนัวินาศภยัอย่างหนึง แตกต่างกบัวินาศภยัธรรมดา
ตรงที วินาศภยัธรรมดามุ่งถึงความเสียหายอนัเกิดแก่วตัถุทีเอาประกนัภยั แต่ประกนัภยัคาํจุนมุ่งถึง
ความเสียหายอนัเกิดกบับุคคลภายนอกเนืองมาจากความผดิของผูเ้อาประกนั 

มาตรา 887 บัญญัติว่า “อันว่าประกันภัยคาํจุนนัน” คือสัญญาประกันภัยซึงผูรั้บ
ประกนัภยัตกลงวา่จะใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั เพือความวินาศภยัอนัเกิดขึน
แก่บุคคลอีกคนหนึง และซึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบ 

บุคคลผูต้อ้งเสียหายชอบทีจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนตามทีตนควรจะไดน้นัจากผูรั้บ
ประกนัภยัโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นวา่นีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจาํนวนอนัผูรั้บประกนัภยั
จะพึงตอ้งใชต้ามสญัญานนัไดไ้ม่ ในคดีระหวา่งบุคคลผูต้อ้งเสียหายกบัผูรั้บประกนัภยันนั ท่านใหผู้ ้
ตอ้งเสียหายเรียกตวัผูเ้อาประกนัภยัเขา้มาในคดีดว้ย 

อนึง ผูรั้บประกนัภยันนัแมจ้ะไดส่้งค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัแลว้ก็ยงัหา
หลุดพน้จากความรับผิดต่อบุคคลผูต้อ้งเสียหายนนัไม่ เวน้แต่ตนจะพิสูจน์ไดว้่าค่าสินไหมทดแทน
นนัผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูต้อ้งเสียหายแลว้”  

ขอ้สงัเกตเกียวกบัประกนัภยัคาํจุน48 
1.  การพิจารณาปัญหาเรืองประกนัภยัคาํจุน ขนัแรกควรพิจารณาจากตวัผูเ้อาประกนัภยั

เสียก่อนว่าผูเ้อาประกนัภยัมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกหรือไม่ ถา้ผูเ้อาประกนัภยั
ไม่ตอ้งรับผดิ ผูรั้บประกนัภยักไ็ม่ตอ้งรับผดิไปดว้ย 

2.  ค่าสินไหมทดแทนทีบุคคลภายนอกจะเรียกร้องได้นัน ได้แก่ค่าสินไหมทดแทนที
สามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้แต่จะเรียกไดไ้ม่เกินจาํนวนเงินทีเอาประกนัภยัไว ้

3.  ความรับผดิของผูรั้บประกนัภยัคาํจุนอยูใ่นบงัคบัของ มาตรา 879 ดว้ย ฉะนนัถา้ผูเ้อา
ประกนัภยัไดก่้อวินาศภยัขึนดว้ยความทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงแลว้  ผูรั้บประกนัภยั
กไ็ม่ตอ้งรับผดิ 

                                                 
48 สรพล สุขทรรศนีย.์ ( 2533 ).  คาํอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย ศึกษาแบบเรียงมาตรา. หนา้ 108 –   113. 
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4.  ในคดีระหว่างผูเ้สียหายกบัผูรั้บประกนัภยัคาํจุน ผูเ้สียหายตอ้งเรียกผูเ้อาประกนัภยัเขา้
มาในคดีดว้ย มิฉะนนัไม่อาจเรียกส่วนทีขาดจากผูเ้อาประกนัภยัได ้

5.  ผูรั้บประกนัภยัคาํจุนตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกผูเ้สียหายถึงแมว้่าผูเ้อาประกนัซึง
เป็นคู่สัญญาปฏิบติัผิดเงือนไขในกรมธรรม์ประกันภยั ผูรั้บประกนัภยัก็จะยกเหตุนีขึนอา้งเพือ
ปฏิเสธความรับผดิต่อบุคคลภายนอกหาไดไ้ม่ 

6.   เกียวกบัการรับช่วงสิทธิ ผูรั้บประกนัภยัคาํจุนจะอาศยัอาํนาจตามมาตรา 880  มาบงัคบั
ใชเ้พือใชสิ้ทธิไล่เบียเอากบัผูเ้อาประกนัภยัไม่ได ้เพราะมาตรา 880 เป็นเรืองความผิดเกิดขึนโดย
บุคคลภายนอกแต่ประกันภัยคําจุนเป็นเรืองผู ้เอาประกันภัยซึงเป็นบุคคลในสัญญา  มิใช่
บุคคลภายนอกกระทาํความผดิ ฉะนนัโดยหลกัเบืองตน้แลว้ รับช่วงสิทธิไม่ได ้

แต่ผูรั้บประกนัภยัคาํจุนอาจรับสิทธิไดใ้นบางกรณี เช่น ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัไป
ก่อละเมิดต่อบุคคลภายนอกเป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัในฐานะนายจา้งตอ้งร่วมรับผิดดว้ย ดงันีเมือ
ผู ้รับประกันภัยใช้ค่ า สินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกแล้วก็อาจรับช่วงสิทธิตาม  
มาตรา 880 ไปไล่เบียเอากบัลูกจา้งได ้ทงันีเพราะเป็นความผดิทีเกิดโดยลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั
ซึงถือวา่เป็นบุคคลภายนอกสญัญา 

3.1.2.3  รับขนคนโดยสาร 
ผูข้นส่งตอ้งรับผิดต่อผูโ้ดยสารในความเสียหายทีเกิดแก่ตวัผูโ้ดยสารตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มาตรา 634 บญัญติัว่า “ผูข้นส่งจะตอ้งรับผิดต่อคนโดยสารในความ
เสียหายแก่ตวัเขา หรือในความเสือมเสียอย่างใดๆ อนัเป็นผลโดยตรงแก่การทีตอ้งชักช้าในการ
ขนส่ง เวน้แต่การเสียหายหรือสิทธินันเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสาร
นนัเอง 

ความรับผิดของผูข้นส่งคนโดยสารตามบทบัญญติัของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยนี์ ในเบืองตน้บุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูข้นส่งตามความของมาตรา 608 ของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์สียก่อน กล่าวคือตอ้งเป็นบุคคลผูรั้บขนส่งคนโดยสารเพือบาํเหน็จเป็น
ทางคา้ปกติของตน เพราะถา้ไม่เป็นผูข้นส่งคนโดยสารกไ็ม่ตอ้งรับผดิตามหลกัเกณฑใ์นเรืองการรับ
ขนคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่ถา้เป็นก็ตอ้งรับผิด เช่น จาํเลยเป็นบริษทั
ทาํกิจการรับขนส่งคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 608 ตอ้งรับผิดต่อ
ความเสียหายอนัเกิดแก่โจทกซึ์งเป็นคนโดยสาร เวน้แต่การเสียหายหรือสิทธินนัเกิดแต่เหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดแต่ความผิดของโจทก์ตามมาตรา 634 ฉะนนั รถคนัเกิดเหตุจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิของ
จาํเลย และคนขบัไม่ใช่ลูกจา้งจาํเลยก็ตาม แต่ถา้รถคนันนัอยูใ่นความควบคุมของจาํเลย และรับส่ง
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คนโดยสารในปกติธุรกิจของจาํเลยโดยตรง เมือคนขบัรถประจาํรถไดข้บัรถโดยประมาททาํให้
โจทกเ์สียหายแลว้ จาํเลยกต็อ้งรับผดิ ดงัตามคาํพิพากษาฎีกาที 431/2509 

ความรับผิดตามหลกัละเมิดนันต่างจากความรับผิดของผูข้นส่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยใ์นเรืองรับขน เพราะถา้เป็นเรืองละเมิด ผูเ้สียหายตอ้งพิสูจน์ถึงการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อตามมาตรา 420 เวน้แต่จะเขา้มาตรา 437 และพิสูจน์ถึงความเสียหายตนไดรั้บ แต่ถา้
เป็นผูโ้ดยสารและเป็นการรับขนคนโดยสารนัน โดยหลักแล้วผูข้นส่งจะต้องรับผิดทันทีเมือ
ผูโ้ดยสารไดรั้บความเสียหาย โดยผูโ้ดยสารไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู ้
ขนส่งหรือลูกจา้งของผูข้นส่ง ส่วนผูข้นส่งหากตอ้งการหลุดพน้จากความรับผิดจะตอ้งพิสูจน์ให้
เห็นว่าความเสียหายนนัเกิดจากเหตุยกเวน้ความรับผิดของผูข้นส่งประการใดประการหนึงในสอง
ประการคือเกิดแต่เหตุสุดวิสยัหรือเกิดแต่ความผดิของคนโดยสารนนัเอง 

สาํหรับความเสียหายทีผูข้นส่งคนโดยสารจะตอ้งรับผดิต่อผูโ้ดยสาร คือ 
(1) ความเสียหายอันเกิดแก่ตัวผูโ้ดยสาร คือผูโ้ดยสารได้รับบาดเจ็บ ผูข้นส่งคน

โดยสารจะตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผูโ้ดยสารถึงแก่ความตาย ตอ้งจ่ายค่าทาํศพและค่าขาด 
ผูอุ้ปการะเลียงดูแก่บุคคลทีอยูใ่นการอุปการะของผูโ้ดยสารทีถึงแก่ความตาย สาํหรับทรัพยสิ์นของ
ผูโ้ดยสารทีติดตวัไปกบัผูโ้ดยสารได้สูญหายในภายหลงัจากเกิดเหตุ ผูข้นส่งและนายจา้งก็ตอ้ง 
รับผดิ 

(2) ทาํให้เกิดความเสือมเสียอย่างใดๆ อนัเป็นผลโดยตรงแก่การทีตอ้งชกัชา้ในการ
ขนส่ง แต่ผูข้นส่งมีสิทธิอา้งเหตุยกวนัความผิดไดส้องประการ เพือปฏิเสธไม่ตอ้งรับผิดเพือความ
เสียหายหรือความชกัชา้ทีเกิดขึนแก่คนโดยสารคือ ความเสียหายความชกัชา้นนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
เช่น นาํท่วมแผน่ดินไหว หรือเกิดจากความผดิของคนโดยสารเอง 

ในส่วนของความรับผดิของคนโดยสารทีผูข้นส่งสามารถนาํมาอา้งเพือจะปฏิเสธความ
รับผดิไดน้นั อาจจะเกิดจากการจงใจหรือการประมาทเลินเล่อของผูโ้ดยสารเองได ้

อยา่งไรก็ตามในบางกรณีทงัผูโ้ดยสารและผูข้นส่ง หรือลูกจา้งของผูข้นส่งเองก็มีส่วน
ผิดดว้ยกนัทงัสองฝ่าย ทาํให้ผูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย ตวัอยา่งเช่น คนโดยสาร
ชอบห้อยโหนอยู่ทีประตูรถยนต์โดยสาร ทงัๆ ทีในตวัรถยนต์โดยสารยงัคงพอมีทีว่างให้ยืนได ้
คนขบัรถโดยสารก็ทราบว่าคนโดยสารห้อยโหนอยู ่แต่ยงัขบัรถดว้ยความเร็วสูงไม่ระมดัระวงั เป็น
เหตุให้ผูโ้ดยสารไปฟาดกบัรถยนต์ทีจอดอยู่ขา้งทางถึงแก่ความตาย เช่นนี ผูข้นส่งจะตอ้งรับผิด
หรือไม่ โดยอา้งวา่เป็นความผดิของผูโ้ดยสารเอง หรือจะตอ้งมีการแบ่งความรับผดิ ระหว่างผูข้นส่ง
กบัผูโ้ดยสารคนละครึง กล่าวคือให้ผูข้นส่งรับผิดชดใชเ้พียงครึงเดียว เมือเปรียบเทียบกบักรณีที
ผูโ้ดยสารไม่มีส่วนผิดทีจะไดรั้บชดใชเ้ต็มจาํนวน ในเรืองนีไดเ้คยมีคาํพิพากษาฎีกาที 935/2516 
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วินิจฉัยไว ้โดยมีขอ้เท็จจริงทีต่างไป เนืองจากการห้อยโหนของผูโ้ดยสารนนั เกิดจากรถโดยสาร 
แน่น โดยศาลฎีกาไดว้ินิจฉยัว่า ผูต้ายห้อยโหนทีบนัไดทา้ยรถเพราะคนโดยสารแน่น คนขบัทราบ
ว่ามีผูโ้ดยสารเกาะห้อยโหนอยู่แต่ไดข้บัแซงคนัทีจอดอยู่ขา้งหน้าจนทา้ยรถเบียดชิด เป็นเหตุให้
ผูต้ายฟาดกบัรถทีจอดอยู่ และตกลงมาจากรถจนถึงแก่ความตาย ดงันี เป็นผลโดยตรงอนัเกิดจาก
ความประมาทของคนขบั แมผู้ต้ายจะมีส่วนผดิอยูด่ว้ยในการทีไปเกาะหอ้ยโหนอยูที่บนัไดรถ ก็หา
ทาํใหค้นขบัพน้จากความรับผดิจากความประมาทเลินเล่อดงักล่าวได ้

ในกรณีทีผูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ความตายเพราะความผดิหรือความประมาท
เลินเล่อของบุคคลอืน ผูข้นส่งก็จะตอ้งรับผิด หากมิไดเ้ป็นไปตามเหตุยกเวน้ตามที มาตรา 437 
กาํหนดไว ้เมือผูข้นส่งไดช้ดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูโ้ดยสารไปแลว้ ผูข้นส่งมีสิทธิรับช่วงสิทธิของ
ผูโ้ดยสารเพือไปเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกทีจะต้องรับผิด ตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 227 ทีบญัญติัไวว้่า เมือเจา้หนีไดรั้บค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายเตม็ตามราคาทรัพยห์รือสิทธิซึงเป็นวตัถุแห่งหนีนนัแลว้ ท่านว่าลูกหนีย่อมเขา้สู่ฐานะเป็น
ผูรั้บช่วงสิทธิของเจา้หนีอนัเกียวกบัทรัพย ์หรือสิทธินนัๆ ดว้ยอาํนาจกฎหมาย49 

3.1.3  พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีเจตนารมณ์ทีจะให้ทราบถึง กาํหนด

หลกัเกณฑเ์กียวกบัการประกอบการขนส่งทางบก การใชร้ถเพือการขนส่ง ความเสียหายอนัเกิดจาก
การขนส่งทางบก เพือคุม้ครองสวสัดิภาพของประชาชนทีใชบ้ริการหรือไดรั้บความเสียหายทีเกิด
จากกิจการขนส่งทางบก ไวเ้ป็นพิเศษ เนืองจากกิจการขนส่งทางบกเป็นกิจการทีกระทบกระเทือน
ต่อสาธารณชนมากกว่าการใชร้ถ หรือการจราจรตามปกติ โดยไดบ้ญัญติัคุม้ครองผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ ไวใ้นมาตรา 52 โดยกําหนดให้ผูไ้ด้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจําทาง  ผู ้ได้รับใบอนุญาตขนส่งไม่ประจําทาง  ผู ้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตอ้งวาง
หลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยอยา่งใดอยา่งหนึงหรือทงัสองอยา่งรวมกนัหรือเป็น
สัญญาประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยั ซึงทาํกบับริษทัประกนัภยัทีนายทะเบียนกลางใหค้วาม
เห็นชอบต่อนายทะเบียนกลาง และในกรณีทีเป็นสัญญาประกนัภยัและให้บุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายเนืองจากการขนส่งของตนเป็นผูรั้บประโยชน์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหายทีเป็น
ค่าใชจ่้ายเบืองตน้เพือประกนัความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวิต หรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซึง
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งรับเนืองจากการขนส่งของตน 

                                                 
49 ไผทชิต เอกจริยกร . (2546) . คาํอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทาํของ รับขน . หนา้  283 – 287  
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สาํหรับหลกัเกณฑก์ารชดใชค่้าเสียหายทีเกิดจากการขนส่ง นนั มาตรา 56 กาํหนดว่า 
หากเกิดความเสียหายจากรถทีใชใ้นการขนส่ง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึงเป็นเจา้ของ
รถนนัจะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายเบืองตน้แก่ผูเ้สียหายทางร่างกาย หรือทายาทในกรณีทีผูเ้สียหายถึงแก่
ความตาย ความมุ่งหมายของกฎหมายนีก็เพือคุม้ครองเบืองตน้แก่ผูเ้สียหายจากรถทีใชข้นส่งของ
ผูป้ระกอบการขนส่ง ค่าใชจ่้ายเบืองตน้ ซึงผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งจ่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทีตอ้งใชใ้น
การรักษาพยาบาล รวมทงัค่าใชจ่้ายอืนๆ ระหวา่งการรักษาพยาบาลและ/หรือค่าปลงศพ ส่วนจาํนวน
จะมากนอ้ยเท่าใด พิจารณาตามความร้ายแรงของความเสียหาย ทงันีตามอตัราทีกระทรวงคมนาคม
กาํหนดในกฎกระทรวง 

หลกัทรัพยที์วางจะเป็นประกนัการจ่ายค่าใชจ่้ายเบืองตน้ในกรณีทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง ซึงเป็นเจา้ของรถทีก่อความเสียหายไม่ยอมชดใชค้่าใชจ่้ายเบืองตน้ นายทะเบียน
กลางมีอาํนาจนําหลักทรัพย์ทีผูไ้ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่งนันวางไวม้าชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบืองตน้แทนได ้

ส่วนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีผูเ้สียหายจะไดรั้บชดใชเ้ป็นไปตามทีกฎหมายนีกาํหนดไว้
เฉพาะ ซึงสะดวกและรวดเร็วกวา่การฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่อยา่งไรก็ตาม มิใช่ว่า
ผูเ้สียหายจากรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกคนจะมีสิทธิไดรั้บชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบืองตน้ตามกฎหมายนี กฎหมายกาํหนดผูเ้สียหายทีมีสิทธิไว ้3 ประเภท คือ 

(1) ผูเ้สียหายซึงมิไดอ้ยูใ่นรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไดรั้บความเสียหายจาก
รถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายขึน เช่น คนเดินเทา้ 

(2) ผูเ้สียหายซึงอยูใ่นรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายแต่ไม่รวมถึงผูข้บัรถคนงานหรือ
ลูกจา้งประจาํรถ ซึงอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัหนา้ที 

(3) ผูเ้สียหายซึงอยูใ่นรถทีไม่ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูข้บั ผูโ้ดยสาร 
การทีผูเ้สียหายมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบืองตน้ตามกฎหมายการขนส่งทางบก  

จะไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหายในอนัทีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพือความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แต่อยา่งใด50 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 ศริญญา งามวงษว์าน . (2539). กฎหมายทีเหมาะสมสาํหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. หนา้ 31. 
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3.1.4 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3.1.4.1  พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 
ลกัษณะของพระราชบญัญติันี เป็นกฎหมายเกียวกบัคดีแพ่ง ทีผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ

มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของตนต่อผูใ้ห้บริการหรือผูป้ระกอบธุรกิจให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือ
เยยีวยาแก่ตนไดโ้ดยรวดเร็ว ง่าย และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีเช่นทีเคยปฏิบติัมาก่อนมี
พระราชบญัญติันี 

1) ความหมายของคดีผูบ้ริโภค 
 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติันี “คดีผูบ้ริโภค” หมายความวา่ 

(1) คดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 หรือ
ตามกฎหมายอืน กับผูป้ระกอบธุรกิจซึงพิพาทกนัเกียวกับสิทธิหรือหน้าทีตามกฎหมายอนั
เนืองมาจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ 

(2) คดีแพง่ตามกฎหมายเกียวกบัความรับผดิต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่
ปลอดภยั 

(3) คดีแพง่ทีเกียวพนักนักบัคดีตาม (1) หรือ (2) 
(4) คดีแพง่ทีมีกฎหมายบญัญติัใหใ้ชว้ิธีพิจารณาตามพระราชบญัญติันี 
ตามบทนิยามความหมายของคาํว่า “คดีผูบ้ริโภค” ดงักล่าวกฎหมายไดจ้ดัจาํแนกคดี

ผูบ้ริโภคออกเป็น 4 กลุ่ม ซึงสามารถวิเคราะห์หลกัเกณฑข์องคดีผูบ้ริโภคได ้ดงันี51 
กลุ่มที 1 คดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (1) 

(1) ตอ้งเป็นคดีแพง่ 
กรณีทีจะเขา้หลกัเกณฑเ์ป็นคดีผูบ้ริโภคได ้ตอ้งเป็นคดีแพง่เท่านนั หากเป็นคดีอาญา

ย่อมไม่อาจเขา้หลักเกณฑ์เป็นคดีผูบ้ริโภคตามบทนิยามความหมายของคาํว่า “คดีผูบ้ริโภค”  
ตามมาตรา 3 

(2)  ตอ้งเป็นคดีระหว่างผูบ้ริโภคหรือผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 
19 หรือตามกฎหมายอืนกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 

(3)  ตอ้งเป็นคดีทีพิพาทกนัเกียวกบัสิทธิหรือหนา้ทีตามกฎหมายอนัเนืองมาจากการ
บริโภคสินคา้หรือบริการ 

แมจ้ะเป็นคดีแพ่งระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจก็ตาม แต่หากคดีทีพิพาทกนันนั
เป็นเรืองอืนมิใช่ขอ้พิพาทเกียวกบัสิทธิหรือหน้าทีตามกฎหมายอนัเนืองมาจากการบริโภคสินคา้
หรือบริการ ยอ่มไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามมาตรา 3 (1) ครบถว้นทีจะเป็น “คดีผูบ้ริโภค” 
                                                 

51 ธานิศ  เกศวพิทกัษ ์. (2551) . คาํอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. หนา้  12 – 27. 
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กลุ่มที 2 คดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (2) 
มาตรา 3 (2) บญัญติัให้ “คดีแพ่งตามกฎหมายเกียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที

เกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยั” เป็นคดีผูบ้ริโภคในกลุ่มที 2 ดว้ย 
สําหรับความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยันัน บทบญัญติั

ความผดิหลกัอยูใ่นมาตรา 5 แห่ง พระราชบญัญติัว่าดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจาก
สินคา้ทีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ซึงบญัญติัว่า “ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผดิต่อผูเ้สียหาย
ในความเสียหายทีเกิดจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยั และสินคา้นนัไดมี้การขายให้แก่ผูบ้ริโภคแลว้ ไม่ว่า
ความเสียหายนนัจะเกิดจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูป้ระกอบการหรือไม่ก็
ตาม” โดยมีบทยกเวน้ใหผู้ป้ระกอบการไม่ตอ้งรับผดิตามมาตรา 7 ซึงบญัญติัว่า “ผูป้ระกอบการไม่
ตอ้งรับผดิต่อความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยัหากพิสูจน์ไดว้า่  

(1) สินคา้นนัมิไดเ้ป็นสินคา้ทีไม่ปลอดภยั 
(2) ผูเ้สียหายไดรู้้อยูแ่ลว้วา่สินคา้นนัเป็นสินคา้ทีไม่ปลอดภยั 
(3) ความเสียหายทีเกิดขึนจากการใชห้รือการเกบ็รักษาสินคา้ไม่ถูกตอ้ง ตามวิธีใช ้

วิธีเกบ็รักษา คาํเตือน หรือขอ้มูลเกียวกบัสินคา้ทีผูป้ระกอบการไดก้าํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจนตามสมควรแลว้” 

เมือกฎหมายเกียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยัได้
กาํหนดความสัมพนัธ์เกียวกบัสิทธิหรือหนา้ทีของ “ผูเ้สียหาย” และ “ผูป้ระกอบการ” ตามกฎหมาย
กล่าวไวใ้นมาตรา 5 และมาตรา 7 เช่นนี หากมีคดีแพง่ทีพิพาทกนัเกียวกบัสิทธิหรือหนา้ทีตามกฎหมาย
ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้นนั ยอ่มเขา้เกณฑเ์ป็น “คดีผูบ้ริโภค” ตามมาตรา 3 (2) 

กลุ่มที 3 คดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (3) 
มาตรา 3 (3) บญัญติัให ้“คดีแพง่ทีเกียวพนักนักบัคดีตามมาตรา (1) หรือ (2) เขา้ลกัษณะ

เป็น “คดีผูบ้ริโภค” ดว้ย ทงันีเพราะนิติสัมพนัธ์ระหว่าง “ ผูบ้ริโภค” กบั “ผูป้ระกอบธุรกิจ” นนั อาจจะ
มีปัญหาเรืองประกนัแห่งหนี ซึงเป็นสัญญาอุปกรณ์ทีเกียวพนักบัสัญญาหลกัซึงเป็นคดีผูบ้ริโภค 
ตามมาตรา 3 (1) หรือ (2) ดว้ยก็ได ้เช่น สัญญาระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจอาจมีการคาํ
ประกนั จาํนอง หรือจาํนาํ เป็นตน้ 

กลุ่มที 4 คดีผูบ้ริโภคตามมาตรา 3 (4) 
คดีผูบ้ริโภคกลุ่มสุดทา้ยนีเป็นเรืองทีมาตรา 3 (4) บญัญติัเผอืไวใ้นอนาคตว่าหากมี “คดี

แพ่งทีมีกฎหมายบญัญติัให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบญัญติันี” ก็ถือว่าคดีเช่นว่านันเป็น “คดี
ผูบ้ริโภค” ดว้ย 
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2)  ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีผูบ้ริโภค 
แมพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 จะมิไดมี้บทมาตราใดบญัญติัไว้

เป็นการเฉพาะว่าบุคคลใดบา้งทีจะมีอาํนาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคก็ตาม แต่เมือได้พิจารณาบทนิยาม
ความหมายของคาํวา่ “คดีผูบ้ริโภค” และ “ผูบ้ริโภค” กบั “ผูป้ระกอบธุรกิจ” และบทบญัญติัเกียวกบัผูที้
มีอาํนาจฟ้องและดาํเนินคดีแทนผูบ้ริโภคในมาตรา 19 วรรค 1 แลว้ พอสรุปไดว้่า บุคคลทีจะมี
อาํนาจฟ้องคดีผูบ้ริโภคนันได้แก่ตัว “ผูบ้ริโภค” เองกรณีหนึง และ “ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทน
ผูบ้ริโภค” อีกกรณีหนึง ซึงวิเคราะห์ไดด้งันี 

พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดใ้หค้วามหมายหรือคาํนิยามของคาํ
วา่ “ผูบ้ริโภค” ไวใ้นมาตรา 3 ซึงมีใจความสาํคญั ดงันี 

 “ผูบ้ริโภค” หมายความว่า ผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค และให้
หมายความรวมถึงผูเ้สียหายตามกฎหมายเกียวกบัความรับผดิต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ที
ไม่ปลอดภยัดว้ย” 

ดงันี จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 นนั
อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

กลุ่มที 1ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคตามทีนิยามไวใ้น มาตรา 3 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 ซึงไดนิ้ยามความหมายของผูบ้ริโภคไวด้งันี ผูบ้ริโภค หมายความวา่ ผูซื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการ
จากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพือให้ซือสินคา้
หรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แม้
มิไดเ้ป็นผูต้อบแทนกต็าม ดงันี  

(1)  ผูซื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ 
(2)  ผูซึ้งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพือให้ซือสินคา้หรือ 

รับบริการ 
(3)  ผูใ้ช้สินคา้หรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผูเ้สีย

ค่าตอบแทนกต็าม 
กลุ่มที 2 ไดแ้ก่ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายทีเกิดขึนจาก

สินคา้ทีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภคนนั 
ก็คือบุคคลๆ เดียวกบั ผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค นนัเอง อีกทงัยงัหมายรวมถึง 
ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 ดว้ย 
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ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภค 
(ก)   ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 
มาตรา 19 ใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือสมาคมทีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

รับรองตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีอาํนาจฟ้องและดาํเนินคดีผูบ้ริโภคแทนผูบ้ริโภค
ไดโ้ดยให้นาํบทบญัญติัเกียวกบัการฟ้องและการดาํเนินคดีแทนตามกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม” 

ผูมี้อาํนาจฟ้องฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามมาตรา 19 หมายถึงหน่วยงาน 2 องคก์ร คือ 
1. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  

ซึงมีอาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคได ้2 กรณี คือ 
(1)  กรณีเป็นคดีทีเกียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคทีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(2)  กรณีเป็นคดีผูบ้ริโภคทีถูกละเมิดสิทธิร้องขอซึงกรรมการเห็นว่าการดาํเนินคดีนนั

จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคเป็นส่วนรวม 
2. สมาคมทีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภครับรอง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และมาตรา 41 ซึงมีอาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคทีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านนั 
(ข)  ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีแทนผูบ้ริโภคตามกฎหมายอืน 
กฎหมายอืนทีกาํหนดตวับุคคลผูมี้อาํนาจฟ้องและดาํเนินคดีแทนผูบ้ริโภคได ้เช่น 

(1) พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 

(2) พระราชบญัญติัการจดัสรรทีดิน พ.ศ. 2543 
3.  ผูป้ระกอบธุรกิจ 
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดนิยาม

ความหมายของคาํว่า “ผูป้ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผูป้ระกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและใหห้มายความรวมถึงผูป้ระกอบการตามกฎหมายเกียวกบัความรับผดิต่อความ
เสียหายทีเกิดขึนจากสินคา้ทีไม่ปลอดภยัดว้ย  

จากบทนิยามดงักล่าวย่อมสรุปไดว้่า “ผูป้ระกอบธุรกิจ” ซึงจะเป็นคู่ความอีกฝ่ายหนึง
ของคดีผูบ้ริโภค นนั มีความหมายถึงบุคคล ดงัต่อไปนี  

(1) ผูป้ระกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค คือบุคคลประเภท 
ต่างๆ ดงันี 

1. ผูข้าย 
2. ผูผ้ลิตเพือขาย 
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3. ผูส้งัหรือนาํเขา้ 
4. ผูซื้อเพือขายต่อซึงสินคา้ 
5. ผูใ้หบ้ริการ 
6. ผูป้ระกอบกิจการโฆษณา 

(2) ผูป้ระกอบการตามกฎหมายเกียวกบัความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนจาก
สินคา้ทีไม่ปลอดภยัดว้ย  

3.1.4.2  สิทธิของผูบ้ริโภค  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของผูบ้ริโภคไว ้ดงันี52  

“สิทธิของบุคคลซึงเป็นผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลทีเป็นความจริง และมี
สิทธิร้องเรียนเพือให้ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย รวมทงัมีสิทธิรวมตวักนัเพือพิทกัษสิ์ทธิ
ของผูบ้ริโภค  

ให้ มีองค์การ เพื อการ คุ้มครองผู ้บ ริ โภคที เ ป็น อิสระจากหน่วยงานของ รัฐ  
ซึงประกอบดว้ยตวัแทนผูบ้ริโภค ทาํหนา้ทีให้ความเห็น เพือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของ
รัฐในการตราและการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกาํหนดมาตรการต่างๆ  
เพือคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทงัตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือละเลยการกระทาํอนัเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ทงันี ใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย” 

ทงันี เหตุผลทีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของผูบ้ริโภคไว ้ก็เนืองจาก ประชาชนส่วน
ใหญ่นนั ฐานะผูบ้ริโภคไม่สามารถหลีกเลียงผลกระทบอนัเกิดจากการบริโภคไดเ้นืองจากมีฐานะ
ไม่เท่าเทียมผูผ้ลิต ทาํให้ผูบ้ริโภคตกอยู่ในฐานะทีเสียเปรียบ ดังนันเพือให้ประชาชนในฐานะ
ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองสิทธิของตน รัฐธรรมนูญจึงจดัใหมี้องคก์ารอิสระทีประกอบดว้ย
ตวัแทนผูบ้ริโภค ทีจะมาทาํหนา้ทีให้ความเห็นในการตรากฎ ขอ้บงัคบัและกาํหนดมาตรการต่างๆ 
เพือคุม้ครองผูบ้ริโภคและมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางเพือคุม้ครองสิทธิของ
ตนเอง เพือคุม้ครองสิทธิของตนให้พน้จากการเอาเปรียบของเอกชน ผูป้ระกอบการผลิตหรือ
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการทีไม่เป็นธรรม ซึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบ
การเมืองมากขึน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย (ฉบบัที 2) พ.ศ. 
2541 ไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคทีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดงันี  
 

                                                 
52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 61. 
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1. สิทธิทีจะไดรั้บข่าวสารรวมทงัคาํพรรณนาคุณภาพทีถูกตอ้งและเพียงพอเกียวกบั
สินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิที จะไดรั้บการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและ
ปราศจากพิษภยัแก่ผูบ้ริโภค รวมตลอดถึงสิทธิทีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบัสินคา้หรือบริการ
อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอทีจะไม่หลงผดิ ในการซือสินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม  

2. สิทธิทีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะเลือกซือสินคา้
หรือรับบริการโดยความ สมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม  

3. สิทธิทีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บ
สินคา้หรือบริการทีปลอดภยั มีสภาพและคุณภาพไดม้าตรฐานเหมาะสมแก่การใช ้ไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ในกรณีใชต้ามคาํแนะนาํหรือระมดัระวงัตามสภาพของ
สินคา้หรือบริการนนัแลว้  

4. สิทธิทีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดย
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ  

5. สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บการ
คุม้ครองและชดใชค้่าเสียหาย เมือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตามขอ้ 1, 2, 3 และ 4 ดงักล่าว   
นอกจากสิทธิผูบ้ริโภคทีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย ทงั 5 ประการ ดงักล่าวแลว้ ยงัมีสิทธิ
ของผูที้นังรถโดยสารสาธารณะ อันถือเป็นสิทธิของผูบ้ริโภคส่วนหนึง ของ พระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. 2541 ดว้ย ซึงไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคทีจะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายไวท้งัก่อนใชบ้ริการ เมือใชบ้ริการ และหลงัใชบ้ริการ ซึงสิทธิทงั 
3 ดา้นนีนบัว่ามีความสาํคญัมากสาํหรับผูน้งัรถโดยสารสาธารณะทีจะตอ้งตระหนกัและเรียนรู้ทีจะ
ใชป้ระโยชน์ โดยประชาชนทีใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะส่วนมากขาดความรู้เรืองสิทธิผูบ้ริโภค 
แมห้ลายครังพนกังานขบัรถซึงถือเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุจะขบัรถดว้ยความประมาท 
ขาดการระมดัระวงั ผูโ้ดยสารก็ยงัละเลยทีจะพิทกัษ์สิทธิของตนเอง จนกระทงัตอ้งประสบกับ
อุบติัเหตุรถชนหรือไม่กพ็ลิกควาํจนบาดเจบ็สาหสัหรือรุนแรงถึงขนัเสียชีวิต  

ดงันัน เพือพิทกัษ์สิทธิของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะทีอาจจะเกิดอุบติัเหตุรถ
โดยสารขึน มูลนิธิเพือผูบ้ริโภค สํานักงานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ (สคอ.) ร่วมกบัศูนยว์ิชาการเพือ
ความปลอดภยัทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใตก้ารสนับสนุนของกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้มีการประกาศสิทธิของผูใ้ช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 10 ขอ้เพือเป็นแนวทางใหป้ระชาชนนาํไปปฏิบติั ดงันี 
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สิทธิผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ คือ 
1.  สิทธิทีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวมทงัคาํพรรณนาคุณภาพเกียวกบับริการรถโดยสาร 

รวมทงัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีถูกตอ้งเป็นจริง ครบถว้น  
2.  สิทธิทีจะไดรั้บความเป็นธรรมในดา้นสญัญา และราคาค่าบริการ 
3.  สิทธิในการเลือกใชบ้ริการรถโดยสารดว้ยความสมคัรใจ และปราศจากการชกัจูงอนั

ไม่เป็นธรรม  
4.  สิทธิทีจะไดรั้บความปลอดภยัในทุกๆดา้นจากการใชบ้ริการรถโดยสาร  
5.  สิทธิทีจะไดรั้บการบริการจากรถโดยสารและผูใ้หบ้ริการทีมีคุณภาพ 
6.  สิทธิในการร้องเรียน หรือฟ้องร้องเพือให้ผูใ้ห้บริการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา เยยีวยา หรือชดใชค้วามเสียหายทีเกิดขึน  
7.  สิทธิทีจะไดรั้บการชดใชค้วามเสียหายทงัทางร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น 

หรือสิทธิอืนๆ ทีถูกละเมิด 
8.  สิทธิทีจะไดรั้บการชดใชค้วามเสียหายจากการประกนัภยัโดยไม่มีการประวิงเวลา 

หรือบงัคบัใหป้ระนีประนอมยอมความ  
9.  สิทธิทีจะไดรั้บการชดใชค้วามเสียหายดว้ยหลกัแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรง

แห่งละเมิด  
10. สิทธิทีจะรวมตวักนัเพือพิทกัษสิ์ทธิของตนและผูอื้น 

3.1.5   พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
การกระทาํความผิดกฎหมายเกียวกบัการจราจรเป็นการกระทาํผิดทีมีโทษทางอาญา

ประเภท Mala Prohibita ซึงหมายถึงการกระทาํผดิทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวว้่าเป็นความผดิ กล่าวคือ
การกระทาํนนัๆ ไม่ไดเ้ป็นความชวัหรืออาชญากรรมดว้ยตวัของมนัเองแต่อยา่งใด 

1)  เรืองของ “รถ” กบักฎหมายจราจร  ใหค้วามหมายไว ้ดงันี53 
รถ หมายความวา่  ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถราง 
รถยนต ์หมายความว่า  รถทีมีลอ้ตงัแต่สามลอ้และเดินดว้ยกาํลงัเครืองยนต ์กาํลงัไฟฟ้า

หรือพลงังานอืน ยกเวน้รถทีเดินบนราง 
รถจกัรยานยนต ์หมายความว่า  รถทีเดินดว้ยกาํลงัเครืองยนต ์กาํลงัไฟฟ้า หรือพลงังาน

อืน และมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีพว่งขา้งมีลอ้เพิมอีกไม่เกินหนึงลอ้ 
รถจกัรยาน หมายความวา่  รถทีเดินดว้ยกาํลงัของผูข้บัขีทีมิใช่เป็นการลากเขน็ 

                                                 
53 พระราชบัญญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 4 (15) – (26). 
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รถฉุกเฉิน หมายความว่า  รถดบัเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนทอ้งถิน หรือรถอืนทีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีให้
ใช้ไฟสัญญาณแสงวบัวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอืนตามทีจะ
กาํหนดให ้

รถบรรทุก หมายความวา่  รถยนตที์สร้างขึนเพือใชบ้รรทุกสิงของหรือสตัว ์ 
รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า  รถยนตที์สร้างขึนเพือใชบ้รรทุกคนโดยสารเกิน

เจด็คน 
รถโรงเรียน หมายความวา่  รถบรรทุกคนโดยสารทีโรงเรียนใชรั้บส่งนกัเรียน 
รถโดยสารประจาํทาง หมายความว่า  รถบรรทุกคนโดยสารทีเดินตามทางทีกาํหนดไว ้

และเรียกเกบ็ค่าโดยสารเป็นรายคนตามอตัราทีวางไวเ้ป็นระยะทางหรือตลอดทาง 
รถแทก็ซี หมายความวา่  รถยนตที์ใชรั้บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจด็คน 
รถลากจูง หมายความว่า  รถยนต์ทีสร้างขึนเพือใช้สําหรับลากจูงรถหรือเครืองมือ

การเกษตรหรือเครืองมือ การก่อสร้าง โดยตวัรถนนัเองมิไดใ้ชส้าํหรับบรรทุกคนหรือสิงของ 
รถพว่ง หมายความวา่  รถทีเคลือนทีไปโดยใชร้ถอืนลากจูง  
2)  ความผิดฐานนาํรถทีมีสภาพไม่มนัคงแขง็แรง หรืออาจเกิดอนัตราย หรืออาจทาํให้

เสือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ชห้รือคนโดยสารหรือประชาชน ออกมาใชใ้นทางเดินรถ 
ความผดิฐานไม่จดัใหร้ถทีใชใ้นทางเดินรถมีเครืองยนต ์เครืองอุปกรณ์หรือส่วนควบที

ครบถว้นและใชก้ารไดดี้ 
มาตรา 6  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถทีมีสภาพไม่มนัคงแขง็แรง หรืออาจเกิดอนัตราย หรืออาจ

ทาํใหเ้สือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสารหรือประชาชนมาใชใ้นทางเดินรถ 
รถทีใชใ้นทางเดินรถ ผูข้บัขีตอ้งจดัให้มีเครืองยนต ์เครืองอุปกรณ์และหรือส่วนควบที

ครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งกฎหมายว่าดว้ยลอ้เลือน กฎหมายว่า
ดว้ยรถลาก หรือกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง และใชก้ารไดดี้ 

สภาพของรถทีอาจทาํให้เสือมเสียสุขภาพอนามยัตามวรรคหนึงและวิธีการทดสอบ  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง54 

โทษ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 วรรค 1 หรือ วรรค 2 ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกิน (มาตรา 148)  

ตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 6 นนั อุบติัเหตุทีเกิดขึนเกียวกบัรถ สาเหตุประการหนึงเกิด
จาก รถทีผูข้บัขีนํามาขบัในทางเดินรถมีสภาพทีไม่มันคง ไม่แขง้แรง เครืองยนต์เสือมสภาพ 
                                                 

54 พระราชบัญญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 6. 
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อุปกรณ์ชาํรุด แมค้วามผิดของผูที้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 นีจะเป็นเพียงความผิดลหุโทษ 
อนัมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาทเท่านนักต็าม แต่ถา้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนีเป็นเหตุทีก่อใหเ้กิด
อุบติัเหตุขึน ก็จะมีผลโยงไปถึงกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง โดยถือว่าผูที้นาํรถทีทีสภาพไม่
มนัคงแขง้แรงมาใชน้นัเป็นฝ่ายกระทาํความผดิ 

ดงันนัการนาํรถทีมีสภาพไม่มนัคงแขง้แรงหรือมีอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ครบถว้นอนัอาจทาํ
เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้หรือคนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถหรือบนทอ้งถนนหลวง 
นอกจากจะเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในมาตรา 6 ถา้รถคนันนัเกิด
อุบติัเหตุขึน และเป็นผลใหมี้คนตายหรือบาดเจ็บ ผูข้บัขีก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาที 766/2507 จาํเลยมีอาชีพขบัรถยนต์ส่งคนโดยสารประจาํทางจาํเลยมี
หน้าทีตอ้งใช้ความระมดัระวงั ตรวจสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพทีปลอดภยั แก่ผูโ้ดยสารตลอดจน
ประชาชนคนเดินถนนและยวดยานต่างๆ ก่อนทีจะนาํรถออกเดินรับส่งคนโดยสารแต่กลบัละเลยไม่
ปฏิบติั จาํเลยขบัรถนนัมาทงัๆ ทีหา้มลอ้มือใชก้ารไม่ได ้ทงัยงัฝ่าฝืนรับบรรทุกคนโดยสารเกินอตัรา
ทีไดรั้บอนุญาต เมือรถนาํหนักมากลงสะพาน จึงทาํให้รถแล่นเร็วขึน ยิงยากแก่การควบคุมขบัขี 
ครันเมือรู้ว่าห้ามลอ้เทา้ใช้การไม่ได  ้จาํเลยชอบทีจะบรรเทาผลร้าย โดยใช้ความระมดัระวงัคุม
พวงมาลยั บงัคบัรถใหเ้บียดชิดขอบทางไวต้ลอดเวลาเพือใหร้ถหยดุ แต่กมิ็ไดป้ฏิบติัทงัๆ ทีมีโอกาส
ปฏิบติัได ้รถจึงแล่นเปะปะไปชนรถยนตแ์ละทบัคนตาย ดงันนัจาํเลยตอ้งมีความผดิฐานกระทาํโดย
ประมาท เป็นเหตุใหค้นตาย55 

3)  มาตรา 43  หา้มมิใหผู้ข้บัขีขบัรถ56 
(1) ในขณะหยอ่นความสามารถในอนัทีจะขบั 
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอืน 
(3) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(5)  ในลกัษณะทีผิดปกติวิสัยของการขบัรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทาง

ดา้นหนา้หรือ ดา้นหลงั ดา้นใด ดา้นหนึงหรือทงัสองดา้นไดพ้อแก่ความปลอดภยั 
(6) คร่อมหรือทบัเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เวน้แต่เมือเปลียนช่องเดินรถ เลียว

รถ หรือกลบัรถ 
(7)  บนทางเทา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร เวน้แต่รถลากเข็นสําหรับทารก คนป่วยหรือ 

คนพิการ 

                                                 
55  นยันา เกิดวิชยั . (2538) . คาํอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522. หนา้ 13. 
56  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 43. 
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(8)  โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อนของผูอื้นตามหลกัเกณฑ ์ 
ในมาตรา 43 นีเป็นมาตรการเพือความปลอดภยัในการขบัรถโดยมีสาระสาํคญั เช่น การหา้มขบัรถขณะ
หย่อนความสามารถในอนัทีจะขบั หมายถึงการขบัรถในขณะทีร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการอ่อนเพลีย 
หรือพกัผอ่นไม่เพียงพอ การฝืนขบัรถไปอาจจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุขึนได ้ทงันีเพราะในขณะทีร่างกาย
ไม่สมบูรณ์หรือมีอาการอ่อนเพลีย จะทาํใหก้ารตดัสินในการขบัรถไม่สามารถทีจะทาํไดดี้เท่ากบัคน
ทีร่างกายสมบูรณ์ 

การเสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอืน จะมีผลกระทบต่อจิตประสาททีไม่สามารถบงัคบั
รถไดด้งัคนปกติ อนัตรายและอุบติัภยัทีเกิดจากคนขบัรถโดยเมาสุรามีมากพอกบัคนขบัรถทีกิน
ยาบา้ จึงตอ้งมีบทบญัญติัหา้มไวต้ามมาตรา 43 (2) 

การขบัขีรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว ในอนัทีจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล
หรือทรัพยสิ์น เป็นฐานความผดิทีพนกังานสอบสวนจะใชบ้งัคบัแก่ผูข้บัรถทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุขึน 
ถา้ความผดิทีเกิดไม่ชดัเจนทีจะเป็นความผดิในขอ้หาหรือฐานความผดิอืนก็จะปรับเขา้เป็นความผิด
ในฐานนีได้57 

4)  ความผิดฐานไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วทีกําหนดในกฎกระทรวง  หรือตาม
เครืองหมายจราจร ทีไดติ้ดตงัไวใ้นทาง 

มาตรา 67 “ผูข้บัขี ตอ้งขบัขีดว้ยอตัราความเร็ว ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง หรือตาม
เครืองหมายจราจรทีไดติ้ดตงัไวใ้นทาง 

เครืองหมายจราจรทีไดติ้ดตงัไวต้ามวรรค 1 จะกาํหนดอตัราความเร็วขนัสูงหรือขนัตาํก็
ได ้แต่ตอ้งไม่เกินอตัราความเร็วทีกาํหนดในกฎกระทรวง”58 

โทษ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 67 วรรค 1 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 
บาท (มาตรา 152)  

ในหลกัเกณฑต์ามมาตรา 67 แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กาํหนดว่าผู ้
ขบัขีตอ้งขบัขีดว้ยอตัราความเร็วตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครืองหมายจราจรทีไดติ้ดตงัไว้
ในทางและมีกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัที 6 พ.ศ. 2522 และฉบบัที 10 พ.ศ. 2524 กาํหนดความเร็วของ
รถไวโ้ดยถือในเขตหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาลต่างๆ เป็นหลกั 

รายละเอียดเกียวกบัการกาํหนดความเร็วสาํหรับรถเป็นไปตามกฎกระทรวง ดงันี 
ขอ้ 1 ในกรณีปกติใหก้าํหนดความเร็วสาํหรับรถ ดงัต่อนี  

                                                 
57 นยันา เกิดวชิยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 65 – 66. 
58 พระราชบัญญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 67. 
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(1) สําหรับรถบรรทุกทีมีนาํหนักรถ รวมทงัรถบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือ
รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขบัในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน
ชวัโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าวใหข้บัไม่เกินชวัโมงละ 80 กิโลเมตร  

(2)  สาํหรับรถยนตอื์นนอกจากรถทีระบุไวใ้น (1) ขณะทีลากจูง รถพ่วง รถยนตบ์รรทุก
ทีมีนาํหนักรถรวมทงันาํหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามลอ้ ให้ขบัในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชวัโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขต
ดงักล่าวใหข้บัไม่เกินชวัโมงละ 60 กิโลเมตร  

(3)  สําหรับรถยนตอื์นนอกจากทีระบุไวใ้น (1) (2) หรือรถจกัรยานยนตใ์ห้ขบัในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชวัโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขต
ดงักล่าวใหข้บัไม่เกินชวัโมงละ 90 กิโลเมตร  

ขอ้ 2 ในเขตทางทีมีเครืองหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอนัตราย หรือเขตให้ขบัรถชา้ๆ
ใหล้ดความเร็วลงและเพิมความระมดัระวงัขึนตามสมควร 

ขอ้ 3 ในกรณีทีมีเครืองหมายจราจรกาํหนดอตัราความเร็วตาํกว่าทีกาํหนดในขอ้ 1 ให้
ขบัไม่เกินอตัราความเร็วทีกาํหนดไวน้นั59 

3.1.6 พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ. 2539 
พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ. 2539 ไดแ้ยกหลกัเกณฑค์วาม

รับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ทีต่อเอกชนและต่อหน่วยงานของรัฐออกจากหลกัเกณฑเ์รืองความรับ
ผิดของผูก้ระทาํละเมิดตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทงันีเพราะการที
เจ้าหน้าทีดาํเนินกิจการต่างๆ ในหน่วยงานของรัฐนัน หาได้เป็นไปเพือประโยชน์อนัเป็นการ
เฉพาะตวัไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าทีในกรณีทีปฏิบติังานในหน้าทีและ
เกิดความเสียหายแก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ซึงเจา้หน้าทีจะตอ้งรับผิดในผลแห่งละเมิดนันเป็นการเฉพาะตวั จึงไม่เป็นธรรมต่อ
เจา้หนา้ที ทงัทีบา้งกรณีเกิดขึนโดยความไม่ตงัใจหรือความผดิพลาดเลก็นอ้ยในการปฏิบติัหนา้ที จึง
จาํเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เกียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีขึนมาโดยเฉพาะ  ซึงมี
สาระสาํคญัแตกต่างจากบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยห์ลายประการ คือ60 

                                                 
59 นยันา เกิดวชิยั . เล่มเดิม. หนา้ 105 – 106 . 
60 อาํพน เจริญชีวินทร์ . (2546) . ความรู้ทัวไปเกียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีและหน่วยงาน 

ของรัฐ. หนา้ 1-3 . 
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1) ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผูเ้สียหายโดยตรงในผลแห่งละเมิดที
เจา้หน้าทีไดก้ระทาํในการปฏิบติัหน้าที แต่ภายหลงัจากทีหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายแลว้ เจา้หน้าทีจะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
ถา้การกระทาํละเมิดของเจา้หน้าทีไดก้ระทาํในการกระทาํปฏิบติัหน้าทีโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

2) การเรียกให้เจ้าหน้าทีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐไม่
จาํเป็นตอ้งใหช้ดใชคื้นเตม็จาํนวนความเสียหาย โดยตอ้งคาํนึงถึงระดบัความร้ายแรงแห่งการกระทาํ
และความเป็นธรรมประกอบด้วยและถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาํเนินงานส่วนรวมตอ้งหกัส่วนแห่งความรับผดิออก 

3)   ในกรณีทีเจา้หน้าทีตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
เจา้หนา้ทีสามารถผอ่นชาํระเงินทีตอ้งชดใชคื้นแก่หน่วยงานของรัฐได ้

4) ในกรณีทีการละเมิดเกิดจากการกระทาํของเจา้หน้าทีหลายคน มิให้นาํหลกัเรือง
ลูกหนีร่วมมาใชบ้งัคบัและเจา้หนา้ทีแต่ละคนตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน 

5) ในกรณีทีเจ้าหน้าทีได้กระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระทาํในการ
ปฏิบติัหน้าที การใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ให้นาํหลกัเกณฑ์กรณีเจา้หน้าที
กระทาํละเมิดต่อเอกชนมาอนุโลมใชบ้งัคบั 

6) ในกรณีทีหน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหาย นอกจาก
ผูเ้สียหายจะใชสิ้ทธิทางศาลไดแ้ลว้ ผูเ้สียหายมีสิทธิยืนคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาใชค้่า
สินไหมทดแทนให้แก่ตนไดมี้การกาํหนดอายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสิทธิไล่
เบียของหน่วยงานของรัฐซึงแตกต่างไปจากบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 
3.2  บุคคลผู้ต้องรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะ 

3.2.1  บุคคลผูต้อ้งรับผดิ 

ตามทีผูเ้ขียนศึกษาพบว่า การพิจารณาความรับผิดของบุคคลทีก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูที้ใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะนัน ในกฎหมายแต่ละฉบบัจะมีขอบเขตการพิจารณาที
แตกต่างกนัไป กล่าวคือความรับผิดในทางละเมิดของบุคคลทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูที้ใช้
บริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ทีกล่าวไวว้่า 
ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอืนโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้บุคคลอืนเสียหาย ดงันี 
“ผูใ้ด” ในทีนีจึงหมายถึง  ผูข้บัขีหรือควบคุมรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทีก่อใหเ้กิดความเสียหายนนั 
ไม่ว่าผูข้บัขีนนัจะไดก้ระทาํโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เพราะถือเป็นผูค้วบคุมรถยนต์
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โดยสาร ยอ่มตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายทีใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารนนัตามหลกักฎหมายละเมิดทวัไป 
บุคคลทีตอ้งรับผิดต่อผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะร่วมกบัผู ้
ขบัขี ก็คือนายจา้งของผูข้บัขี หรือเจา้ของกิจการเดินรถยนตโ์ดยสารสาธารณะนนัเอง ทงันีเป็นไป
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 425 ทีกาํหนดให ้ นายจา้งตอ้งร่วมรับผดิกบัลูกจา้ง
ในผลแห่งละเมิด ซึงลูกจา้งไดก้ระทาํไปในทางการทีจา้ง ประกอบกบัมาตรา 437 กล่าวคือ บุคคลใด
ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยา่งใดๆ อนัเดินดว้ยกาํลงัเครืองจกัรกล บุคคลนนัจะตอ้ง
รับผิดชอบเพือความเสียหายอนัเกิดแต่ยานพาหนะ ดงันนั กรณีลูกจา้งขบัขีรถยนตโ์ดยสารประจาํ
ทางไปในทางการทีจา้ง ถือว่าครอบครองควบคุมดูแลยานพาหนะอนัเดินดว้ยเครืองจกัรกล ดงัตาม
คาํพิพากษาฎีกาที 765 / 2533  ป. ลูกจา้งของจาํเลยขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางของจาํเลยชนผูต้าย
ซึงกาํลงัเดินขา้มถนน อนัเป็นการกระทาํในทางการทีจา้งของจาํเลยและไดค้รอบครองควบคุมดูแล
ยานพาหนะอนัเดินด้วยเครืองจักรกล จึงเป็นกรณีอยู่ในบงัคบัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย  ์มาตรา 437  จึงฟังได้ในเบืองตน้ว่าจาํเลยจะตอ้งรับผิดชอบเพือการเสียหายอนัเกิดแต่
ยานพาหนะนนัร่วมกบั ป. เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการเสียหายนนัเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะ
ความผดิของผูต้อ้งเสียหายนนัเอง แมก้ารทีผูต้ายไม่ขา้มถนนในทางขา้มซึงอยูไ่ม่ห่างจากทีเกิดเหตุ 
อนัถือไดว้่าผูต้ายมีส่วนประมาทดว้ยก็ตาม แต่ ป. มีส่วนประมาทมากกว่า เพราะ ป. ขบัรถโดยไม่
ชะลอความเร็วในขณะใกลถึ้งทางแยก การทีผูต้ายมีส่วนประมาทก่อใหเ้กิดความเสียหาย ศาลยอ่มมี
อาํนาจกาํหนดค่าสินไหมทดแทนใหโ้จทกม์ากนอ้ยเพียงใดกไ็ด ้โดยอาศยัพฤติการณ์เป็นประมาณ  

กรณีเป็นการเขา้ร่วมกิจการกัน กล่าวคือ เจา้ของกรรมสิทธิรถได้เขา้ร่วมกิจการให้
เจา้ของกิจการเดินรถยนตโ์ดยสารสาธารณะเช่ารถของตน โดยมีคนขบัรถของผูใ้หเ้ช่าเป็นผูค้วบคุม
รถยนตน์นั ดงันี เมือคนขบัรถของผูใ้หเ้ช่าขบัรถยนตโ์ดยสารสาธารณะประสบเหตุขึนกบัผูเ้สียหาย 
เจา้ของกิจการเดินรถยนตโ์ดยสารสาธารณะดงักล่าวยงัคงตอ้งรับผิดร่วมกบัเจา้ของรถดว้ย โดยถือ
วา่คนขบัรถของผูใ้หเ้ช่าเป็นตวัแทนของเจา้ของกิจการเดินรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ดงัคาํพิพากษา
ฎีกาที 2258 / 2527 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํเลยที 3 ไดเ้ช่ารถยนตข์องจาํเลยที 2 มาใชใ้น
การเดินรถโดยสารของตนโดยมีจาํเลยที 1 ซึงเป็นลูกจา้งของจาํเลยที 2 เป็นคนขบั ดงันี ถือไดว้่า
จาํเลยที 1 เป็นตวัแทนของจาํเลยที 3 เมือจาํเลยที 1 ขบัรถยนตโ์ดยสารโดยประมาทเป็นเหตุใหโ้จทก์
ไดรั้บบาดเจบ็ จาํเลยที 2 ตอ้งร่วมรับผดิในผลแห่งการกระทาํละเมิดของจาํเลยที 1 ดว้ยแมน้ายจา้ง
ของโจทกจ์ะไดอ้อกเงินค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่โจทกไ์ปแลว้ก็หาทาํใหจ้าํเลยที 1 ผูก้ระทาํละเมิดต่อ
โจทก์พน้ความผิดในการชดใชค้่ารักษาพยาบาลไม่ โจทก์มีสิทธิฟ้องค่ารักษาพยาบาลจากจาํเลย 
ทงัสาม 
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ทีกล่าวขา้งตน้เป็นความรับผิดสาํหรับกรณีทีเจา้ของรถเป็นผูใ้ห้บริการเดินรถโดยสาร
สาธารณะเป็นเอกชนเช่น รถร่วมบริการเอกชนต่างๆ  ถา้กรณีทีเป็นการให้บริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐ เช่น องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึงจดัตงัขึนโดยพระ
ราชกฤษฎีกาจดัตงัองคก์ารขนส่งมวลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ทาํหนา้ทีในการขนส่งผูโ้ดยสาร
ในเขตพืนทีกรุงเทพ และปริมณฑล หรือบริษทัขนส่ง (บ.ข.ส.) ทีเป็นรัฐวิสาหกิจ มีวตัถุประสงคใ์น
การทาํหนา้ทีในการขนส่งผูโ้ดยสารจากกรุงเทพสู่ต่างจงัหวดั จึงถือไดว้่าผูข้บัขีหรือควบคุมรถยนต์
โดยสารสาธารณะของหน่วยงานดงักล่าวนนัเป็นเจา้หนา้ทีของรัฐ ดงันนั หากผูข้บัขีรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะได้กระทาํให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึงแก่ผูใ้ช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในขณะปฏิบติัหนา้ที บุคคลทีจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายในกรณีนีคือ หน่วยงานของรัฐทีผูข้บัขีนนั
สังกดัอยู ่ตามมาตรา 5 วรรค 1 แห่งพระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ. 2539 
ทีบญัญติัวา่ “หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิต่อผูเ้สียหายในผลแห่งละเมิดทีเจา้หนา้ทีของตนไดก้ระทาํ
ในการปฏิบติัหน้าที ในกรณีนีผูเ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้อง
เจา้หน้าทีไม่ได”้ แต่ถา้การกระทาํละเมิดของเจา้หน้าที มิใช่เป็นการกระทาํในการปฏิบติัหน้าที 
เจา้หน้าทีตอ้งรับผิดในการนนัเป็นการเฉพาะตวั ในกรณีนีผูเ้สียหายอาจฟ้องเจา้หน้าทีไดโ้ดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ไดต้าม มาตรา 6 พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที 
พ.ศ. 2539 

นอกจากกรณีทีผูไ้ดรั้บความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆจากผูข้บัขีรถยนต์
โดยสารสาธารณะ และนายจา้ง หรือผูป้ระกอบการขนส่งตามหลกักฎหมายว่าดว้ยละเมิดแลว้นัน 
หากเป็นกรณีทีนายจา้ง หรือผูป้ระกอบการขนส่งไดจ้ดัให้มีการประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยั
เพือความวินาศภยัอนัเกิดแก่บุคคลอีกคนหนึง ซึงผูป้ระกอบการขนส่งนนัจะตอ้งรับผดิชอบ หรือที
เรียกกนัว่าประกนัภยัคาํจุน โดยหลกัเกณฑข์องการประกนัภยัคาํจุน ตามมาตรา 887 วรรค 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัว่า ประกนัภยัคาํจุนนัน คือสัญญาประกนัภยัซึงผูรั้บ
ประกนัภยัตกลงวา่จะใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั เพือความวินาศภยัอนัเกิดขึน
แก่บุคคลอีกคนหนึง และซึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผดิชอบ และในการประกนัภยัคาํจุนนนัตอ้ง
ใชห้มดไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น เตม็จาํนวนแต่ไม่เกินจาํนวนทีบริษทัรับ
ประกนัภยัไว ้

ดังนี จะเห็นได้ว่าประกันภัยคาํจุน วตัถุทีเอาประกันภัยคือความรับผิด จึงมีผูเ้รียก
ประกนัภยัคาํจุนวา่เป็นประกนัภยัความรับผดิ โดยอาจจะเป็นความรับผดิตามกฎหมาย หรือความรับ
ผิดตามสัญญาก็ได ้ และสัญญาประกนัภยัคาํจุน ไม่มีตวัผูรั้บประโยชน์ จนกว่าจะมีความเสียหาย
เกิดขึน บุคคลภายนอกจึงมีสิทธิเรียกร้องเมือเกิดภยัขึน โดยไม่ตอ้งแสดงเจตนาเขา้ถือผลประโยชน์
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ทงันี ประกนัภยัคาํจุน บริษทัประกนัภยัมีหนา้ทีโดยตรงทีจะตอ้งชาํระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูที้
ไดรั้บความเสียหาย ดงันนัหากบริษทัผูรั้บประกนัไดช้าํระค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายไปแลว้ 
กย็งัหาพน้ความรับผดิไม่ เวน้แต่บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะพิสูจน์ไดว้่า ผูเ้สียหายดงักล่าวนนัไดรั้บค่า
สินไหมทดแทนจากผูเ้อาประกนัภยัแลว้ 

สาํหรับสิทธิเรียกร้องต่อผูเ้อาประกนัภยัคาํจุนของผูเ้สียหายนนั เมือผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง
รับผดิต่อผูเ้สียหาย บุคคลภายนอกทีไดรั้บความเสียหายจึงมีสิทธิทีจะเลือกวา่จะเรียกร้องเอากบัผูเ้อา
ประกนัหรือจะเรียกเอากบัผูรั้บประกนัภยั หากเลือกเรียกร้องเอากบัผูเ้อาประกนัภยัจนคุม้กบัที
เสียหายจริงแลว้ ก็ไม่สามารถจะเรียกร้องเอากบัผูรั้บประกนัภยัไดอี้ก เวน้แต่จะไดรั้บชดใชไ้ม่ครบ
จาํนวน ในทาํนองเดียวกนั หากบุคคลภายนอกเลือกทีจะเรียกร้องเอากบัผูรั้บประกนัภยัและผูรั้บ
ประกนัภยัชดใชใ้หย้งัไม่ครบจาํนวน ก็สามารถจะเรียกร้องเอากบัผูเ้อาประกนัภยัไดอี้กในส่วนทียงั
ขาด และในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งร่วมรับผิดกบับุคคลอืน เช่น รับผิดร่วมกบัลูกจา้งของผูเ้อา
ประกนัภยัในทางการทีจา้ง เป็นตน้ กรณีเช่นนีผูรั้บประกนัภยัมีสิทธิทีจะเขา้รับช่วงสิทธิของผูเ้อา
ประกนัภยัไปเรียกร้องเอากบัลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัได้61  

สาํหรับบุคคลทีตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายอนัเกิดจากการขนส่งรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 20 เห็นไดว้่าบุคคลทีจะตอ้งรับ
ผดิต่อผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทีไดรั้บความเสียหาย คือ บริษทัผูรั้บประกนัภยั โดยเมือ
บริษทัรับประกนัภยัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัจากรถไวแ้ลว้ เมือเกิดภยัขึนบริษทัก็ตอ้งจ่าย
ค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายในกรณีทีผูเ้สียหายไดรั้บบาดเจ็บหรือตายตามจาํนวน
เงินทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงและบริษทัประกนัภยัจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ หรือการฝ่า
ฝืนเงือนไขของกรมธรรม์ประกนัภยัระหว่างบริษทักบัเจา้ของรถ หรือการไดบ้อกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยักบัเจา้ของรถเพือปฏิเสธความรับผิดต่อผูเ้สียหายในการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้มิได ้ 
เวน้แต่บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหเ้จา้ของรถและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหนา้ ตามความนยัมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ในส่วนของการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้จะไม่รวมถึงความเสียหายอนัเกิดกบัทรัพยสิ์น
ของผูเ้สียหาย โดยผูเ้สียหายจะตอ้งไปฟ้องร้องเอาค่าเสียหายแก่ทรัพยสิ์น และสิทธิอืนๆในทาง
ละเมิดต่อไป เพราะกฎหมายนีให้ความคุม้ครองเฉพาะความเสียหายทีเกิดขึนแก่ชีวิต ร่างกาย และ
อนามยัเท่านัน สําหรับค่าเสียหายส่วนทีเกินกว่าค่าเสียหายเบืองตน้ จะไดรั้บภายหลงัจากทีมีการ
พิสูจน์ความถูกผดิเรียบร้อยแลว้ และหากบริษทัประกนัภยัปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ดงักล่าว

                                                 
61 อาํนวย สุภเวชย.์ (2551). คาํอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย.  หนา้  119. 
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ให้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหาย หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูเ้สียหายไม่ครบจาํนวน กฎหมาย
กาํหนดให้สาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ให้แก่ผูเ้สียหายแทน ตามความแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
มาตรา 23 ทงันี ผูที้ไดรั้บความเสียหาย หรือทายาทจะตอ้งขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทั
ประกนัภยั หรือกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัตามแต่กรณีภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีมีความเสียหาย
เกิดขึน 

ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไดก้าํหนดบุคคลทีมีหน้าจะตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ
ไวใ้นมาตรา 56 ซึงกาํหนดใหร้ถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งหากไดก่้อให้เกิดความ
เสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใด ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึงเป็นเจา้ของรถที
ก่อใหเ้กิดความเสียหายจะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีทีผูเ้สียหาย
ถึงแก่ความตาย โดยค่าใชจ่้ายเบืองตน้ซึงจะตอ้งจ่ายให้แก่ผูเ้สียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของ
ความเสียหาย ทงันี ตามอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง และค่าใชจ่้ายเบืองตน้หมายถึง ค่าใชจ่้ายที
ตอ้งใชใ้นการรักษาพยาบาล รวมทงัค่าใชจ่้ายอืน ๆ ระหวา่งการรักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ 

สาํหรับพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นนั ผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใช้
บริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ไม่ถือว่าเป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายนี เนืองจากกฎหมายจราจร
ดงักล่าวรัฐเท่านนัทีเป็นผูเ้สียหาย 

3.2.2  ขอ้ยกเวน้ความรับผดิ 
ขอ้เท็จจริงในทางนาํสืบบางกรณีฝ่ายผูเ้สียหายมีส่วนในการกระทาํความผิดอยา่งหนึง

อย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ในกรณีเช่นนีคู่ความอีกฝ่ายจะต้องนําสืบให้เห็นถึง
พฤติการณ์ทีผูเ้สียหายเป็นฝ่ายก่อมากน้อยเพียงใด เพือเป็นแนวทางกําหนดค่าเสียหายซึงมี
บทบญัญติัทีเกียวขอ้งอยู ่2 มาตรา คือ มาตรา 442 และ มาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

มาตรา 442 บญัญติัว่า “ถา้ความเสียหายไดเ้กิดขึนเพราะความผดิอยา่งหนึงอยา่งใดของ
ผูเ้สียหายประกอบดว้ยไซร้ ท่านใหน้าํบทบญัญติัแห่ง มาตรา 223 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

มาตรา 223 บญัญติัว่า “ถา้ฝ่ายผูเ้สียหายได้มีส่วนทาํความผิดอย่างใดอย่างหนึง 
ก่อให้เกิดความเสียหายดว้ยไซร้ ท่านว่าหนีอนัจะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย มาก
น้อยเพียงใดนัน ตอ้งอาศยัพฤติการณ์เป็นประมาณ ขอ้สําคญัก็คือว่าความเสียหายนันไดเ้กิดขึน
เพราะฝ่ายไหน เป็นผูก่้อยงิหยอ่นกวา่กนัเพียงไร 
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วิธีเดียวกนันี ท่านให้ใชแ้มท้งัทีความผิดของฝ่ายผูเ้สียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือน
ลูกหนีให้รู้ถึงอนัตราย แห่งการเสียหายอนัเป็นอยา่งร้ายแรงผิดปกติ ซึงลูกหนีไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้
ได้หรือเพียงแต่ละเลยไม่บาํบดัปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายนันด้วย อนึง บทบญัญติัแห่ง
มาตรา 220 นนั ท่านใหน้าํมาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

กรณีอยา่งใดทีจะถือวา่ผูเ้สียหายมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายดว้ยเพียงใดนนัตอ้งอาศยั
ขอ้เทจ็จริงซึงเกิดขึนจริง โดยเป็นแนวทางทีศาลฎีกาไดว้ินิจฉยัไว ้เมือความเสียหายเกิดขึนโดยความ
ประมาทเลินเล่อของทงัสองฝ่าย ตามกฎหมายให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ดว้ยว่าฝ่ายไหนเป็นผู ้
ก่อให้เกิดความเสียหายยิงหย่อนกว่ากนัเพียงใด และให้ศาลกาํหนดค่าสินไหมทดแทนสูงตาํตาม
ส่วนแห่งความยิงหย่อนของผูมี้ส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนัน ตวัอย่างเช่น ตามคาํพิพากษาฎีกา 
624 / 2515 จาํเลยซึงเป็นผูข้บัรถโดยสารทราบว่า โจทกย์นืเกาะหอ้ยโหนบนัไดรถทีตนกาํลงัขบัอยู ่
โดยตวัโจทกย์นืออกไปนอกรถ แลว้จาํเลยยงัคงขบัรถต่อไป โดยไม่จดัการมิให้มีการเกาะหอ้ยโหน
เช่นนันเสียก่อน ถือไดว้่าจาํเลยกระทาํโดยประมาท การทีโจทก์ยืนเกาะห้อยโหนบนัไดรถยนต์
โดยสาร ถือว่าโจทกเ์องมีส่วนประมาทอยูด่ว้ย จาํเลยที 3 ซึงเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการของจาํเลยที 2 ซึง
เป็นนิติบุคคลและเป็นนายจา้งของจาํเลยที 1 มิใช่นายจา้งของจาํเลยที 1 ดว้ย ไม่ตอ้งรับผิดในผล
แห่งการละเมิดของจาํเลยที 1  

เหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 8 กล่าวไวว้่า “คาํว่า เหตุ
สุดวิสยั หมายความวา่ เหตุใดๆ อนัจะเกิดขึนกดี็ จะใหผ้ลพิบติักดี็ เป็นเหตุทีไม่อาจป้องกนัไดแ้มท้งั
บุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนนั จะไดจ้ดัการตามระมดัระวงัตามสมควรอนัพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและเช่นนัน” จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่าเหตุสุดวิสัยเป็น
เหตุการณ์ทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ลมพายุ หรือเหตุภายนอกทีตาํหนิลูกหนีไม่ได ้หรือเหตุที
เกิดจากบุคคลทีสาม หรือเหตุทีเกิดจากการกระทาํของคน และเหตุสุดวิสัยดงักล่าวนีจะตอ้งเป็น
เหตุการณ์ทีไม่มีใครอาจป้องกนัได  ้ทงันี ศาลฎีกาไดว้างแนววินิจฉัยว่า ความบกพร่องเกียวกับ
เครืองยนต์ ยาง อุปกรณ์รถต่างๆ ทีเป็นตน้เหตุก่อความเสียหายนัน ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เพราะอาจ
ป้องกนัไดถ้า้ดูแลตรวจตราก่อนใชร้ถหรือบาํรุงรักษาอยูต่ลอดเวลา ดงัคาํพิพากษาฎีกา 634 / 2501 
รถยนต์โดยสารควาํทาํให้เกิดการบาดเจ็บและตาย เป็นการละเมิดอนัตอ้งรับผิดตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 437 ขอ้อา้งทีวา่รถควาํเพราะน็อตคนัส่งพวงมาลยัหลุดนนั แมว้่าจะ
จริงก็เป็นเรืองทีเกิดจากเครืองจกัรกลของรถยนตซึ์งเป็นหนา้ทีฝ่ายผูล้ะเมิดตอ้งคอยตรวจตราดูแล 
จะฟังวา่เป็นเหตุสุดวิสยัไม่ได ้เพราะไม่ใช่เกิดจากภายนอกอาํนาจซึงไม่อาจรู้และป้องกนัได ้

ส่วนความเสียหายทีเกิดขึนจากการกระทาํของผูเ้สียหาย กล่าวคือ ผูเ้สียหายเป็นตน้เหตุ
แห่งความเสียหายนนัโดยไดก้ระทาํโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ความผดิของผูต้อ้งเสียหายทีจะ
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เป็นขอ้ต่อสู้ให้หลุดพน้ความรับผิดไดนี้ จะตอ้งเป็นความเสียหายทีเกิดจากผูเ้สียหายแต่เพียงฝ่าย
เดียว โดยจะตอ้งพิจารณาจากหลกัความสัมพนัธ์ระหว่างการกระทาํและผล ถา้ผูเ้สียหายเพียงแต่มี
ส่วนผดิอยูด่ว้ย ไม่เป็นเหตุใหผู้ค้รอบครอง หรือผูค้วบคุมดูแลยานพาหนะพน้ความรับผดิ เพียงแต่มี
สิทธิไดรั้บลดหยอ่นค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 442 และมาตรา 223 เท่านนั 

สาํหรับขอ้ยกเวน้ความรับผิดของการประกนัภยัคาํจุนยงัตอ้งอาศยัหลกัเกณฑใ์นเรือง
ประกนัวินาศภยัมาใชบ้งัคบั ดงันนั บริษทัทีรับประกนัภยัจึงอาจปฏิเสธความรับผดิในเรืองความไม่
สมบูรณ์ของสัญญา การฝ่าฝืนเงือนไขความรับผดิ โดยในสัญญาหรือกรมธรรมร์ะบุเงือนไขไวโ้ดย
ชดัเจนให้ผูรั้บประกนัหลุดพน้ความรับผิด รวมทงัผูรั้บประกนัภยัไม่ตอ้งรับผิดเพราะความทุจริต 
ของประมาทเลินเล่อของผูเ้อาประกนัภยั และผูรั้บประโยชน์62 ในส่วนของการทาํประกนัภยัภาค
บงัคบัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 นนั บริษทัรับประกนัภยัจะยกเหตุ
แห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเงือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือการไดบ้อกเลิกกรมธรรม์
ประกนัภยักบัเจา้ของรถ เพือปฏิเสธความรับผิดต่อผูเ้สียหายในการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้มิได ้
เวน้แต่บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้การบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหเ้จา้ของรถและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหนา้ รวมทงัจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยัมา
เป็นขอ้ต่อสู้เพือปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัมิได้63 ดงันี เป็น
กรณีทีกฎหมายบงัคบัให้บริษทัประกนัภยัจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูเ้สียหายก่อน จะ
อา้งความทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงมาเป็นขอ้ต่อสูก่้อนมิได ้

3.2.3   ภาระการพิสูจน์  
โดยหลกักฎหมายทวัไปแลว้หากคู่ความฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในประเด็น

ขอ้ใดแลว้ หากคู่ความฝ่ายนนัไม่นาํพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ตามหนา้ทีของตน หรือ  นาํพยานเขา้
สืบไม่ไดม้าตรฐานตามทีกฎหมายกาํหนดไวใ้นประเด็นนันๆ คู่ความฝ่ายนันก็จะแพใ้นประเด็น
ดงักล่าว ทงันี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ทีกล่าวว่า “คู่ความฝ่ายใด
กล่าวอา้งขอ้เทจ็จริงเพือสนบัสนุนคาํคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนนัมีภาระการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง
นนั แต่ถา้มีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายหรือมีขอ้สันนิษฐานทีควรจะเป็นซึงปรากฏจากสภาพปกติ
ธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนนัตอ้งพิสูจน์เพียงว่าตนไดป้ฏิบติัตาม
เงือนไขแห่งการทีตนจะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สนันิษฐานนนัครบถว้นแลว้” 

                                                 
62 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  879. 
63 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. มาตรา 16-17. 
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ดงันันในการฟ้องร้องให้ผูป้ระกอบกิจการรถโดยสารรับผิดในการกระทาํละเมิดของ 
ผูข้บัขีรถโดยสาร ในกรณีทวัๆ ไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์425 นนั ผูเ้สียหายยงัตอ้ง
มีหนา้ทีนาํสืบวา่การกระทาํของผูข้บัขีรถโดยสาร นนัเป็นละเมิด หรือ พิสูจน์ความผดิของผูข้บัขีรถ
โดยสาร เพือให้ผูป้ระกอบกิจการรถโดยสารเขา้ร่วมรับผิดดว้ย ซึงเท่ากบัเป็นกรณีทีผูป้ระกอบ
กิจการรถโดยสารตอ้งมิได้มีส่วนผิดอยู่ด้วยนันเอง เพราะหากเป็นกรณีทีผูป้ระกอบกิจการรถ
โดยสารมีส่วนผดิอยูด่ว้ยแลว้ กรณีจะเป็นไปตามมาตรา 420 หรือ มาตรา 432 และการทีผูป้ระกอบ
กิจการรถโดยสารจะตอ้งเขา้มาร่วมรับผดิกบัผูข้บัขีรถโดยสาร ตาม มาตรา 425 ดงักล่าวตอ้งปรากฏ
วา่ การกระทาํของผูข้บัขีรถโดยสาร นนัเป็นการกระทาํละเมิดในทางการทีวา่จา้ง 

ส่วนในความรับผิดของผูข้บัขีรถโดยสาร อนัเกิดจากการขนส่งทางบกโดยรถยนตน์นั 
เป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 437 ซึงถือเป็นขอ้สันนิษฐานเด็ดขาด (strict liability) ทีกฎหมาย
บญัญติัให้ผูที้มีหนา้ทีควบคุมดูแลยานพาหนะอนัเดินดว้ยกาํลงัเครืองจกัรกลนัน จะตอ้งรับผิดใน
ความเสียหายทีเกิดขึน ซึงทาํให้ภาระการพิสูจน์ซึงโดยทวัไปแลว้ตกอยู่กบัผูเ้สียหายกลายมาเป็น
หนา้ทีของจาํเลย หรือผูข้บัขีรถโดยสาร ทีทาํหนา้ทีควบคุมดูแลยานพาหนะทีจะตอ้งพิสูจน์ เพือให้
ตนเองพน้จากความรับผดิ โดยสามารถพิสูจน์ไดเ้พียงสองประเดน็ทีวา่ ผลแห่งการกระทาํละเมิดนนั 
เกิดขึนจากเหตุสุดวิสยั หรือ เป็นเพราะความรับผดิของผูต้อ้งเสียหายนนัเองเท่านนั ซึงหากผูข้บัขีรถ
โดยสาร ไม่สามารถพิสูจน์เพือปฏิเสธความรับผดิดงักล่าวได ้กฎหมายกถื็อว่าผูข้บัขีรถโดยสาร เป็น
ผูผ้ดิตามขอ้สนันิษฐานของกฎหมายดงักล่าว ซึงเมือถือไดว้า่การกระทาํละเมิดของผูข้บัขีรถโดยสาร 
นนั เป็นความผิด และผูข้บัขีรถโดยสาร ไม่สามารถพิสูจน์เพือให้เขา้ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวได ้ผู ้
ประกอบกิจการรถโดยสารจึงตอ้งร่วมรับผิดร่วมกบัผูข้บัขีรถโดยสาร ดว้ย โดยไม่คาํนึงว่าการ
กระทาํละเมิดทีผูข้บัขีรถโดยสาร ไดก่้อขึนนนัจะเกิดจากความตงัใจ หรือจงใจโดยมีเจตนาชวัร้าย
หรือไม่กต็าม สาํหรับในการฟ้องร้องใหผู้ป้ระกอบกิจการรถโดยสารตอ้งเขา้มารับผดิในการกระทาํ
ละเมิดของผูข้บัขีรถโดยสาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 425 นนั ผูเ้สียหายยงัคง
ตอ้งมีหนา้ทีนาํสืบพิสูจน์การกระทาํละเมิดของผูข้บัขีรถโดยสาร อยูด่ว้ยว่า การกระทาํละเมิดทีผูข้บั
ขีรถโดยสาร ไดก้ระทาํนัน เป็นการกระทาํละเมิดในขณะทีทาํการงานทีว่าจา้ง ดงันันผูป้ระกอบ
กิจการรถโดยสารจึงตอ้งร่วมรับผิดร่วมกบัผูข้บัขีรถโดยสาร ดว้ย ซึงผูป้ระกอบกิจการรถโดยสาร
จะสามารถปฏิเสธความรับผิดไดเ้ฉพาะกรณีทีอา้งว่าผูข้บัขีรถโดยสาร ไดก้ระทาํละเมิด มิไดเ้ป็น
การกระทาํในทางการทีวา่จา้ง แต่เป็นการกระทาํละเมิดในฐานะส่วนตวัของลูกจา้งเอง เพราะฉะนนั
ผูป้ระกอบกิจการรถโดยสารจึงไม่ตอ้งร่วมรับผดิดว้ย  

สาํหรับในประเด็นทีว่า ผูข้บัขีรถโดยสาร กระทาํละเมิดหรือไม่นนั ผูเ้สียหายจะไดรั้บ
ประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 437 วรรค 1 ประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย ์ทีกาํหนดให้บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยา่งใดๆ อนัเดินดว้ย
กาํลงัเครืองจกัรกล บุคคลนนัจะตอ้งรับผิดชอบเพือความเสียหายอนัเกิดแต่ยานพาหนะ เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดว้า่การเสียหายนนัเกิดแต่เหตุสุดวิสยั หรือเกิดเพราะความผดิของผูต้อ้งเสียหายนนัเอง ดงันี
ถือว่าบทบญัญติัดงักล่าวเป็นขอ้สันนิษฐานเด็ดขาดว่าผูข้บัขีรถโดยสาร มีความผิด ดงันนัผูเ้สียหาย
จึงไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานดงักล่าว ตามกฎหมายทีบญัญติัไว ้มาตรา 84/1 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ถึงกระนนั แมผู้เ้สียหายจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานก็
ตาม แต่ผูเ้สียหายก็จะตอ้งนาํสืบขอ้เท็จจริงซึงเป็นขอ้สันนิษฐาน เพือจะไดรั้บประโยชน์จากขอ้
สนันิษฐานนี ขอ้ทีผูเ้สียหายจะตอ้งนาํสืบคงมีอยู ่3 ประการ คือ  

1) ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะ และค่าเสียหายของผูเ้สียหายมีเพียงใด 
2) ยานพาหนะนนักาํลงัเดินดว้ยกาํลงัเครืองจกัรกล 
3) จาํเลยเป็นผูค้รอบครอง หรือควบคุมยานพาหนะนนั 
เมือผูเ้สียหายนาํสืบไดเ้ช่นนี แลว้ภาระการพิสูจน์จะยอ้นกลบัไปหาผูก้ระทาํละเมิดที

จะตอ้งนาํสืบว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือความผิดของผูต้อ้งเสียหายแลว้ จะเห็นไดว้่า
ผูเ้สียหายไม่จาํตอ้งนาํสืบถึงความประมาทเลินเล่อของผูค้วบคุมดูแล ในขณะเดียวกนัการทีผูก้ระทาํ
ละเมิดนาํสืบว่าตนมิไดป้ระมาทเลินเล่อ แมฟั้งไดต้ามนนั ก็หาทาํให้ผูก้ระทาํละเมิดหลุดพน้ความ
รับผดิไปไม่64 

สําหรับกรณีทีจะฟ้องร้องให้บริษทัประกันภยัรับผิดต่อผูเ้สียหายในเรืองประกันภยั 
คาํจุนนนั ผูเ้สียหายจะตอ้งมีภาระพิสูจน์ความผิดให้ไดว้่า (1) ผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝ่ายผิด (2) รถที
เกิดเหตุเป็นผูเ้อาประกนัภยั และ (3) พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงจาํนวนค่าเสียหายทีผูเ้สียหายนนัจะไดรั้บ แต่
การประกนัภยัความเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 นนั ไม่ตอ้ง
มีการพิสูจน์ความผิดว่าใครผิดใครถูก รถคนัไหนชน กฎหมายก็บงัคบัให้บริษทัประกนัภยัหรือ
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูเ้สียหายแลว้แต่กรณี โดยไม่ตอ้งพิสูจน์
ความรับผดิ65 

3.2.4  แนวคาํพิพากษาฎีกาเกียวกบัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนของผูไ้ดรั้บความ
เสียหายจากการขนส่งรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 

1) คาํพิพากษาฎีกาที 935/2516 

                                                 
64 ภทัรศกัดิ วรรณแสง. (2529). ความรับผิดในความเสียหายซึงเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกาํลัง

เครืองจักรกล. หนา้ 86. 
65 ประพนัธ์ ทรัพยแ์สง. (2535). คาํอธิบายพระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. หนา้ 65-66. 
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โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทงัสองเป็นสามีภริยากนั และเป็นบิดามารดาของพลทหารชวลิต 
ชลานุเคราะห์ เมือวนัที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เวลา 7.00 น. จาํเลยที 1 ไดข้บัรถเมลศ์รีนคร สายที 66 
ของจาํเลยที 2 โดยประมาท เป็นเหตุให้พลทหารชวลิตซึงยืนอยู่ทีบนัไดรถคนัทีจาํเลยที 1 ขบั ถูก
เบียดอดักบัรถคนัทีจอดอยู ่พลดัตกลงมาและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จาํเลยที 2 ตอ้งรับผิดใน
ฐานะผูข้นส่งและนายจา้งของจาํเลยที 1 ขอให้ศาลบงัคบัให้จาํเลยทงัสองร่วมกนัรับผิดชดใชค้่า
สร้อยทองคาํ พระเครือง และเงินทีหายไปจากตวัผูต้ายเป็นเงิน 2,300 บาท ค่าทาํศพเป็นเงิน 11,500 
บาท พร้อมดว้ยดอกเบียตงัแต่วนัละเมิดจนถึงวนัฟ้อง และให้ร่วมกนัชดใชค้่าขาดไร้อุปการะแก่
โจทกท์งัสองเป็นเงิน 72,000 บาท 

จาํเลยที 1 ขาดยนืคาํใหก้ารและขาดนดัพิจารณา 
จาํเลยที 2 ใหก้ารปฏิเสธความรับผดิ 
ศาลชนัตน้ใหค้่าสินไหมทดแทนทงั 3 รายการ คือ ค่าสายสร้อยพระเครืองและเงินติดตวั

ผูต้าย รวม 2,300 บาท ค่าทาํศพ 10,000 บาท ค่าขาดไร้อุปการะ 10 ปี เป็นเงิน 72,000 บาท รวมค่า
สินไหมทดแทนทงัสิน 84,300 บาท แต่เนืองจากผูต้ายมีส่วนประมาทอยู่ด้วย จึงลดค่าสินไหม
ทดแทนลงกึงหนึง ให้โจทกไ์ดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพียง 42,150 บาท พร้อมทงัดอกเบียนบัแต่วนั
ละเมิดจนกวา่จะชาํระเสร็จ 

โจทกท์งัสองอุทธรณ์ขอใหจ้าํเลยทงัสองร่วมกนัรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนเตม็จาํนวน
ตามฟ้อง 

จาํเลยที 2 อุทธรณ์ขอใหพ้ิพากษากลบัคาํพิพากษาศาลชนัตน้ 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นว่า ให้จาํเลยทงัสองร่วมกนัใชค่้าสินไหมทดแทนให้โจทก์

ทงัสองร่วมกนัเป็นเงิน 42,150 บาท พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละเจด็ครึงต่อปี ในเงิน 6,150 บาทนบัแต่
วนัละเมิด จนกวา่จะชาํระเสร็จ 

จาํเลยที 2 ฎีกา 
ศาลฎีกาเห็นว่า ผูต้ายห้อยโหนทีบนัไดทา้ยรถเพราะคนโดยสารแน่นมาก จาํเลยที 1 

ทราบดีว่ามีผูโ้ดยสารยนืเกาะหอ้ยโหนอยูที่บนัไดทา้ยรถ จึงชอบทีจะแกไ้ขมิใหผู้โ้ดยสารเกาะหอ้ย
โหนรถเสียก่อนทีจะออกรถหรือหากจาํเลยที 1 จะออกรถในลกัษณะเช่นนนั ก็ชอบทีจะขบัรถดว้ย
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพือมิให้เกิดอนัตรายแก่ผูโ้ดยสารนนัการทีจาํเลยที 1 ขบัรถแซงรถคนัที
จอดอยูข่า้งหนา้จนทา้ยรถเบียดชิดกบัรถคนัทีจอด จนเป็นเหตุให้ผูต้ายฟาดกบัรถทีจอดอยูพ่ลดัตก
ลงมาถึงแก่ความตาย จึงเป็นผลโดยตรงอนัเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจาํเลยที 1 แมผู้ต้ายจะมี
ส่วนผิดอยู่ดว้ยในการทีไปเกาะห้อยโหนอยู่ทีบนัไดรถ ก็ไม่ทาํให้จาํเลยที 1 พน้ความรับผิดจาก
ความประมาทเลินเล่อดงักล่าวได ้
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ประเด็นเรืองสายสร้อยคอทองคาํ พระเครือง และเงินสดทีหายไปนนั ขอ้เทจ็จริงฟังได้
วา่ผูต้ายมีทรัพยสิ์นดงักล่าวติดตวัไปและสูญหายเพราะเหตุทีเกิดขึน จาํเลยจึงตอ้งรับผดิ 

ส่วนค่าปลงศพนันเห็นว่า บิดาผูต้ายทํางานในตําแหน่งหัวหน้าตลาดสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทีศาลล่างทงัสองกาํหนดให1้0,000 บาทนนั เป็นการเหมาะสมแลว้ 

ส่วนค่าอุปการะเลียงดูนนัเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 443 วรรค 3 
บญัญติั "ถา้ว่าเหตุทีตายลงนนั ทาํให้บุคคลคนหนึงคนใดตอ้งขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปดว้ย
ไซร้ ท่านว่าบุคคลนันชอบทีจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพือการนัน" ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1535 บญัญติัว่า "บุตรจาํตอ้งอุปการะเลียงดูบิดามารดา" กฎหมายมีดงันีจึงถือไดว้่า
การทีพลทหารชวลิตตายลง ทาํใหโ้จทกผ์ูเ้ป็นบิดามารดาตอ้งขาดไร้อุปการะจากผูต้ายตามกฎหมาย 
ทงันีโดยไม่ตอ้งพิจารณาวา่ปัจจุบนัผูต้ายจะไดอุ้ปการะโจทกผ์ูเ้ป็นบิดามารดาอยูห่รือไม่ โจทกช์อบ
ทีจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนในการทีโจทก์ตอ้งขาดไร้อุปการะตามกฎหมายนันได ้ทีศาลล่างทงั
สองกาํหนดเงินค่าสินไหมทดแทนแก่โจทกท์งัสองมานนัเป็นการสมควรแลว้ 

พิพากษายนื 
2) คาํพิพากษาฎีกาที 1447/2523 
ศาลชนัตน้พิพากษาใหจ้าํเลยร่วมกนัใชค้่าเสียหายแก่โจทก ์40,635 บาทกบัดอกเบีย ศาล

อุทธรณ์พิพากษาแก ้เป็นใหใ้ชเ้งินเพิมอีก 30,000 บาท โจทกจ์าํเลยฎีกา 
ศาลฎีกาวินิจฉัยขอ้กฎหมายว่า "ขอ้เท็จจริงรับฟังไดว้่า จาํเลยที 2 เป็นบริษทัจาํกดัซึง

ไดรั้บสมัปทานเดินรถขนส่งคนโดยสารในเสน้ทางระหวา่งสงขลา-หาดใหญ่ ในวนัเกิดเหตุ จาํเลยที 
1 ซึงเป็นลูกจา้งของจาํเลยที 2 ไดข้บัรถยนตบ์รรทุกคนโดยสารของจาํเลยที 2 จากหาดใหญ่จะไป
สงขลาโดยประมาทเฉลบลงคูขา้งถนน เป็นเหตุให้โจทกซึ์งโดยสารไปในรถไดรั้บอนัตรายแก่กาย
ถึงกบัตอ้งถูกตดัขอ้มือขวา เป็นการทาํละเมิดต่อโจทกต์ามฎีกาของโจทกแ์ละจาํเลยที 2 คงมีประเดน็
มาสู่ศาลฎีกา 2 ประการคือ 

1. จาํเลยที 2 จะตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายแก่โจทกห์รือไม่ 
2. เรืองค่าเสียหายของโจทก ์
ประเด็นขอ้ 1 จาํเลยที 2 ฎีกาว่าเหตุทีเกิดขึนเป็นการกระทาํของจาํเลยที 1นอกเหนือ

หน้าทีการงานในทางการทีจา้ง จาํเลยที 2 จึงไม่ตอ้งร่วมรับผิด ศาลฎีกาพิเคราะห์แลว้ เห็นว่าแม้
จาํเลยที 1 จะเป็นสารวตัรเดินรถ มีหนา้ทีควบคุมการเดินรถและตรวจตวั มิไดเ้ป็นพนกังานขบัรถ
ประจาํรถยนตโ์ดยสารคนัเกิดเหตุตามทีจาํเลยที 2 นาํสืบต่อสู้ก็ตาม แต่การทีจาํเลยที 1 ในฐานะที
เป็นลูกจา้งผูมี้หนา้ทีควบคุมการเดินรถดงักล่าวของจาํเลยที 2 เห็นมีคนโดยสารเตม็รถและคนขบัไม่
อยู่ จึงเข้าทาํหน้าทีขบัเพือพาผูโ้ดยสารไปส่งในเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่อันเป็นเส้นทางใน

DPU



63 
 
สมัปทานเดินรถของจาํเลยที 2 เสียเองนนั ยอ่มเป็นทีเห็นไดว้่า จาํเลยที 1ไดก้ระทาํการขบัรถคนัเกิด
เหตุรับส่งคนโดยสารไปในทางคา้ปกติของจาํเลยที 2นันเอง ขอ้เท็จจริงในคดีเรืองนีรับฟังไดว้่า 
จาํเลยที 2 เป็นบริษทัทีกระทาํการรับขนคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
608 ซึงตอ้งรับผดิในความเสียหายอนัเกิดแก่โจทกซึ์งเป็นคนโดยสาร เวน้แต่การเสียหายนนัเกิดแต่
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของโจทก์เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 634 
เมือเหตุทีเกิดขึนเป็นเพราะจาํเลยที 1 ขบัรถโดยประมาท ทาํให้โจทก์เสียหาย จาํเลยที 2 จึงตอ้งรับ
ผดิชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่โจทก"์ ฯลฯ 

"ค่าเสียหายเกียวกบัการทีโจทก์ถูกตดัขอ้มือขวาประกอบอาชีพไม่ถนัดทาํให้รายได้
ตกตาํ ค่าเสียหายรายการนีศาลชนัตน้ฟังว่าโจทกไ์ม่ขาดประโยชน์จากการขายอาหาร จาํเลยไม่ตอ้ง
ชดใช้ แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์สืบไม่ได้เป็นกิจจะลกัษณะว่าโจทก์มีรายได้จากการขาย
อาหารและยางพาราเท่าใดแน่ แต่การทีตอ้งถูกตดัขอ้มือแลว้ใชแ้ขนเทียมทาํให้เสียความสามารถ
ประกอบการงาน จึงให้โจทกไ์ดรั้บค่าเสียหายในกรณีนีอีก30,000 บาทนนั โจทกฎี์กาว่าโจทกค์วร
ได ้480,000 บาทเตม็ตามฟ้อง จาํเลยที 2 ฎีกาว่าโจทกไ์ม่ควรไดเ้ลยเพราะโจทกมิ์ไดป้ระกอบการคา้
อย่างใดเป็นกิจจะลกัษณะ ขณะนีบ่อนชนโคก็เลิกโจทก์ไม่ไดข้ายอาหารแลว้ และโจทก์ไม่ไดค้า้
ยางพารา ศาลฎีกาพิเคราะห์แลว้ เห็นว่าในการทีโจทก์ตอ้งถูกตดัขอ้มือขวาแลว้ใชแ้ขนเทียมแทน 
ย่อมทาํให้โจทก์เสียความสามารถประกอบการงานไปโดยสินเชิงหรือบางส่วน ทีศาลอุทธรณ์
กาํหนดให้โจทก์ไดรั้บชดใชค้่าเสียหายในส่วนนีเป็นเงิน 30,000 บาท เป็นการเหมาะสมและชอบ
ดว้ยประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 444 แลว้ 

ค่าเสียหายทีโจทกเ์รียกเป็นค่าตกใจและกระทบกระเทือนจิตใจเพราะสูญเสียขอ้มือขวา 
ซึงศาลชนัตน้วินิจฉยัวา่ไม่มีบทกฎหมายสนบัสนุนใหเ้รียกไดแ้ต่เห็นวา่การทีโจทกต์อ้งถูกตดัขอ้มือ
อนัเป็นความเสียหายแก่ร่างกาย โจทกช์อบทีจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหายเพราะพิการไปตลอดชีวิตเป็น
เงิน 30,000 บาทและศาลอุทธรณ์เห็นพอ้งดว้ยนนั โจทกฎี์กาว่า โจทกค์วรจะไดค้่าเสียหายเนืองจาก
โจทกทุ์กขร์ะกาํใจเพราะสูญเสียแขน 60,000 บาทตามฟ้อง จาํเลยฎีกาว่าแมแ้ขนโจทกจ์ะขาดไปแต่
ใชแ้ขนเทียมไดแ้ละควรไดค้่าเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ศาลฎีกาพิเคราะห์แลว้ เห็นว่า ค่าเสียหาย
ทางจิตใจทีโจทกเ์กิดความตกใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจนี ไม่มีบทกฎหมายบญัญติัใหเ้รียกร้อง
ได ้แต่อย่างไรก็ดีตามคาํฟ้องของโจทก์ทีบรรยายว่าผลแห่งการละเมิดทาํให้โจทก์ตกใจเป็นอย่าง
มาก และการทีโจทกต์อ้งสูญเสียแขนขวาไปเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจโจทกเ์ป็นอยา่งยงิ โจทก์
ขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี 60,000 บาทนนั พอแปลความไดว้า่โจทกป์ระสงคเ์รียกร้องเอาค่าเสียหาย
เพราะเหตุทีโจทก์ตอ้งถูกตดัขอ้มือขวานันเองเป็นการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพือความ
เสียหายอยา่งอืนอนัมิใช่ตวัเงินซึงโจทกมี์สิทธิเรียกร้องเอาไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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มาตรา 446 และศาลฎีกาเห็นว่าทีศาลล่างทงัสองกาํหนดค่าเสียหายส่วนนีให้โจทกเ์ป็นเงิน 30,000 
บาทนนัเหมาะสมแลว้" 

พิพากษายนื 
3)  คาํพิพากษาฎีกาที 247 / 2538 
โจทกฟ้์องว่าจาํเลยที 2 เป็นเจา้ของรถโดยสารและนาํไปเขา้ร่วมกิจการเดินรถ ร่วมกบั

จาํเลยที 3 จาํเลยที 1 เป็นลูกจา้งของจาํเลยทงัสองจาํเลยที 1 ไดข้บัรถยนตค์นัดงักล่าว โดยประมาท
เป็น เหตุ  ให้รถพลิกคว ําทําให้โจทก์ได้ รับบาดเจ็บสาหัสพิการทุพพลภาพตลอดชีวิต  
ตอ้ง เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาลตอ้งบาดเจ็บทุกขเวทนาเสียความสามารถในการ 
ประกอบการงาน และขาดความสาํราญตลอดชีวิต ขอใหบ้งัคบัจาํเลยทงัสามร่วมกนั และหรือ แทน
กนัชาํระเงิน 3,120,000 บาท พร้อมดอกเบีย 

จาํเลย ที 1 ขาดนดั ยนืคาํใหก้าร 
จาํเลย ที 2 ให้การว่าเป็นเจา้ของรถ และเป็นนายจา้งของจาํเลย ที 1 จาํเลยที 1 ขบั รถ

โดยประมา เป็นเหตุให้โจทกบ์าดเจบ็แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ เพราะมีโอกาสรักษาให้หายตามปกติ ได ้
โจทกเ์สียค่าพาหนะทีญาติเดินทางไปรับตวัโจทกไ์ปโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะ ทีญาติ
เดินทางไปเฝ้าปรนนิบติัค่าป่วยการญาติ ค่าเวชภณัฑไ์ปตามฟ้อ จริง แต่ทีคิดค่า เวชภณัฑ ์นบัแต่วนั
ฟ้องไปจาํนวน 30 ปี ค่าจา้งคนเฝ้าเพือช่วยเหลือโจทก ์ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นฟ้องเคลือบ
คลุม เพราะเป็นการคาดคะเน ค่าผ่าตดัเพือเอาเหล็กทีดามกระดูกสันหลงัออก ค่าทุกขเวทนา ค่า
สูญเสียความสามารถในการประกอบการงานเป็นการเรียกตามอาํเภอใจ ไม่แน่นอน และสูง เกิน ไป
ส่วนค่าขาดความสําราญ เป็นการซําซ้อนกบัค่าทุกขเวทนา และค่าสูญเสียความสามารถในการ 
ประกอบการงาน จึงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าเสียหาย ส่วนนีจาํเลยที 2 เคยเสนอจะชาํระค่าเสียหายให ้
โจทก์ จาํนวน 500,000 บาทแลว้ แต่โจทก์ไม่ยินยอมขอให้ศาลพิพากษา จาํเลยที 2 รับผิดเพียง
500,000 บาท  

จาํเลยที 3 ให้การว่าในการเดินรถร่วมกบัจาํเลยอืน จาํเลยที 3มิไดรั้บ ผลประโยชน์ 
จาํเลยที 1 มิใช่ลูกจา้งจาํเลยที 3 จาํเลยที 3 จึงไม่ตอ้งรับผดิ ความเสียหายมิไดเ้กิดจากความประมาท
ของจาํเลยที 1 ค่าเสียหายทีโจทกเ์รียกร้องมามิได ้ระบุวา่ เสียหายส่วนไหนเป็นเงินเท่าไร เป็นฟ้องที
เคลือบคลุม ก่อนฟ้องโจทก ์ไม่เคยทวงถามใหจ้าํเลยที 3 ใชค้่าเสียหายขอใหย้กฟ้อง  

ศาลชนัตน้ พิพากษาให้จาํเลยทงัสามร่วมกนัชาํระเงิน จาํนวน 1,741,297 บาท พร้อม
ดอกเบีย  

โจทก ์และ จาํเลยที 2 ที 3 อุทธรณ์  
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ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแกเ้ป็นว่าใหจ้าํเลยทงัสามร่วมกนัชาํระเงิน จาํนวน 961,297 บาท 
ใหโ้จทก ์นอกจากทีแกค้งใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาลชนัตน้  

โจทกแ์ละจาํเลยที 2 ที 3 ฎีกา  
ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่จาํเลยที 2 นาํรถยนตโ์ดยสารเขา้เดินรถรับส่งผูโ้ดยสารร่วมกบั จาํเลย 

ที 3 โดยจาํเลยที 2 ไดใ้หป้ระโยชน์แก่จาํเลยที 3 เป็นรายเทียว และใหค้่าต่อ สัญญาเป็นรายปีดว้ย จึง
ถือไดว้่าจาํเลยที 3 และ ที 2 ร่วมกนัเป็นนายจา้งของ จาํเลย ที 1 และตอ้งร่วมรับผดิดว้ย หาจาํตอ้งมี
การแบ่งผลประโยชน์ในการประกอบกิจการกนัไม่  

สาํหรับประเด็นเรืองค่าเสียหาย จาํเลยที 2 และ ที 3 ฎีกาว่าค่าขาดความสุขสาํราญ นนั 
เป็นการซาํกบัค่าทนทุกขเวทนากบัค่าทีตอ้งสูญเสียความสามารถในการ ทาํงาน โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกได ้เห็นวา่ค่าขาดความสุขสาํราญ โจทกเ์รียก ค่าเสียหาย เพราะร่างกายพิการทาํใหส้งัคมรังเกียจ 
อบัอายขายหนา้ ไม่ไดเ้ล่นกีฬา ไม่ไดส้มรส ขาดความสุขสาํราญ เป็นค่าเสียหาย เกียวกบั ความรู้สึก
ทางดา้น จิตใจ เป็นความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 446 
ส่วนค่าทีต้องสูญเสียความสามารถในการทาํงานเป็นความเสียหาย เพราะเสีย ความสามารถ
ประกอบการงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 444 เป็นค่าเสียหาย คนละอย่าง
แตกต่างกนั จึง ไม่ซาํซอ้นและแมค้่าขาดความสุข สาํราญกบัค่าทนทุกขเวทนาต่างเป็นค่าเสียหายอนั
มิใช่ตวั เงิน แต่กมิ็ใช่ค่าเสียหาย เดียวกนั กล่าวคือ ค่าขาดความสุขสาํราญตามทีกล่าวมาแลว้นนั เป็น
เรืองการขาด หรือสูญเสียความสุขสาํราญจากความรู้สึกทีดี ส่วนค่าทนทุกขเวทนาเป็นเรืองการ ตอ้ง
ทนยอมรับความเจบ็ปวดหรือทรมาน จึงแตกต่างกนั ไม่ซาํซอ้นกนั  

พิพากษาแกเ้ป็นวา่ใหบ้งัคบัคดีไป ตามคาํพิพากษาศาลชนัตน้ 
  

3.3  กฎหมายเกยีวกบัการคุ้มครองผู้ทไีด้รับความเสียหายใน ต่างประเทศ 
3.3.1  ประเทศองักฤษ 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศองักฤษไดมี้การตราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถเพือคุม้ครองความเสียหายต่อบุคคลทีสามในกรณีทีประสบอุบติัเหตุจากรถและเสียชีวิต
บาดเจบ็ ทุพพลภาพ ซึงกฎหมายฉบบันีคือ Road Traffic ACT 1972 ซึงจุดเด่นของกฎหมายฉบบันี 
ก็คือการคุ้มครองประโยชน์ของผูป้ระสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที
เหมาะสมกบัความเสียหายทีไดรั้บโดยกฎหมายไดก้าํหนดเงือนไขทีจะตอ้งกาํหนดไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนตใ์นลกัษณะของการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั กล่าวคือ รถยนตทุ์กคนัตอ้งทาํ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั เวน้แต่จะเป็นรถทีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายและตามกฎหมายฉบบันี
ถือว่าการใช้หรือยินยอมให้ใช้รถยนต์โดยปราศจากการประกันภัยภาคบังคับหรือมีการวาง
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หลกัประกนัเป็นความผิดทางอาญาและกรมธรรมจ์ะตอ้ง ออกให้โดยบุคคลทีไดรั้บมอบอาํนาจให้
รับประกนัภยัได ้และตอ้งประกนัภยัต่อความรับผดิทีเกิดขึนอนัเกิดจากการใชย้านยนตบ์นทอ้งถนน
จากผูเ้อาประกนัภยันนัหรือบุคคลอืนทีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ซึงทาํให้บุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือ
บาดเจบ็66 

1)  บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการประกนัความเสียหาย 
ผูศึ้กษาพบว่าการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัของประเทศองักฤษจะจาํกดัเฉพาะแต่ใน

ความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดแต่ยานยนตเ์ท่านนั 
(1) ประเภทของรถยนตที์ตอ้งจดัให้มีการประกนัภยัความเสียหาย ผูศึ้กษาพบว่า 

ในกฎหมาย Road Traffic ACT 1972 มาตรา 143 บญัญติัความหมายของคาํว่า “รถยนต”์ ไว ้ซึงหมายถึง 
“ยานทีบังคับด้วยเครืองจักรกล ซึงมีรางขึนเพือใช้บนถนน” แต่ก็มีรถทีได้รับการยกเว ้น67 
ดงัต่อไปนี 

ก.  รถทีมีสภาพไม่สมประกอบ 
ข.  รถของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ค.  รถทีเจา้ของรถไดมี้การวางเงินประกนัไวก้บั Accountant General of the Supreme Court 
ง.  รถยนตข์ององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน 
จ.  รถขององคก์รตาํรวจ 
ฉ.  รถยนตที์อยูใ่นระหว่างการเดินทางไปกูเ้รืออบัปางตาม  Merchant Shipping Act 1894 

หรือไดใ้ชร้ถยนตต์ามความมุ่งหมายของ Army or Air Force ACT 1955. 
ช.  รถยนตข์อง London Transport Executive ซึงอยูใ่นความควบคุมดูแลของเจา้ของรถ 
ซ.  รถรางเฉพาะทีมีกฎหมายอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้
ฌ.  เครืองตดัหญา้ทีบงัคบัดว้ยคนเดินเทา้ 

(2) บุคคลทีกฎหมายกาํหนดหรือบงัคบัให้ตอ้งทาํประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั  
ผูศึ้กษาพบว่าใน Road Traffic ACT 1972 กฎหมายใชค้าํว่า “บุคคลซึงใช ้(use) หรือยนิยอมให้
ผูอื้นใชร้ถยนต์68 ซึงในกรณีดงักล่าวกฎหมายจะคุม้ครองเฉพาะแต่การเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บ
ทุพพลภาพ แต่จะไม่คุม้ครองความเสียหายอนัเกิดแต่ทรัพยสิ์น69 ซึงในประเทศองักฤษเห็นว่าผูข้บั
ขีสามารถรับภาระชดใชค้่าเสียหายของทรัพยสิ์นเองได ้

                                                 
66 Micheal Parkington. (1975).  MacGillivray & Parkington on Insurance Law.  p 956 – 961. 
67 Ivamy. ( 1984).  Edward Richard Hardy Fire and Motor Insurance.  p. 306 . 
68 Ibid . p. 300 . 
69 Ivany.  op.cit.  p. 316 . 
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(3) สิทธิของผูเ้สียหายทีมีต่อผูรั้บประกนัภยั Third Parties (Right Against  Insurance) 
Act 1930 ใหสิ้ทธิแก่ผูป้ระสบภยั (บุคคลทีสาม) ในการทีไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํของ
ผูเ้อาประกนัภยัภาคบงัคบั สามารถฟ้องผูรั้บประกนัภยัได ้กรณีถา้ผูเ้อาประกนัภยัถูกศาลพิพากษา
ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายก็ใหโ้อนสิทธิของผูเ้อาประกนัภยัโอนไปยงัผูป้ระสบภยั70 และยงัจาํกดัสิทธิ
ของผูรั้บประกันภยั ห้ามผูรั้บประกนัภยัยกขอ้ต่อสู้หรือเงือนไขตามกรมธรรม์ทีได้ตกลงกนัไว้
ระหว่างผูเ้อาประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยัขึนต่อสู้กบัผูที้ไดรั้บความเสียหายเพือให้ผูรั้บประกนัภยั
หลุดพน้จากความรับผดิทีมีต่อผูเ้สียหายไม่ได ้ใน Road Traffic Act 1930 มีบทบญัญติัทีกาํหนดว่า
เงือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตจ์ะไม่มีผลผกูพนัหรือกระทบกระเทือนสิทธิของผูเ้สียหาย
ในเรืองของอายุ สภาพร่างกายของคนขบั สภาพของรถยนต ์จาํนวนผูโ้ดยสารในรถ นาํหนักและ
สภาพของสิงของทีอยูใ่นรถ เวลา สถานทีทีใหร้ถ อตัราความเร็ว71 

2)  การชดใชค้่าสินไหมทดแทน  
ก่อนมีการออกกฎหมายประกันภัยรถยนต์บุคคลทีสามตามกฎหมายของประเทศ

องักฤษในการสืบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยทวัไปมีหลกัอยู่ว่า คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้ง
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นมูลพิพาทขึนมาฝ่ายนนัมีหนา้ทีนาํสืบ “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”72  
มีคดีในลกัษณะกฎหมายละเมิดเกียวกบัรถยนตเ์กิดขึนมากมาย โจทกมี์ภาระหนา้ทีในการพิสูจน์ใน
ประเดน็ขอ้ใดขอ้หนึงหรือหลายขอ้ในการฟ้องเพือพิสูจน์ความผดิและความเสียหายทีโจทกไ์ดรั้บ73  
ต่อมาภายหลงัเมือมีการออกกฎหมายเกียวกบัการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถก็ยกเลิกการทีจะตอ้งมี
การพิสูจน์ความผิดก่อนตามหลกักฎหมายละเมิด และใชห้ลกัไม่ตอ้งพิสูจน์ความผิดแทน รวมทงั
การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบักระทาํโดยมิไดมุ่้งการคา้หรือหากาํไรจากการประกนัภยัประเภทนี 

กฎหมายจะคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายอุบติัเหตุจากรถดงัต่อไปนี 
(1)  แก่ชีวิต 
(2)  การไดรั้บบาดเจบ็ ทุพพลภาพ ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์นดว้ย 

ดว้ยผลจากวิวฒันาการอยา่งต่อเนืองของการประกนัภยัรถยนตข์องประเทศองักฤษ ทาํ
ให้อตัราเบียประกนัภยัภาคบงัคบัทีเรียกเก็บกบัประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนค่าสินไหม
ทดแทนทีจ่ายใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถ ไม่วา่จะเป็นกรณีการเสียชีวิต บาดเจบ็ ทุพพลภาพ กฎหมาย

                                                 
70

 John Bird. (1982).  Modern Insurance Law.  p. 2057 . 
71 Ivany.  op.cit .  p. 333 . 
72 John Huxley Buzzard  . (1970) . Phipson on Evidence.  p. 36 . 
73 P.A.London . ( 1951 ) . Pollock’s Law of Torts.  p. 340. 

DPU



68 
 
สามารถคุ้มครองประโยชน์ของผูป้ระสบภัยให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนที
เหมาะสมกบัความเสียหายทีไดรั้บ 

3)  กองทุนประกนัภยัรถยนต ์
ในประเทศองักฤษมีกองทุนประกนัภยัรถยนต ์  Motor Insurers' Bureau. เรียกโดยยอ่ว่า 

M.I.B ก่อตงัในปี ค.ศ. 1994 เพือในกรณีผูเ้สียหายไม่ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากผูก้ระทาํความผิด
ทงัหมดหรือแต่บางส่วน ซึงมีสาเหตุมาจาก   

(1)  รถยนตไ์ม่ไดมี้การทาํประกนัภยัไว ้(Uninsured Drivers Agreement)  
(2)  ผูข้บัขีขบัชนผูเ้สียหายแลว้หนีไป (Untraced  Drivers  Agreement) 
(3)  ผูข้บัขีเป็นชาวต่างชาติและลงทะเบียนสิทธิระบบ Green Card ไว ้(Green Card System) 

ผูเ้อาประกนัภยัทุกคนภายใตส้ัญญาประกนัภยัความรับผิดฯ แห่ง Road Traffic Act 
1988 ตอ้งเป็นสมาชิกของกองทุน Motor Insurers ' Bureau และตอ้งชาํระเงินส่วนหนึงใหแ้ก่กองทุน
ดว้ย กองทุน Motor Insurers 'Bureau มีหนา้ทีชดเชยทงัความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพยสิ์นของ
ผูเ้สียหาย จากอุบติัเหตุรถยนตที์ผูเ้สียหายไม่สามารถเรียกร้องจากผูใ้ดได ้ไม่ว่าอุบติัเหตุนนัจะเกิดบน
ทอ้งถนนหรือสถานทีสาธารณะ และกาํหนดใหผู้เ้สียหายสามารถเรียกร้องค่าชดเชยแก่ทรัพยสิ์นได้
อีกดว้ย 

ผูเ้สียหายอาจยืนขอรับค่าชดเชยโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าทีใน
สาํนกังานทอ้งถิน ผูเ้สียหายตอ้งเรียกร้องค่าชดเชยกรณีความเสียหายต่อทรัพยสิ์นตอ้งขอรับภายใน 
6 เดือน นับแต่เกิดเหตุ และต้องถูกหักค่าเสียหายส่วนแรกจํานวน 300 ปอนด์ และกรณีค่า
รักษาพยาบาลตอ้งเรียกร้องภายใน 3 ปี นบัแต่วนัทีเกิดเหตุ 

กองทุน Motor Insurers' Bureau จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
ทีไดรั้บความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยหักค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการ การชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนใชห้ลกัไม่ตอ้งพิสูจน์ความรับผิด (No – Fault)โดยจะคุม้ครองความเสียหายกรณีเสียชีวิต และ
การไดรั้บบาดเจบ็ ทุพพลภาพ รวมความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เมือกองทุนจ่ายค่าสินไหมทดแทนไป
แลว้ กองทุนรับช่วงสิทธิของผูเ้สียหายไปเรียกจากผูก่้อความเสียหายได้74 
 
 
 
 
 

                                                 
74 ธานี วรภทัร . (2545) .  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกียวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (รายงาน

การวิจัย).  หนา้ 33. 
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3.3.2  ประเทศไตห้วนั 
1)  บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการประกนัความเสียหาย 
กฎหมายทีสาํคญัเกียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัของสาธารณรัฐไตห้วนัไดแ้ก่ 

Compulsory Automobile Liability Insurance Act และ Enforcement Rules for the Compulsory 
Automobile Liability Insurance Act75 โดยผลของกฎหมายจะคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ แต่ใน
บางเรืองหากขอ้บงัคบัในเรืองใดทีกฎหมายนีมิไดก้าํหนดไวก้็ใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายตามรัฐบญัญติัว่า
ดว้ยการประกนัภยั (Insurance Act)76 

ผูศึ้กษาพบว่าการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัของประเทศไตห้วนัก็จะจาํกดัไวเ้ฉพาะ
ความเสียหายจากรถยนตอ์นัเกิดอุบติัเหตุ ทาํให้ผูป้ระกนัภยัหรือประชาชนบนทอ้งถนนให้ไดรั้บ
ความปลอดภยัในการใชถ้นน77 

(1)  ประเภทของรถยนตที์ตอ้งจดัให้มีการประกนัความเสียหาย ผูศึ้กษาพบว่าใน 
Compulsory Automobile Liability Insurance Law 1996 มาตรา 4.8 ไดบ้ญัญติัใหเ้จา้ของรถทุกชนิด
ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยั ซึงรวมทงัรถทีใชโ้ดยหน่วยงานของรัฐดว้ย78 และในมาตรา 3 ไดบ้ญัญติั
ความหมายของคาํวา่ “รถ” ไวซึ้งหมายถึง “รถยนตโ์ดยทวัไป รวมตลอดทงัเครืองจกัรกลทีใชข้บับน
ถนน และยงับงัคบัตลอดไปถึงรถทีใชใ้นราชการทหารดว้ย” 

(2)  บุคคลทีกฎหมายกาํหนดหรือบงัคบัให้ตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั ผู ้
ศึกษาพบว่า Compulsory Automobile Liability Insurance Law 1996 ไดบ้ญัญติัใหเ้จา้ของรถทุกคนั
ทุกชนิดตอ้งทาํประกนัภยัภาคบงัคบั และเบียประกันภยัทีเจา้ของรถชาํระจะนําเขา้สู่ระบบการ
ประกันภัยและจะมีการบริหารจัดการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึงเมือหลังจากหัก
ค่าใชจ่้ายต่างๆ แลว้หากเหลือเบียประกนัภยัทีแทจ้ริงเป็นจาํนวนเท่าใดกจ็ะนาํมาคาํนวณเพือกาํหนด
สิทธิประโยชน์ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน เมือมีผูป้ระสบภยัจากรถ เจา้ของรถจึงมีหนา้ทีตอ้ง
จดัให้มีการประกันความเสียหายต่อผูป้ระสบภยัและตอ้งทาํให้สัญญาประกันภยัมีผลบงัคบัใช้
ตลอดเวลาทีใชร้ถ79 
 
 
 

                                                 
75 แหล่งเดิม 
76 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article 2. 
77 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 1. 
78 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 4.8.  
79 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 14.  
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2)  การชดใชค้่าสินไหมทดแทน  
เมือมีผูป้ระสบภยัจากรถ ซึงอาจไดรั้บความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จากรถทีเจา้ของรถ

ใชร้ถนันเอง หรือในการบริหารงานต่างๆ ความเสียหายทีผูป้ระสบภยัจะไดรั้บชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน ไดแ้ก่ 

(1) เสียชีวิต 
(2) เสียอวยัวะหรือพิการ 

กฎหมายกาํหนดใหบ้ริษทัประกนัภยัมีหนา้ทีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยไม่คาํนึง
วา่ผูป้ระสบภยัจากรถจะเป็นผูก่้อเหตุหรือมีส่วนร่วมในอุบติัเหตุจากรถ หรือเป็นผูก้ระทาํผดิเพียงแต่
บุคคลคนนันเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุรถยนต์ก็เพียงพอแลว้ ซึงมีลกัษณะเป็นการ
ยกเวน้การนาํหลกัการชาํระใชค้่าสินไหมทดแทนในกฎหมายลกัษณะละเมิด โดยให้นาํหลกัการ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนแบบไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิ (No-Fault) มาใชแ้ทน 

ตามกฎหมายคาํว่า ”ผูป้ระสบภัยจากรถ” หมายถึง บุคคลทีได้รับความเสียหายจาก
อุบติัเหตุจากรถ ไดรั้บความเสียหายแก่ชีวิต ทุพพลภาพ พิการ บาดเจ็บ รวมทงับุคคลทีก่อให้เกิด 
อุบติเหตุจากรถแลว้บุคคลนนัไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายจากอุบติัเหตุนนัดว้ย80 

สิทธิประโยชน์ทีผูป้ระสบภยัจากรถจะพึงไดรั้บ81 
(1) ค่ารักษาพยาบาลอนัเนืองมาจากความเสียหายทีไดรั้บ 
(2) ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตใหแ้ก่ทายาทตามกฎหมาย 
(3) ค่าเสียหายจากการเสียอวยัวะหรือพิการ 

ในการกําหนดจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ  นัน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการทีตงัขึนเพือพิจารณา
เกียวกบัการประกนัภยัรถภาคบงัคบั ซึงจะกาํหนดมาตรฐานการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายในลกัษณะต่างๆ ตามกฎหมายให้มีจาํนวนทีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะนนั 

การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน 
การขอรับจากบริษทัประกนัภยั บริษทัจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายเมือรถ

ทีทาํประกนัภยักบับริษทัก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุความเสียหาย โดยจ่ายภายใน 5 วนันบัจากสามารถสรุป
ขอ้เทจ็จริงในเหตุการณ์หรือตกลงกนัได ้และจ่ายภายใน 10 วนันบัแต่วนัทีมีการทาํการชีขาดในการ

                                                 
80 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 9.  
81 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 9.  
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กาํหนดระยะเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมสามารถออกประกาศกระทรวงแกไ้ขได ้

บริษทัประกนัภยัจะไม่รับผดิชอบในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากการประสบภยั
จากรถหากเขา้เงือนไขดงัต่อไปนี 

(1) มีการสมคบักนัระหว่างคู่กรณีหรือผูป้ระสบภยัจากรถเพือให้ไดผ้ลประโยชน์
ใดๆ กต็ามจากการทาํประกนัภยัรถ 

(2) ผูเ้อาประกนัภยักระทาํโดยเจตนากบัผูป้ระสบภยัจากรถ 
(3) ผูป้ระสบภยัจากรถกระทาํความผดิอาญากบัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ประสบภยั 

บริษทัประกนัภยัอาจรับช่วงสิทธิในการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัจ่ายไปคืน
จากคู่กรณีทีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุความเสียหายในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) ผูก่้อใหเ้กิดความเสียหายขบัรถขณะดืมสุราหรือขบัรถในขณะเสพยาเสพติดหรือ
สิงมึนเมา LSD82 

(2)  ผูก่้อให้เกิดความเสียหายกระทาํความผิดกฎหมายอาญาหรือพยายามหลบหนี
การจบักมุตามกฎหมาย 

(3)  กระทาํอตัวินิบาตกรรมหรือผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
(4)  ขบัรถโดยฝ่าฝืนมาตรา 121 หรือหลบหนีโทษตามกฎหมาย Road Traffic 

Management. 
(5)  ขบัรถทีกระทาํประกนักบับริษทัทีไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจรับประกนัภยั 

3)  กองทุนประกนัภยัรถยนต ์
กองทุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุจากรถเรียกว่า กองทุนชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนกรณีพิเศษ Special Compensation Fund. ตงัขึนเพือช่วยคู่กรณีฝ่ายทีไดรั้บความเสียหายจาก
อุบติัเหตุจากรถ คุม้ครองการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขนัตาํตามกฎหมาย กองทุนชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนนีจะไม่แสวงหากาํไรจากการดาํเนินการใดๆ ทงัสิน nonprofit corporate entity และจะถูก
กาํกบัดูแลโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม83 

ทีมาของเงินกองทุนชดใชค้่าสินไหมทดแทนกรณีพิเศษ84 
(1)  เงินทีกาํหนดตามกฎหมายจากเบียประกนัภยัทีบริษทัประกนัภยัเรียกเก็บจาก 

ผูเ้อาประกนัภยั 
                                                 

82 Lysergic acid diethylamide. 
83 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 36.  
84 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 37.  
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(2)  เงินตามมาตรา 39 
(3)  ดอกเบียของเงินกองทุน 
(4)  เงินทีสิทธิประโยชน์ทีไดรั้บตามมาตรา 10 
(5)  เงินอืนๆ 

กรณีผูป้ระสบภัยจากรถหรือทายาทจะร้องขอรับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
กองทุน ตอ้งร้องขอภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัรู้ว่ามีสิทธิหรือ 10 ปี นบัจากวนัทีเกิดอุบติัเหตุ
โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผูก่้อให้เกิดอุบติัเหตุนนั กฎหมายกาํหนดให้กองทุนจะจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนตามเงือนไขต่อไปนี85 

ก. ไม่ทราบวา่รถคนัใดก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุนนั 
ข.  รถคนัทีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไม่ไดท้าํประกนัภยัไว ้
ค. บริษัทประกันภัยทีทาํประกันภัยรถคนัทีก่อให้เกิดอุบัติเหตุถูกศาลพิพากษาให้

ลม้ละลาย 
3.3.3  ประเทศนิวซีแลนด์86 

1)  บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการประกนัความเสียหาย 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการออกกฎหมายเกียวกับประกันภยัรถยนต์ภาคบงัคบั คือ 

Accident Compensation Act 1972  ตามขอ้เสนอของ Royal Commission of Inquiry into 
Compensation for Personal lnjury (1967) 

ในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูป้ระสบภยัจากยานยนตข์องประเทศนิวซีแลนด์
นนัจะยกเลิกระบบกฎหมายเดิมทงัหมดหมายความว่าพระราชบญัญติัฉบบันียกเลิกระบบกฎหมาย
อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายต่อบุคคลทีประสบอุบติัเหตุ เช่น 
ยกเลิกหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายลกัษณะละเมิด  เป็นตน้  แลว้เปลียนมาใช้
หลกักฎหมายในระบบไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิตามพระราชบญัญติัฉบบันีแทน กล่าวคือ ในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยัภาคบงัคบัให้ชดใชโ้ดยไม่คาํนึงว่าความเสียหายนนัใครเป็นผูก่้อ
เหตุ  ผูเ้สียหายทีไดรั้บอุบติัเหตุจากยานยนตใ์นประเทศนิวซีแลนด์  สามารถเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบญัญติันีได ้
 
 
 
 

                                                 
85 Compulsory Automobile Liability Insurance Act, Article. 38.  

                      
86

  ธานี วรภทัร . เล่มเดิม . หนา้  38 – 41 . 
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2)  การชดใชค้่าสินไหมทดแทน  
ตามกฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ ค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากอุบติัเหตุรถยนต์แบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี  คือ ค่าสินไหมทดแทนกรณีผูป้ระสบภยัจากยานยนตทุ์พพลภาพและค่าสินไหม
ทดแทนกรณีผูป้ระสบภยัจากยานยนตเ์สียชีวิต  

(1) ค่าสินไหมทดแทนกรณีผูป้ระสบภยัจากยานยนตทุ์พพลภาพ แยกพิจารณาไดด้งันี 
1.1 ค่าเสียหายกรณีขาดรายไดข้องผูป้ระสบภยัจากรถ 
กรณีผูป้ระสบภยัทุพพลภาพชวัคราว  ผูป้ระสบภยัจากยานยนตที์ทุพพลภาพจะไดรั้บค่า

สินไหมทดแทนเนืองจากไม่สามารถหารายไดต้ามปกติ (Loss of earning capacity) โดยพิจารณา
จากรายไดที้ผูป้ระสบภยัจากรถสามารถหาไดเ้งินค่าขาดรายไดนี้ส่วนใหญ่จะจ่ายให้เป็นงวดๆเป็น
ระยะเวลาหนึง หรือจ่ายเต็มจาํนวนคราวเดียวก็ไดน้อกจากนียงัอาจมีการเพิมจาํนวนเงิน หรือลด
จาํนวนเงิน ซึงจะเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการยานยนตก์าํหนด  

กรณีผูป้ระสบภัยทุพพลภาพถาวร  ในกรณีทีผูป้ระสบภัยจากยานยนต์เป็นเหตุให้
ผูป้ระสบภยัไม่สามารถหารายได้ได้ตลอดไป กองทุนยานยนต์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บประมาณ 40 เปอร์เซ็นต ์ของการสูญเสียความสามารถในการหารายไดต้ลอดชีวิต  
แต่อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามภาวะของค่าครองชีพ  ในกรณีนีคณะกรรมการกองทุนยานยนตมี์
อาํนาจกาํหนดค่าสินไหมทดแทนใหม่ไดอี้กถา้ผูป้ระสบภยัทีทุพพลภาพถาวรมีอาการเจบ็ป่วยทีมาก
ขึน  ถา้ต่อมาผูป้ระสบภยัทีทุพพลภาพถาวรสามารถหารายได้ได้บา้ง ก็จะมีการพิจารณาลดค่า
สินไหมทดแทนลงแต่อย่างใด โดยกองทุนยานยนตจ์ะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปจนผูป้ระสบภยัที
ทุพพลภาพถาวรมีอายถึุง 65 ปี สาเหตุทีจ่ายเพียงอาย ุ65 ปี เพราะหลงัจากอายคุรบ 65 ปี ในประเทศ
นิวซีแลนดผ์ูป้ระสบภยัจะไดรั้บประโยชน์จากกองทุนประกนัสงัคมต่อไป 

ในกรณีทีผูป้ระสบภยัเป็นผูที้ไม่มีรายได ้ค่าสินไหมทดแทนทีจะจ่ายนนั จะจ่ายต่างจาก
ผูป้ระสบภยัทีมีรายไดก้ล่าวคือจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเตม็จาํนวนคราวเดียวเพือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและอืนๆทีเกียวขอ้ง รวมทงัเป็นค่าเสียหายทีไม่สามารถคาํนวณเป็น
เงินได ้

1.2  ค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอืนๆ ความเสียหายทีเป็นตวัเงิน หรือความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์กาํหนดให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในบางกรณีให้ใน
จาํนวนทีบัญญัติไว  ้  เช่น  ค่าสินไหมทดแทนเพือความสูญเสียบริการทีสมาชิกในครอบครัว
ผูป้ระสบภยัเสียไปเนืองจากการทีผูป้ระสบภยัเคยบริการทาํงานบา้น  รวมทงัค่าของความสนใจหรือ
ความเอาใจใส่ทีผูป้ระสบภยัเคยใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 
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1.3  ค่าเสียหายทีไม่เป็นตวัเงิน (Non Economic Losses) กฎหมายประกนัภยัยานยนตภ์าค
บงัคบัของประเทศนิวซีแลนด์กาํหนดให้ผูป้ระสบภยัมีสิทธิไดค้่าเสียหายทีมิไดเ้ป็นตวัเงินหรือ
ไม่ใช่ความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ ในกรณีของการสูญเสียอวยัวะของร่างกายตลอดชีวิต การจ่ายค่า
สินไหมทดแทนกรณีนีจะจ่ายเป็นจาํนวนเงินเตม็จาํนวนครังเดียวโดยมีการกาํหนดรายละเอียดการ
สูญเสียอวยัวะต่างๆ เอาไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน  เช่น กรณีผูป้ระสบภยัจากยานยนตสู์ญเสียแขน
หนึงขา้งกฎหมายจะกาํหนดใหจ่้ายค่าสินไหมเป็นจาํนวนเงินจาํนวนหนึง กรณีสูญเสียนิวชีจะจ่ายค่า
สินไหมทดแทนใหเ้ท่านนัดอลล่าร์ เป็นตน้  

1.4  ค่าเสียหายทีไม่เป็นตวัเงินในกรณีอืนๆ เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพือความเจ็บปวด
ทนทุกขท์รมานอนัเนืองมาจากการประสบภยัจากยานยนต์ ความสูญเสียความรืนรมยห์รือความ
สนุกสนานในชีวิต การเสียโฉม การช็อคทางประสาทหรือประสาทพิการ การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนในกรณี นีก็จะจ่ายเต็มจาํนวนครังเดียว ตามจาํนวนทีคณะกรรมการยานยนต์เห็นว่า
เหมาะสม โดยทีคณะกรรมการยานยนตจ์าํพิจารณาจากความรุนแรงของขอ้เท็จจริงตามเหตุการณ์ 
ระยะเวลาและพฤติการณ์อืนๆ ของความสูญเสีย  รวมตลอดทงัการคาํนึงถึงความรู้และการรับรู้ของ
ผูป้ระสบภยัจากยานยนตเ์กียวกบัการไดรั้บบาดเจ็บและการสูญเสียของตนเองดว้ย ซึงจะมีการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนีภายหลงัจากทีสภาพความบาดเจ็บหรือการสูญเสียของผูเ้สียหาย
สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่นอนแลว้ หรือหลงันนั 2 ปี นบัตงัแต่เกิดอุบติัเหตุ 

(2) ค่าสินไหมทดแทนกรณีผูป้ระสบภยัจากยานยนต์เสียชีวิต  การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจะแบ่งผูมี้สิทธิไดรั้บออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ คู่สมรสและทายาทชนับุตรและบุคคลอืนๆทีอยู่
ในความดูแลของผูเ้สียชีวิต 

2.1 คู่สมรสและทายาทชันบุตร ค่าสินไหมทดแทนกรณีขาดรายได้ตามทีได้กล่าว
มาแลว้จะจ่ายใหก้บัคู่สมรส บุตรและทายาทอืนๆของผูเ้สียชีวิต  ในกรณีทีคู่สมรสของผูเ้สียชีวิตตอ้ง
พึงพาอาศยัรายไดข้องผูเ้สียชีวิตแต่เพียงผูเ้ดียว คู่สมรสนนัมีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทนครึงหนึง
ของรายไดที้เคยไดรั้บจากผูเ้สียชีวิตหากเขายงัมีชีวิตอยู ่ในกรณีทายาทชนับุตร ถา้เป็นบุตรทียงัไม่
บรรลุนิติภาวะซึงตอ้งพึงพารายไดจ้ากผูเ้สียชีวิตแต่เพียงผูเ้ดียว  ทายาทแต่ละคนจะไดรั้บค่าสินไหม 
6 ทดแทนคนละ 1 ใน 6  ส่วนของค่าสินไหมทดแทนเพือการขาดรายไดที้ผูเ้สียชีวิตจะใหห้ากมีชีวิต
อยู ่

2.2  บุคคลอืนๆ ทีอยูใ่นความดูแลของผูเ้สียชีวิต  กล่าวคือเป็นบุคคลทีตอ้งอาศยัรายได้
ทงัหมดหรือบางส่วนจากผูป้ระสบภยัจากยานยนตที์เสียชีวิต คณะกรรมการยานยนตมี์อาํนาจใช้
ดุลพินิจจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้ามอตัราทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย 
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ในกรณีทีผูเ้สียชีวิตเป็นผูที้ไม่มีรายได ้ กองทุนยานยนตจ์ะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพือการขาดรายไดข้องผูเ้สียชีวิตใหแ้ก่ทายาทของผูเ้สียชีวิตเลย 

3)  กองทุนประกนัภยัรถยนต ์
กองทุนชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากอุบติัเหตุรถยนต ์ ตามกฎหมายประกนัภยัรถยนต์

ของประเทศนิวซีแลนด์จะกาํหนดให้มีการก่อตงักองทุนขึน  เรียกชือว่า กองทุนยานยนต์ Motor 
Vehicle Fund โดยกองทุนจะมีแหล่งทีมาของเงินเขา้กองทุน 2 ทาง ดว้ยกนั คือ 

(1)  บงัคบัใหเ้จา้ของยานยนตทุ์กคนจ่ายเป็นภาษีจาํนวนหนึงกาํหนดใหช้าํระเป็นรายปี
ส่งใหก้บักองทุนเมือเจา้ของยานยนตม์าดาํเนินการขอจดทะเบียนยานยนต ์

(2)  บงัคบัใหผู้ข้บัขียานยนตทุ์กคนทีมีใบอนุญาตขบัขียานยนตต์อ้งจ่ายเงินภาษี จาํนวน
หนึง เป็นรายปีเขา้กองทุน 

ผูข้บัยียานยนตที์มีประวติัสถิติของการเกิดอุบติัเหตุมากจะเสียภาษีมากกว่าผูที้ไม่เคยมี
สถิติอุบติัเหตุ บุคคลทีมีหนา้ทีจ่ายเงินภาษีไดแ้ก่ 

1. บุคคลทีเป็นเจา้ของยานยนตที์จดทะเบียนหรือซึงควรจะจดทะเบียน 
2. เจ้าของยานยนต์ทีเป็นชาวต่างประเทศซึงได้เดินทางเขา้มาอยู่ในประเทศ

นิวซีแลนด ์
3. เจา้ของยานยนตที์ใชย้านยนตใ์นธุรกิจทางการคา้ 
4. เจา้ของยานยนตที์ใชย้านยนตใ์นดา้นเกษตรกรรม 
5. เจา้ของยานยนตที์ถูกพว่ง 
6. เจา้ของยานยนตช์าํรุดบกพร่อง 

กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้บังคบัให้เจ้าของหรือผูข้บัยานยนต์ตอ้งเอา
ประกนัภยัความสูญเสียเพือจะไดห้าเงินมาใชจ่้ายเป็นค่าสินไหมทดแทนแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
อยา่งเช่นกฎหมายของประเทศอืนๆ 

เงือนไขการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของกองทุน ภายใตก้องทุนยานยนตนี์ บุคคลทุก
คนทีไดรั้บความเสียหายทีเกิดขึนโดยอุบติัเหตุอนัเนืองมาจากหรือเกียวขอ้งกบัการใชย้านยนตใ์น
ประเทศนิวซีแลนด์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนนีได ้ ค่าสินไหมทดแทนทีจะ
จ่ายให้กบัผูไ้ดรั้บความเสียหายไดมี้กาํหนดไวเ้ป็นรายการสาํหรับผูเ้สียหายทีประสบอย่างชดัเจน
แลว้ เพือตดัปัญหาต่างๆ ทีเคยเกิดขึนตามหลกักฎหมายลกัษณะละเมิดเดิมเกียวกับจาํนวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนวา่ผูเ้สียหายบางคนไดม้ากบางคนไดน้อ้ย เป็นตน้ 
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บทท ี 4 
วเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคทางกฎหมายเกยีวกบัการให้ความคุ้มครอง 
ผู้ทไีด้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะ 

 
สิทธิในการทีจะไดรั้บความคุม้ครองของผูเ้สียหายอนัเกิดจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ

ตามกฎหมายมีอยู่หลายประการ โดยวตัถุประสงคข์องบทบญัญติัในแต่ละกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั
การให้ความคุม้ครองสิทธิ ของผูที้ไดรั้บความเสียหายนนัมีวตัถุประสงคที์คลา้ยคลึงกนันนัคือการ
ใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลือผูที้ไดรั้บความเสียหายดงักล่าวใหไ้ดรั้บการเยยีวยาแกไ้ขตามสิทธิที
ตนจะไดรั้บอยา่ง สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม แต่อยา่งไรกต็ามการใหค้วามคุม้ครองความเสียหาย 
อนัเกิดจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ พบว่ายงัคงมีปัญหาและอุปสรรคทีสําคญัหลายประการ ซึง
ผูเ้ขียนไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพือใหผู้ที้ไดรั้บความเสียหายอนั
เกิดจากรถยนต์โดยสารสาธารณะได้รับความคุม้ครองมากกว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย  ดงันี 
 
4.1  ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิของผู้ทไีด้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

สิทธิของผูใ้ช้บริการทีเป็นผูป้ระสบภัยอันเกิดจากรถยนต์โดยสารสาธารณะ มีอยู่
ด้วยกันหลายประการ  คือ  สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และสิทธิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัประเภท
สมัครใจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัททีรับประกันภัย รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผูที้กระทาํละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เป็นตน้ 

แต่ตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิ
ดงักล่าวของผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะนนั โดยสาเหตุหลกัทีสาํคญัประการ
หนึงทีทาํให้การเรียกร้องค่าเสียหายของผูป้ระสบภยัพบกบัอุปสรรคในเบืองตน้  คือความไม่รู้หรือ
ความไม่ทราบถึงสิทธิความคุม้ครองของตนเองอย่างชดัแจง้ว่าตนสามารถใชสิ้ทธิหรือมีสิทธิและ
หน้าทีในฐานะผูใ้ชบ้ริการอย่างไรบา้ง รู้แต่เพียงตอ้งจ่ายค่าโดยสารตามทีกรมการขนส่งทางบก
กาํหนด รู้ว่าเมือเกิดความเสียหายขึนแลว้จะตอ้งหาบุคคลใดบุคคลหนึงมารับผิดชอบในความ
เสียหายทีเกิดขึนเพียงเท่านนั และโดยเฉพาะอยา่งยงิกรณีทีผูป้ระสบภยันนัเป็นผูที้ใชบ้ริการรถยนต์
โดยสารสาธารณะ ผูป้ระสบภยัดงักล่าวย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิของผูบ้ริโภคขนั
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พืนฐานทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ทีกล่าวไวว้า่ สิทธิ
ของบุคคลซึงเป็นผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลทีเป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพือให้ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย รวมทงัมีสิทธิรวมตวักนัเพือพิทกัษสิ์ทธิของ
ผูบ้ริโภค  นอกจากนีผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะยงัมีสิทธิทีจะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคทีมีอยู่ในปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซึงไดแ้กไ้ขเพิมเติมโดย (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคทีจะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 5 ประการ อนัถือเป็นสิทธิทีผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะควร
จะไดรั้บ คือ 

สิทธิก่อนการใชบ้ริการ  
1. สิทธิทีจะได้รับข่าวสารรวมทังคาํพรรณนาคุณภาพทีถูกต้องและเพียงพอเกียว 

กบัสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและ
ปราศจากพิษภยัแก่ผูบ้ริโภค รวมตลอดถึงสิทธิทีจะไดรั้บทราบ ขอ้มูลเกียวกบัสินคา้หรือบริการ
อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอทีจะไม่หลงผดิ ในการซือสินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น สิทธิ
ทีจะไดรั้บขอ้มูลเกียวกบับุคคลใดเป็นคนขบั รถทีนาํมาให้บริการเป็นรถของบริษทัใด บุคคลใดจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบในกรณีทีมีความเสียหายเกิดขึน มีวิธีการติดต่ออยา่งไร กรมธรรมใ์หสิ้ทธิคุม้ครอง
อย่างไรบา้ง การแจง้รายละเอียดขอ้มูลดงักล่าวชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
หรือไม่ เพียงใด  

2.  สิทธิทีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะเลือกซือสินคา้
หรือรับบริการโดยความ สมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม เช่น 
ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะมีอิสระในการเลือกใชบ้ริการรถโดยสารของบริษทัต่างๆ ไดโ้ดยไม่
มีการผกูขาด บงัคบั หรือไม่ 

3.  สิทธิทีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดย
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น มีขอ้สัญญาทีจะผูกมดัความรับผิดชอบของผู ้
ใหบ้ริการชดัเจนหรือไม่ เพียงใด 

สิทธิเมือใชบ้ริการ 
4.  สิทธิทีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บ

สินคา้หรือบริการทีปลอดภยั มีสภาพและคุณภาพไดม้าตรฐานเหมาะสมแก่การใช ้ไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ในกรณีใชต้ามคาํแนะนาํหรือระมดัระวงัตามสภาพของสินคา้
หรือบริการนนัแลว้ เช่น สิทธิในการไดรั้บการตรวจสอบทีเกียวกบัการเดินทาง สภาพถนน บุคคลที
เป็นผูข้บัรถโดยสารสาธารณะ และสภาพรถยนตโ์ดยสาร ไดม้าตรฐานเพียงพอหรือไม่  
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สิทธิหลงัใชบ้ริการ 
5.  สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแ้ก่ สิทธิทีจะไดรั้บการ

คุม้ครองและชดใชค้่าเสียหาย เมือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตามขอ้ 1, 2, 3 และ 4 ดงักล่าว เช่น 
บุคคลหรือองคก์รใดจะเขา้มาเป็นผูพ้ิจารณาสาํหรับความเสียหายทีเกิดขึน ใชห้ลกัและวิธีพิจารณา
เรืองค่าชดเชยต่อความเสียหายทีเกิดขึนอยา่งไร    

เมือผูป้ระสบภยัทีเป็นผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะไม่รู้ถึงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้
โดยอาจเนืองมาจากการขาดการประชาสัมพนัธ์หรือไม่ไดรั้บแจง้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัสิทธิของ
ตนเองจากหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนทีเกียวขอ้ง หรือมีการประชาสัมพนัธ์แจง้สิทธิดงักล่าว
แลว้แต่ยงัไม่ครอบคลุมทวัถึงแก่ผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ รวมทงัความไม่เขา้ใจในสิทธิ
การคุม้ครองของผูใ้ชบ้ริการเอง อนัเนืองมาจากไม่ไดเ้ป็นผูป้ระสบภยัโดยตรงมาก่อน จึงไม่เคย
ไดรั้บทราบถึงสิทธิทีตนมีอยู่ อย่างชัดแจง้ และดว้ยสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุทาํให้ผูที้ประสบภยั
เสียเปรียบผูป้ระกอบการรถโดยสาร เพราะนอกจากตนจะไดรั้บความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและ
จิตใจ ในส่วนของการเรียกร้องค่าชดเชยตามสิทธิทีผูป้ระสบภยัควรจะไดรั้บเมือเกิดความเสียหาย
ขึนนนั กจ็ะไม่ไดรั้บการชดเชยทีเพียงพอเหมาะสม และเป็นธรรม  

ทงันี เพือเป็นการพิทกัษ์สิทธิของผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะทีอาจจะเกิด
อุบติัเหตุรถโดยสารขึน มูลนิธิเพือผูบ้ริโภค สํานักงานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ (สคอ.) ร่วมกบัศูนย์
วิชาการเพือความปลอดภยัทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้การประกาศสิทธิของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะ 10 ขอ้เพือเป็นแนวทางให้ประชาชนนาํไปปฏิบติั โดยนาํแนวทางจากพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาประยกุตใ์ช ้ดงันี 

สิทธิผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ คือ 
1. สิทธิทีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวม ทงัคาํพรรณาคุณภาพเกียวกบับริการรถโดยสาร 

รวมทงัความคุม้ครอง ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีถูกตอ้งเป็นจริง ครบถว้น  
2. สิทธิทีจะไดรั้บความเป็นธรรมในดา้นสญัญา และราคาค่าบริการ 
3. สิทธิในการเลือกใชบ้ริการรถโดยสารดว้ยความสมคัรใจ และปราศจากการชกัจูง 

อนัไม่เป็นธรรม  
4. สิทธิทีจะไดรั้บความปลอดภยัในทุกๆดา้นจากการใชบ้ริการรถโดยสาร  
5. สิทธิทีจะไดรั้บการบริการจากรถโดยสารและผูใ้หบ้ริการทีมีคุณภาพมาตรฐาน 
6. สิทธิ ในการร้องเรียน หรือฟ้องร้องเพือให้ผูใ้ห้บริการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ข ปัญหา เยยีวยา หรือชดใชค้วามเสียหายทีเกิดขึน  
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7. สิทธิทีจะไดรั้บการชดใช้ความเสียหายทงัทางร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น 
หรือสิทธิอืนๆทีถูกละเมิด 

8. สิทธิทีจะไดรั้บการชดใชค้วามเสียหายจากการประกนัภยัโดยไม่มีการประวิงเวลา 
หรือบงัคบัใหป้ระนีประนอมยอมความ  

9. สิทธิทีจะไดรั้บการชดใชค้วามเสียหายดว้ยหลกัแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด  

10. สิทธิทีจะรวมตวักนัเพือพิทกัษสิ์ทธิของตนและผูอื้น 

จากการศึกษาวิเคราะห์เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าชดเชยของ
ผูป้ระสบภยัโดยเฉพาะผูป้ระสบภยัทีเป็นผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะคือการทีผูป้ระสบภยั
ทีไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนต์โดยสารสาธารณะไม่รับรู้ถึงสิทธิในการให้ความ
คุม้ครองทีจาํเป็นทีผูใ้ชบ้ริการควรจะตอ้งรับรู้เพือเป็นการพิทกัษสิ์ทธิของผูใ้ชบ้ริการเอง จึงเสนอ
ให้มีการเพิมช่องทางในการให้ขอ้มูลข่าวสารทีเกียวขอ้งกบัสิทธิของผูใ้ชบ้ริการรถยนต์โดยสาร
สาธารณะ ทงัสิทธิตามรัฐธรรมนูญ สิทธิของผูบ้ริโภค อีกทงัยงัเห็นควรใหมี้มาตรการทางกฎหมาย
ในการกําหนดให้มีข้อมูลจาํเป็นทีผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะควรจะต้องรับรู้ เช่น 
หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัผูใ้หบ้ริการ บริษทั ขนส่ง จาํกดั กรมการขนส่งทางบก และควรมีการ
แจง้ถึงขอ้มูลในการให้ของความคุม้ครองประกนัภยั ชือบริษทัประกนัภยัทีผูป้ระกอบการรถยนต์
โดยสารสาธารณะจดัให้มีการประกนัภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ หมายเลขโทรศพัทบ์ริษทัประกนัภยั  ทงันี
โดยกาํหนดใหมี้ขอ้มูลดงักล่าวลงในตวัโดยสารหรือคู่มือในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 
เพือใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบก่อนทีจะมีการใหบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 

ในส่วนของสิทธิของผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ ในปัจจุบันยงัไม่มีการ
กาํหนดสิทธิในเรืองนีอย่างชัดเจน คงมีเพียงแค่สิทธิของผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เท่านนั จึงเห็นควรให้มีการกาํหนดถึงสิทธิของผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะและรณรงคอ์ย่างกวา้งขวางเพือให้ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิผูใ้ชบ้ริการ
รถยนต์โดยสารสาธารณะมีความตืนตวัในการปกป้องพิทกัษ์สิทธิของตนเอง และมีช่องทางให้
ความช่วยเหลือเพือการเยยีวยาความเสียหายทีรวดเร็วและเป็นธรรม 
 
4.2  ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
 และพาณชิย์   

เมือเกิดความเสียหายขึนจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ผูที้ไดรั้บความเสียหายมีสิทธิที
จะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 คือ ผูเ้สียหาย
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สามารถเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวจากบริษทัประกนัภยัของรถยนต์โดยสารทีประสบเหตุตาม
จาํนวนความรับผิดในกรมธรรมโ์ดยค่าเสียหายนีจะไดรั้บเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรก คือค่าเสียหาย
เบืองตน้ทีผูป้ระสบภยัหรือทายาทจะไดรั้บภายใน 7 วนันบัจากวนัร้องขอต่อบริษทัประกนัภยัโดย
ไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความถูกผิด และในส่วนทีสอง คือส่วนทีเกินกว่าค่าเสียหายเบืองตน้ที
ผูป้ระสบภยัหรือทายาทจะไดรั้บโดยเร็วหลงัจากมีการพิสูจน์ความถูกผดิแลว้ หากบริษทัประกนัภยั
ไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายใหไ้ม่ครบหรือไม่มีผูใ้ดจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้เลย ผูป้ระสบภยัจากรถก็อาจร้อง
ขอจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัใหจ่้ายใหไ้ด ้ 

ตามทีกล่าวมาแล้วว่าค่าเสียหายเบืองต้นนันเป็นเงินจาํนวนหนึง เป็นค่าเสียหาย 
ส่วนแรก ซึงบริษทัประกนัภยัจะตอ้งจ่ายเมือมีความเสียหายเกิดขึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถยนตโ์ดย
ไม่ตอ้งพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก และเมือผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้แลว้ ยงัมีสิทธิ
ฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูที้ตอ้งรับผิดในทางแพ่งได ้โดยถือว่าค่าเสียหายเบืองตน้
เป็นส่วนหนึงของค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ทงันีตามมาตรา 22 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 กล่าวว่า “การไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย
เบืองตน้ตามมาตรา 20 ไม่ตดัสิทธิผูป้ระสบภยัทีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย”์  ดงันีจะเห็นว่าบทบญัญติัของกฎหมายตามมาตรา 22 มีเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทีจะให้สิทธิแก่ผู ้ประสบภัยในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมได้
นอกเหนือจากทีจะไดรั้บความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
ทงันีค่าเสียหายเบืองตน้จ่ายให้เฉพาะค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัเท่านนั ไม่คุม้ครองรวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลทีเกินวงเงินประกนั ความเสียหายทีเกิดขึนกบัทรัพยสิ์นทีติดตวัของผูโ้ดยสารทงัที
เสียชีวิตและบาดเจ็บ ค่าเสียโอกาสในการเดินทางไปถึงจุดหมาย ค่าเสียหายในกรณีไม่สามารถ
ประกอบการงานไดท้งัในปัจจุบนัและอนาคต ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายอยา่งอืนอนัมิใช่
ตวัเงิน ค่าขาดไร้อุปการะในกรณีผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายมีหนา้ทีตอ้งอุปการะเลียงดูผูอื้น และ
ค่าเสียหายอืนๆ เหล่านีจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. 2535  แต่ตามบทบญัญติัในมาตรา 22 กาํหนดให้สิทธิผูที้ประสบภยัจากรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมจากผูที้กระทาํละเมิดไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์

แต่ปัญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบติั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องผูป้ระสบภยัจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ มีปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียกร้อง คือ เมือเกิดมีความเสียหายเกิดขึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสารสาธารณะขึน 
ผูป้ระกอบการบริษทัรถจะเร่งรัดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพือยุติการเรียกร้องค่าเสียหายทาง
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แพ่งและอาญา  และจะมีการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความเพือรับค่าสินไหมทดแทนใน
ขนัตอนการเจรจากบับริษทัประกนัภยัอนัเป็นการตดัสิทธิทาํใหผู้เ้สียหายดงักล่าวนนัไม่สามารถไป
ฟ้องดาํเนินคดีเรียกค่าเสียหายเพิมเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดอี้ก อนัเป็นการขดั
กับเจตนารมณ์ของบทบญัญัติตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ทีตอ้งการจะให้สิทธิแก่ผูป้ระสบภยัจากรถเป็นฝ่ายทีใชสิ้ทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากผูที้ตอ้งรับผิดทางแพ่งได  ้มิใช่ให้สิทธิแก่ผูที้ตอ้งรับผิดนันเป็นฝ่ายกาํหนดว่าจะให้
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนไดห้รือไม่ อย่างไร อนัทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการ
ซาํเติมความเสียหายแก่ฝ่ายผูที้ตอ้งไดรั้บความเสียหายมากยงิขึน  

สาํหรับกรณีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของประเทศนิวซีแลนดน์นั ผูป้ระสบภยัจากรถ
จะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บการกาํหนดไวเ้ป็นรายการทีชดัเจนแน่นอนโดยแบ่งค่าสินไหม
ทดแทนออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต โดยจ่ายไปเตม็จาํนวนทีจ่าย
จริง แต่ไม่เกินอตัราทีกาํหนดไวใ้นแต่ละรายการ นอกจากนียงัจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่างๆ 
เนืองจากทุพพลภาพอีกเช่น กรณีการขาดรายไดซึ้งเคยไดรั้บโดยจะจ่ายจนอาย ุ65 ปี และหลงัจาก
นัน ผูทุ้พพลภาพจะได้รับประโยชน์จากประกันสังคมต่อไป หรือค่าสินไหมทดแทนในกรณี
เจบ็ปวดและทนทุกขท์รมานหรือ การสูญเสียความรืนรมณ์หรือความสนุกสนานในชีวิต หรือความ
สูญเสียการบริการสมาชิกในครอบครัว หรือความสูญเสียการเอาใจใส่ทีผูบ้าดเจ็บเคยเอาใจใส่แก่
สมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 
 
4.3  ปัญหาในการได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ ตงัขึนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ พ.ศ. 2535 มีหนา้ทีจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั ดงันนั ผูที้ประสบภยัจากรถยนต์
โดยสารสาธารณะ ยอ่มมีสิทธิทีจะไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ
ดงักล่าวหากเป็นกรณีตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีดงัต่อไปนี ใหจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากเงินกองทุน 

(1)  รถนนัมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจา้ของรถ
ไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบ
จาํนวน 

(2) รถนนัมิไดอ้ยู่ในความครอบครองของเจา้ของรถในขณะทีเกิดเหตุเพราะถูกยกัยอก 
ฉอ้โกงกรรโชก ลกัทรัพย ์ รีดเอาทรัพย ์ ชิงทรัพย ์ หรือปลน้ทรัพย ์ และไดมี้การร้องทุกขต่์อพนกังาน
สอบสวน 
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(3) รถนนัไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถและมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตาม
มาตรา 7 หรือ มาตรา 9     

(4) รถนนัมีผูข้บัหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบไดว้า่ความเสียหายเกิดจากรถคนัใด 
(5) บริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตามมาตรา 20 ให้แก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่าย

ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน หรือ 
(6) รถตามมาตรา 8 ทีมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา 7 
และตามบทบญัญติัมาตรา 33  แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ไดก้าํหนดให้แหล่งทีมาของเงินทุนสาํหรับจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูที้ประสบภยัจากรถ
เมือมีกรณีตามมาตรา 23 ดงันี 

(1) เงินทุนประเดิมทีรัฐบาลจดัสรรให ้
(2) เงินทีบริษทัจ่ายสมทบตามหลกัเกณฑที์กาํหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิมทีไดรั้บ

ตามมาตรา 36 ทวิ 
(3) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
(4) เงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 
(5) เงินหรือทรัพยสิ์นทีมีผูอุ้ทิศให ้
(6) ดอกผลของเงินกองทุน 
(7) เงินทีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นทีไดม้าตาม (4) และ (5) 
(8) เงินรายไดอื้นๆ 
เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของกรมการประกันภัยเพือใช้ประโยชน์ตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุน โดยไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
แต่จากการศึกษาวิจยัพบว่าการเบิกจ่ายค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจาก

รถตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 อนัเป็นกฎหมายทีเกิดขึนก่อนทีจะมี
ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้นนั มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าเสียหายจากกองทุนดงักล่าวไม่ถึง
ร้อยละ 50 และมีสัดส่วนในการจ่ายค่าชดเชยแค่เพียงร้อยละ 40 ของเบียประกนัเท่านัน เนืองจาก
การขอรับค่าเสียหายจากกองทุนมีระเบียบขนัตอนทียุง่ยากและซบัซอ้น หรือตอ้งมีการรอการพิสูจน์
ความถูกผิดในส่วนของค่าชดเชยอันทาํให้กระบวนการชดเชยค่าเสียหายล่าช้าจนเป็นเหตุให้
ผูป้ระสบภยับางรายตอ้งทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนหรือไปใชสิ้ทธิตามระบบหลกัประกนั
สุขภาพทีเป็นเงินภาษีและเงินประกันตนของประชาชน  เช่น  สิทธิข้าราชการและลูกจ้าง 
ประกนัสังคม หรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ อนัส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกนั
สุขภาพเหล่านีเพิมสูงขึนกวา่ทีควรจะเป็น 
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สาํหรับในประเทศองักฤษมีกองทุนประกนัภยัรถยนต ์  Motor Insurers' Bureau ซึง
ก่อตงัในปี ค.ศ. 1994 โดยกองทุนดังกล่าวจะคุม้ครองความเสียหายกรณีผูที้ได้รับความเสียหายได้
เสียชีวิต หรือไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และทีสาํคญัจะคุม้ครองรวมถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
ดว้ย ซึงกรณีผูเ้สียหายเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายทีเกิดขึนกบัทรัพยสิ์นนัน ผูเ้สียหายตอ้งยืน
เรืองขอรับค่าชดเชยกบักองทุนภายใน 6 เดือน นับแต่เกิดเหตุ ซึงกรณีดงักล่าวนีจะแตกต่างกับ
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถของประเทศไทยทีจะคุม้ครองความเสียหายเฉพาะกรณีเสียชีวิต 
หรือไดรั้บบาดเจ็บแก่ร่างกาย ทุพพลภาพ เท่านัน จะไม่คุม้ครองรวมถึงความเสียหายทีเกิดขึนกบั
ทรัพยสิ์นเหมือนกบัในประเทศองักฤษ 

ในส่วนของกองทุนชดใชค้่าสินไหมทดแทนอุบติัเหตุจากรถในประเทศไตห้วนัเรียกว่า 
กองทุนชดใชค้่าสินไหมทดแทนกรณีพิเศษ Special Compensation Fund โดยตงัขึนเพือช่วยคู่กรณี
ฝ่ายทีได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจากรถ คุ ้มครองการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขันตาํตาม
กฎหมาย กองทุนชดใชค้่าสินไหมทดแทนนีจะไม่แสวงหากาํไรจากการดาํเนินการใดๆ ซึงนอกจาก
กองทุนจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีไม่ทราบว่ารถคนัใดก่อให้เกิดอุบติัเหตุ และในกรณี
รถคนัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุไม่ไดท้าํประกนัภยัไว ้ ยงัรวมถึงกรณีทีบริษทัประกนัภยัทีทาํประกนัภยั
รถคนัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุนนัถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลาย กองทุนของประเทศไตห้วนัก็คงตอ้ง
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูที้ได้รับความเสียหายด้วย โดยจะแตกต่างกับมาตรา 23 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทีมิไดมี้การกาํหนดใหก้องทุนจ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัในกรณีทีบริษทัประกนัภยัทีทาํประกนัภยัรถคนัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุนนั
ถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลายดว้ย อนัอาจจะก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทขึนได ้

ดงันัน เพือให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสังคม และเพือเป็นการบรรเทา
ความเสียหายให้แก่ผูป้ระสบภยัจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะให้ไดรั้บการเยียวยาความเสียหายที
เกิดขึนไดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ควรให้มีการปรับปรุงขนัตอนในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผูป้ระสบภยั โดยมีการคดัแยกประเภทความเสียหายของผูป้ระสบภยัจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 
เช่น ประเภทที ๑ ผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสารประจาํทาง ประเภทที ๒ ผูป้ระสบภยัจากรถ
แท็กซี และประเภทที ๓ รถตูโ้ดยสารสาธารณะ ควรมีการพฒันาขนัตอนการเบิกจ่ายกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสารสาธารณะให้มีขนัตอนทีไม่ยุ่งยากในการเบิกจ่าย และมี
เจา้หนา้ทีให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ ต่อผูป้ระสบภยัในขนัตอนต่างๆ อย่างใกลชิ้ด  เพือให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสารสาธารณะให้ไดรั้บความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และคุม้ครองในเรืองการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความจริงใน
เบืองตน้ก่อน โดยใชห้ลกัประกนัภยัทีไม่ตอ้งพิสูจน์ความถูกผิด (no-fault insurance) และใหก้องทุน
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คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถโดยสารสาธารณะคุม้ครองความเสียหายรวมถึงทรัพยสิ์นของผูที้ไดรั้บ
ความเสียหายดว้ยเพือบรรเทาความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยับางส่วน สาํหรับแหล่งทีมาของเงินกองทุน
นนั นอกจากเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ยงัเสนอให้มีการกาํหนดแหล่งทีมาของเงินทุน คือ 
จากค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับจากผูที้กระทาํความผิดของบริษทัขนส่ง รวมถึงค่าภาษีรถยนตส่์วน
บุคคล นอกจากนียงัถือเป็นการลดภาระให้กับกองทุนการรักษาพยาบาลอืนๆ ลดภาระและลด
ขนัตอนการเขา้ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลเมือประสบภยั เพือให้ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัอยา่งทวัถึง และสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
4.4  ปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการขนส่งรถยนต์โดยสารสาธารณะตาม พระราชบัญญัติ 
 การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไดบ้ญัญติัคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหาย
จากการขนส่งโดยสารสาธารณะไวใ้นมาตรา 52 โดยกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาํทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขนส่งไม่ประจาํทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย
รถขนาดเล็ก และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตอ้งวางหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสด
หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยอยา่งใดอยา่งหนึงหรือทงัสองอยา่งรวมกนัหรือเป็นสัญญาประกนัภยั และ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึงทาํกับบริษทัประกันภัยทีนายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบต่อนาย
ทะเบียนกลาง และในกรณีทีเป็นสัญญาประกันภยัและให้บุคคลภายนอกผูไ้ด้รับความเสียหาย
เนืองจากการขนส่งของตนเป็นผูรั้บประโยชน์สาํหรับการชดใชค่้าเสียหายทีเป็นค่าใชจ่้ายเบืองตน้
เพือประกนัความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวิต หรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซึงไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งจะตอ้งรับเนืองจากการขนส่งของตน 

สําหรับหลกัเกณฑ์การชดใชค้่าเสียหายทีเกิดจากการขนส่งนัน มาตรา 56 กาํหนดว่า 
หากเกิดความเสียหายจากรถทีใชใ้นการขนส่ง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึงเป็นเจา้ของ
รถนันจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบืองต้นแก่ผูเ้สียหายทางร่างกายหรือทายาทในกรณีทีผูเ้สียหาย 
ถึงแก่ความตาย ความมุ่งหมายของกฎหมายนีก็เพือคุม้ครองเบืองตน้แก่ผูเ้สียหายจากรถทีใชข้นส่ง
ของผูป้ระกอบการขนส่ง ค่าใชจ่้ายเบืองตน้ ซึงผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งจ่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทีตอ้ง
ใชใ้นการรักษาพยาบาล รวมทงัค่าใชจ่้ายอืนๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลและ/หรือค่าปลงศพ ส่วน
จาํนวนจะมากนอ้ยเท่าใด พิจารณาตามความร้ายแรงของความเสียหาย ทงันีตามอตัราทีกระทรวง
คมนาคมกาํหนดในกฎกระทรวง 

หลกัทรัพยที์วางจะเป็นประกนัการจ่ายค่าใชจ่้ายเบืองตน้ในกรณีทีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง ซึงเป็นเจา้ของรถทีก่อความเสียหายไม่ยอมชดใชค้่าใชจ่้ายเบืองตน้ นายทะเบียน
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กลางมีอาํนาจนําหลักทรัพย์ทีผูไ้ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่งนันวางไวม้าชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบืองตน้แทนได ้

ส่วนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีผูเ้สียหายจะไดรั้บชดใชเ้ป็นไปตามทีกฎหมายนีกาํหนดไว้
เฉพาะ ซึงสะดวกและรวดเร็วกวา่การฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่อยา่งไรก็ตาม มิใช่ว่า
ผูเ้สียหายจากรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกคนจะมีสิทธิไดรั้บชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบืองตน้ตามกฎหมายนี กฎหมายกาํหนดผูเ้สียหายทีมีสิทธิไว ้3 ประเภทคือ 

(1)   ผูเ้สียหายซึงมิไดอ้ยูใ่นรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไดรั้บความเสียหายจาก
รถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายขึน เช่น คนเดินเทา้ 

(2) ผูเ้สียหายซึงอยูใ่นรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายแต่ไม่รวมถึงผูข้บัรถคนงานหรือ
ลูกจา้งประจาํรถ ซึงอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัหนา้ที 

(3) ผูเ้สียหายซึงอยูใ่นรถทีไม่ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูข้บั ผูโ้ดยสาร 
การทีผูเ้สียหายมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบืองตน้ตามกฎหมายการขนส่งทางบก  

จะไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหายในอนัทีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพือความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แต่อยา่งใด      

นบัตงัแต่ประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 การบงัคบั
ใชก้ฎหมายดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยงิในเรืองของการ
ชดใชค้่าเสียหายทีเกิดจากการขนส่ง โดยในปัจจุบนัเมือประชาชนไดรั้บความเสียหายจากการขนส่ง 
ผูที้ไดรั้บความเสียหายเหล่านีจะไปใชสิ้ทธิเรียกค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 หรือไปใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผูที้กระทาํละเมิดแก่ตน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์ากกว่าทีจะใชสิ้ทธิเรียกร้องตามพระราชบญัญติัการขนส่ง
ทางบกฉบบันี เนืองด้วยสาเหตุของหลกัเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบญัญติันีไม่มี 
ความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั และยงัมีความซาํซ้อนกับบทบญัญติัในเรือง 
ของการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ดว้ย 
ทาํใหก้ารใชสิ้ทธิฟ้องร้องเรียกค่าใชจ่้ายเบืองตน้ของผูเ้สียหายหรือทายาทตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 
56-60 แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กบัเจา้ของรถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายไม่
เป็นไปตามทีบญัญติัไว ้เพราะในทางปฏิบติัเมือรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดแลว้ เจา้ของรถดงักล่าวจะผลกัภาระความ
รับผิดชอบทังหลายไปให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผูรั้บผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงเงิน
ช่วยเหลือจากเจา้ของรถสาํหรับความเสียหายทีเกิดขึนในรูปแบบเชิงการสงเคราะห์มากกว่าทีจะเป็น
การคุม้ครองตามสิทธิทีผูเ้สียหายพึงจะไดรั้บ ทงัทีในความเป็นจริงเจา้ของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
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ขนส่งจะตอ้งเป็นฝ่ายทีจะตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายทีเกิดขึนอนัเกิดจากรถยนต์
โดยสารขนส่งสาธารณะของตน 

ทงันี เพือเป็นการคุม้ครองตามสิทธิทีผูเ้สียหายใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่างๆกบัเจา้ของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ควรมีมาตรการทาง 
กฎหมายทีเป็นการบงัคบัให้เจา้ของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์โดยสารสาธารณะดังกล่าว
จะตอ้งรับผิดในกรณีทีสามารถพิสูจน์ไดว้่าความเสียหายทีเกิดขึนนันมีสาเหตุมาจากสภาพของ
รถยนต์โดยสารสาธารณะทีมาให้บริการดงักล่าวไม่อยู่ในสภาพทีพร้อมใชง้านขาดการซ่อมแซม 
บาํรุงรักษาสภาพรถยนตโ์ดยสารสาธารณะตามสมควรทีกฎหมายกาํหนดไว ้และใหเ้จา้ของรถหรือ
ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์โดยสารสาธารณะต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวนอกเหนือจากทีบริษัท
ประกนัภยัรับผดิชอบไปแลว้ ซึงอาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึน ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้ง
ชดใชค้่าเสียหายส่วนทีเกินจากความรับผดิชอบของบริษทัประกนัภยั หรือหกัจากเงินหลกัทรัพยค์าํ
ประกนัการขออนุญาตประกอบธุรกิจการขนส่งนนั เพราะปัจจุบนัพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ไม่ไดน้าํมาบงัคบัใช ้ทาํใหผู้เ้สียหายไม่ไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ที จึงเห็นควรปรับแกใ้ห้
มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ก็จะทาํใหเ้จา้ของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะเหล่านีหันกลบัมาให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสภาพรถยนต์โดยสารของตนเพือให้
พร้อมทีจะให้บริการแก่ประชาชน เพราะไม่ตอ้งการทีจะให้เกิดความเสียหายเกิดขึนจากรถยนต์
โดยสารทีตนเป็นเจา้ของธุรกิจและรับภาระในการชดใชค่้าเสียหายทงัหลายตามทีมีมาตรการทาง
กฎหมายบงัคบัไว ้อนัถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการทีจะไดรั้บความปลอดภยัจากรถยนต์
โดยสารสาธารณะอีกดว้ย 

รวมถึงควรมีการกาํหนดให้นําหลักเกณฑ์ในเรืองของการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (Class 
action) มาประยกุตใ์ชก้บัความเสียหายทีเกิดจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ เพราะความเสียหายที
เกิดจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะส่วนใหญ่จะมีผูเ้สียหายจาํนวนมาก ซึงจะทาํให้ผูเ้สียหายดงักล่าว
นนัไดรั้บการดาํเนินคดีที สะดวก รวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรมมากยงิขึน 
 
4.5  บทสัมภาษณ์ผู้ทเีกยีวข้อง 

ในการศึกษาวิจยันี ผูศึ้กษาวิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งกบัปัญหาการไดรั้บการ
ชดใชค้่าเสียหายของผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ เพือนาํมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆทีเกิดขึน โดยไดท้าํการสมัภาษณ์บุคคลในหลากหลายอาชีพ ดงันี  

1. บุคคลผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ โดยจาก
การสัมภาษณ์บุคคลผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะรายหนึงเพศ
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ชาย อายุ 28 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหนึง เคยประสบอุบติัเหตุอนัเนืองมาจากการใช้
บริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดรั้บบาดเจ็บศีรษะ
แตก และแขนขวาหัก ตอ้งรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 30 วนั โดยจากการ
สัมภาษณ์พบว่าบุคคลผูที้ได้รับความเสียหายนีไม่ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตาม
กฎหมายอย่างใดๆทงัสิน ทราบแต่เพียงว่ารถยนตโ์ดยสารสาธารณะจะตอ้งทาํประกนัภยัอย่างใด
อย่างหนึงไวบ้า้ง แต่รายละเอียดต่างๆในเรืองของค่าเสียหายเบืองตน้ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
จากรถไม่สามารถทราบได้ว่ามีหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร และในระหว่างรักษาพยาบาลอยู่ใน
โรงพยาบาลไดมี้บริษทัประกนัภยัเขา้มาติดต่อเรืองค่าเสียหายทีเกิดขึน โดยขอจ่ายค่าเสียหายให้
จาํนวนหนึง ซึงเป็นจาํนวนเงินทีนอ้ยมาก ซึงไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลทีเกิดขึนจริง  

2. ผูข้บัขีรถยนต์โดยสารสาธารณะ โดยทางผูศึ้กษาวิจยัไดส้ัมภาษณ์บุคคลผูข้บัขีรถ
แทก็ซี เพศชาย อาย ุ45 ปี โดยจากการสัมภาษณ์นนั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่มีความรู้ในเรืองสิทธิของผูที้
ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะวา่มีหลกัเกณฑอ์ยา่งใดบา้ง แต่พอจะ
ทราบถึงกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถว่าเป็นกองทุนทีให้ความช่วยเหลือแก่ผูที้ไดรั้บความ
เสียหาย และทราบว่าการเบิกจ่ายค่าเสียหายต่างๆจากกองทุนนันมีความล่าช้า ตอ้งใช้เอกสาร
มากมาย และมีหลายขนัตอนจนเกินความจาํเป็น โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นดว้ยว่าควรจะตอ้งมีการ
จดัตงักองทุนคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะขึนเฉพาะ 
เพือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ปราศจากขนัตอนทียุง่ยาก รวมทงัควรใหมี้การประชาสัมพนัธ์เรือง
ของสิทธิต่างๆทีผูเ้สียหายควรจะไดรั้บใหม้ากกวา่นี 

3. ผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ โดยจากการสัมภาษณ์บุคคลผูที้ใช้บริการ
รถยนต์โดยสารสาธารณะทวัๆไปนัน สรุปได้ว่าประชาชนทวัไปส่วนใหญ่ทีใช้บริการรถยนต์
โดยสารสาธารณะในการเดินทาง จะไม่ทราบถึงสิทธิของกฎหมายในการไดรั้บความคุม้ครองความ
เสียหายต่างๆ เนืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ ไม่ให้ความสาํคญัเกียวกบัเรือง
สิทธิ แต่บางรายทราบ แต่ขอ้มูลทีรับทราบมานนัไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง โดยทราบว่าเมือเกิดความ
เสียหายขึนแลว้จะตอ้งได้รับความคุม้ครองจากผูป้ระกอบการ หรือบริษทัประกันภัยในความ
เสียหายทีเกิดขึนในกรณีบาดเจบ็ เสียชีวิต เท่านนั แต่ค่าเสียหายอืนๆจะไม่ทราบ 
 
4.6  กรณศึีกษาผู้ทไีด้รับความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

1)  กรณีศึกษาที 1  
เมือเวลาประมาณ 18.00 น. ของวนัที 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เกิดอุบติัเหตุรถทวัร์ปรับ

อากาศประจาํทาง นครราชสีมา – กรุงเทพฯ ทะเบียน 10-5593 นครราชสีมา ของบริษทัราชสีมาทวัร์ 
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จาํกดั เสียหลกัพุ่งชนรถยนตก์ระบะ ทะเบียน ณช-7503 กทม. เป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิตในทีเกิดเหตุ
รวมทงัสิน 19 ราย และเสียชีวิตเพิมภายหลงัอีก 2 ราย บาดเจ็บจาํนวนมาก นางสาวสุกญัญา ภาค
พิทกัษ์เป็นผูโ้ดยสารในรถยนต์โดยสารปรับอากาศนครราชสีมา ซึงนางสาวสุกญัญา ภาคพิทกัษ์
ไดรั้บบาดเจบ็สาหสั เนืองจากไดก้ระเด็นออกจากรถและตกอยูก่ลางถนน เป็นเหตุใหก้ระดูกขอ้เทา้
ขวาหัก กลา้มเนือ และเอ็นบริเวณขอ้เทา้ขวาฉีกขาด รวมทงัฟอกซาํตามลาํตวัทวัไป ตอ้งพกัรักษา
เกินกวา่ 20 วนั และตอ้งผา่ตดั 3 รอบ เนืองดว้ยมีอาการอกัเสบเป็นหนอง 

เมือวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นางสาวสุกญัญา ภาคพิทกัษด์าํเนินการมอบอาํนาจให้
ทนายความอาสาของมูลนิธิเพือผูบ้ริโภค ยืนฟ้องบริษทั ราชสีมาทวัร์จาํกดั เป็นจาํเลยที 1 บริษทั
ขนส่งจาํกดั เป็นจาํเลยที 2 เป็นคดีผูบ้ริโภค เรียกค่าเสียหาย 769,072 บาท ซึงต่อมาทางทนายความ
ทราบขอ้มูลเพิมเติมว่า บริษทั ราชสีมาทวัร์ จาํกดั เป็นบริษทัร้างเนืองจากบริษทัราชสีมาทวัร์จาํกดั
นนั ไดถู้กนายทะเบียนจาํหน่ายชือออกจากทะเบียนของกรมทะเบียนธุรกิจการคา้ เพราะดาํเนินการ
ส่งงบดุลทางบญัชี 3 ปี ทาํให้ทางทนายความไดย้ืนคาํร้องให้ศาลสังให้กลบัจดชือบริษทัคืนเขา้สู่
ทะเบียนอีกครังซึงเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน และตอ้งยนืฟ้องใหม่เป็นครังที 2 เมือวนัที 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 โดยฟ้องบริษทัเชิดชยัมอเตอร์เซลส์ จาํกดั ในฐานะเจา้ของผูค้รอบครองรถของบริษทั 
ราชสีมาทวัร์ จาํกดั และมีผลประโยชน์เกียวขอ้งกนั เป็นจาํเลยที 1 บริษทันครราชสีมาทวัร์ จาํกดั 
เป็นจาํเลยที 2 บริษทัขนส่ง จาํกดั เป็นจาํเลยที 3 โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินทงัสิน 2,863,785 บาท 
โดยเมือวนัที 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ศาลไดพ้ิพากษาให้บริษทั เชิดชยัทวัร์ จาํกดั บริษทัราชสีมา
ทวัร์ จาํกดั และบริษทัขนส่ง จาํกดั ร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายให้สุกญัญา เป็นจาํนวนเงิน 1,142,803 
บาท ประกอบดว้ย  

1. ค่ารักษาพยาบาล 134,523 บาท  
2. ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 80,000 บาท  
3. ค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล 7,000 บาท 
4. ค่าขาดประโยชน์จากการปฏิบติังานนอกเวลาเดือนละ 4,200 บาท เป็นเวลา 10 ปี 

รวมเป็นจาํนวนเงิน 504,000 บาท  
5. ค่าทนทุกขท์รมานทางร่างกายและจิตใจเป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท  
6. ค่าสูญเสียโอกาสในการเลือนขนัเงินเดือน ศาลพิจารณาใหเ้ป็นเงินเดือนละ 360 บาท 

เป็นเวลา 4 ปี เป็นเงิน 17,280  
7. ค่าขาดประโยชน์โอกาสกา้วหนา้ในชีวิตราชการเป็นเงิน 200,000 บาท 
รวมระยะเวลาทงัหมดนบัตงัแต่วนัฟ้องจนถึงวนัพิพากษาใชเ้วลาทงัสิน 1 ปี 6 เดือน 10 

วนั ในการพิจารณาคดีของศาล ซึงถือวา่เป็นระยะเวลาทีนานมากโดยเฉพาะเมือเป็นคดีผูบ้ริโภค 
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2)  กรณีศึกษาที 2  
เมือเวลาประมาณ 18.00 น. ของวนัที 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไดเ้กิดอุบติัเหตุรถโดยสาร

ปรับอากาศประจาํทาง นครราชศรีมา – กรุงเทพฯ ทะเบียน 10- 5593 นครราชศรีมาของบริษทั ราชศรีมา
ทวัร์ จาํกดั เสียหลกัวิงออกนอกเส้นทางเป็นเหตุใหช้นกบัเหลก็ราวกนัเกาะกลางถนน รถพุ่งขา้มไป
ยงัถนนฝังตรงกนัขา้ม ชนกบัรถยนตก์ระบะทะเบียน ณช – 7503 กรุงเทพมหานคร และยงัไปชนกบั 
รถโดยสารประจาํทางอีกคนัหนึง ทะเบียน 10 - 4427 นครราชศรีมา ซึงเป็นของ บริษทั ราชศรีมาทวัร์ 
จาํกดัเช่นกนั เป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิต รวมทงัสิน 21ราย และมีผูที้ไดรั้บบาดเจ็บเป็นจาํนวนมาก 
สถานทีเกิดเหตุ คือ ทางหลวงมิตรภาพ หลกักิโลเมตรที 36 – 37 บา้นถนนโคง้ ตาํบลพญาเย็น 
อาํเภอ ปากช่อง จงัหวดันครราชศรีมา ทงันีรถโดยสารของบริษทั ราชศรีมาทวัร์ จาํกดั ทงัสองคนัไม่
มีการทาํประกนัวินาศภยั ภาคสมคัรใจเพิมเติมจากประกนัภยัภาคบงัคบัแต่อยา่งใด  

นายธีรเมธ บวัเขม้ ซึงไดโ้ดยสารในรถโดยสารปรับอากาศประจาํทาง นครราชศรีมา – 
กรุงเทพฯ ทะเบียน 10 - 5593 พร้อมกบัภรรยา โดยนายธีรเมธ บวัเขม้ ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั ใบหูฉีกขาด 
ไม่สามารถต่อได ้กระดูกซีโครง และไหปลาร้าหกั ส่วนภรรยานายธีรเมธ บวัเขม้ นนั ไดรั้บบาดเจบ็
สาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึงนายธีรเมธ บวัเขม้ไดเ้ขา้รักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลสระบุรีเป็น
ระยะเวลา 14 วนั คิดเป็นค่ารักษาพยาบาลทงัสิน จาํนวน 40,000 กว่าบาท ทงันีในระหว่างทีนาย 
ธีรเมธ บวัเขม้ รักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลนนั นายธีรเมธ บวัเขม้ไม่ทราบถึงสิทธิของตนในการทีจะ
ไดรั้บในการรักษาพยาบาลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จนกระทงั
พยาบาลไดแ้จง้ถึงสิทธิดงักล่าวให้ทราบว่า กรณีบาดเจ็บจะดรั้บค่ารักษาพยาบาลเป็นจาํนวนเงิน 
50,000 บาทถา้เป็นกรณีเสียชีวิตจะไดรั้บค่าเสียหาย 100,000 บาท ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
รวมทงัไดรั้บแจง้ถึงสิทธิต่างๆ จากเจา้หนา้ทีของมูลนิธิเพือผูบ้ริโภคดว้ย 

ในระหว่างทีนายธีรเมธ บวัเขม้ เขา้รักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลนัน ไดมี้ตวัแทนจาก
บริษทั ขนส่งโดยสาร ไดไ้ปเยียม พร้อมดว้ย บริษทั ราชศรีมาทวัร์ จาํกดั และมีการเจรจาในเรือง
ของค่าเสียหายของนายธีรเมธ บวัเขม้ทีไดรั้บบาดเจ็บ และการสูญเสียภรรยา ซึงทางบริษทัฯ ได ้
ตกลงทีจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท โดยนายธีรเมธ บวัเขม้ ไม่ยินยอมตาม
ข้อตกลงดังกล่าว และตัดสินใจว่าจะยืนฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อบริษัท ราชศรีมาทัวร์ จํากัด  
ตามกฎหมายผูบ้ริโภคหลงัจากทีไดรู้้ถึงสิทธิของตน ซึงเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่
ตนมากกวา่ 

ต่อมาทางทนายความของศูนยท์นายความอาสามูลนิธิเพือผูบ้ริโภค ไดรั้บมอบอาํนาจ
จากนายธีรเมธ บวัเขม้ ให้ฟ้องเป็นคดีผูบ้ริโภคต่อศาลจงัหวดันครราชศรีมา โดยมี บริษทัราชสีมา
ทวัร์ จาํกดั เป็นจาํเลยที 1 บริษทัขนส่ง จาํกดั เป็นจาํเลยที 2 เรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 

DPU



91 
 
13,307,672 บาท (ไม่มีบริษทัประกันภยัเป็นจาํเลย เนืองจากบริษทัราชสีมาทวัร์ ไม่มีการทาํ
ประกนัภยัเพมิเติมใหก้บัผูโ้ดยสาร)  

เมือวนัที 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทางทนายความไดย้นืฟ้อง เป็นจาํนวนเงิน 14,238,654 
บาท ประกอบดว้ย 1) ค่าปลงศพภรรยา 73,000 บาท 2) ค่าขาดไร้อุปการะจากภรรยา ซึงขายขา้วแกง
มีรายไดเ้ดือนละ 30,000 บาท หากยงัมีชีวิตอยูน่่าจะมีชีวิตมากกว่า 60 ปีขณะเสียชีวิตมีอาย ุ35 ปี จึง
คิดค่าขาดไร้อุปการะเดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลา 25 ปีเป็นเงิน 9,000.000 บาท พร้อมคิดค่าขาด
ไร้อุปการะใหลู้กสาวซึงปัจจุบนัอาย ุ8 ขวบ เดือนละ 10,000 บาท จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเป็นเวลา 
12 ปี เป็นเงิน 1,440,000 บาท และคิดค่าขาดไร้อุปการะพ่อกบัแม่ภรรยาของธีรเมธทีตอ้งดูแลเดือน
ละ 10,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 1,200,000 บาท  3) ค่าขาดไร้แรงงานในครัวเรือน เดือนละ 
3,000 บาท เป็นเวลา 25 ปี เป็นเงิน 900,000 บาท  4) ค่ารักษาพยาบาล 140,000 บาท  5) ค่าเยยีวยา
การเสียใบหูขา้งซ้าย ทาํให้เกิดความอบัอายในการเขา้สังคม ทุพลภาพอย่างถาวร คิดค่าเสียหาย 
300,000 บาท   6) ค่าสูญเสียรายได ้82 วนั เป็นเงิน 82,000 บาท  7) ค่าเยยีวยาดา้นจิตใจต่อเหตุการณ์
เฉียดตาย และความทุกขท์รมานทางร่างกายรวมถึงการสูญเสียภรรยา เป็นเงิน 100,000 บาท รวม
เป็นเงินทงัหมด 13,235,000 บาท พร้อมคิดดอกเบียร้อยละ 7.5 นบัตงัแต่วนัทีละเมิดถึงวนัฟ้องเป็น
เวลา 364 วนั คิดเป็นดอกเบีย 1,003,654 บาท รวมทงัหมด 14,238,654 บาท 

นายธีรเมธ บวัเขม้ ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกลียของศาลจาํนวน 5 ครัง เพือเจรจา
ค่าชดเชยกบัฝ่ายจาํเลย สุดทา้ยก็ยอมตกลงกนัที 990,000 บาท เมือวนัที 18 มกราคม พ.ศ. 2554 ใช้
เวลาอยู ่8 เดือน รวมเวลาทงัหมดนบัแต่วนัฟ้องจนถึงวนัพิพากษาใชเ้วลาทงัสิน 1 ปี 7 เดือน 20 วนั  

นายธีร เมธ  บัว เข้ม  ได้ก ล่าว ถึงผลคดีอย่าง เศ ร้าสร้อย  หลังตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมกบับริษทัรถดว้ยจาํนวนเงิน 990,000 บาท  เพราะตอ้งจาํยอมดว้ยไม่มีหลกัฐานทีจะ
นาํสืบเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จค่าปลงศพ หลกัฐานรายไดจ้ากการขายอาหารเดือนละ 30,000 
บาท ทีเมือครังภรรยาเขายงัมีชีวิตอยู ่แมป้ระทงัราคาประเมินการศลัยกรรมใบหูขา้งซา้ยทีขาดก็ไม่มี
โรงพยาบาลไหนประเมินราคาให ้ทีสาํคญัทีสุด เขาไม่มี “ใบเสร็จเสียหายทางดา้นจิตใจ” ทีจะนาํมา
เป็นหลกัฐานทางดา้นจิตใจ 

3)  กรณีศึกษาที 3  
เมือเวลาประมาณ 21. 30 น. ของวนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2552 เกิดเหตุรถทวัร์ปรับอากาศ

สายแพร่ – กรุงเทพฯ ทะเบียน 13 – 9029 ของบริษทัวิริยะแพร่ทวัร์ จาํกดั ชนทา้ยรถพ่วง 18 ลอ้ 
บรรทุกปูนซีเมนต ์ทะเบียน 70 – 5006 ชยันาท  ส่งผลใหผู้โ้ดยสารบาดเจบ็ 30 คน พนกังานตอ้นรับ
ประจาํรถเสียชีวิต 1 คน 
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นาย พิษณุ สันป่าแก้ว หนึงในผูโ้ดยสารรถทัวร์ปรับอากาศสายแพร่ – กรุงเทพฯ 
ทะเบียน 13 – 9029 ของบริษทัวิริยะแพร่ทวัร์ จาํกดั ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส ร่างกายถูกกระแทกกบั
ของแข็ง ขาซ้ายท่อนบนหักตอ้งผ่าตดัดามเหล็กไว ้เอ็นหัวเข่าทงัสองฉีกขาด ตอ้งเขา้รับการผ่าตดั
หนา้แขง้ซา้ยมีแผลฉีกขาดเยบ็ 14 เขม็ และบาดแผลฉีกขาด ฟกชาํตามร่างกาย แพทยล์งความเห็น
เบืองตน้ตอ้งพกัรักษาตวัอยา่งนอ้ย 3 เดือน 

ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนัน ทางบริษทัประกันรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้
ทงัหมดเป็นจาํนวนเงิน 48,025 บาท แต่ยงัมีส่วนเกินทีนายพิษณุ สันป่าแกว้ ตอ้งสาํรองจ่ายไปก่อน
จาํนวนหนึง โดยทางบริษัทประกันภัยได้แจ้งแก่ นาย พิษณุ สันป่าแก้ว ว่าเมือเข้าไปรักษาที
โรงพยาบาลแห่งไหนกจ็ะไดรั้บค่ารักษาในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพราะบริษทัรถไดท้าํประกนั
ชนั 1 ไวก้บับริษทัสินมนัคงประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) ทาํใหน้าย พิษณุ สันป่าแกว้ ตอ้งรอใหท้างบริษทั
จ่ายส่วนทีตนไดส้าํรองจ่ายคืนมา 

นาย พิษณุ สันป่าแกว้ กล่าวว่า ตงัแต่เกิดเหตุมาทางบริษทัรถและบริษทัประกนัไดไ้ป
เยียมทีโรงพยาบาลทีพิษณุโลก หลงัจากนนัก็ไม่ไดติ้ดต่อมาหาตนอีก กลบักลายเป็นว่าเขาตอ้งเป็น
ฝ่ายโทรศพัทไ์ปติดตามเรืองเอง ซึงเมือติดต่อไปยงับริษทัรถ กลบัถูกบ่ายเบียงให้ติดต่อไปที บริษทั
ประกันภัยแทน และในเรืองของกระบวนการชดเชยค่าเสียหายต่างๆ ก็ช้ามาก โดยนาย พิษณุ  
สันป่าแก้ว ได้ให้ความเห็นว่าควรจะมีหลักเกณฑ์ออกมาให้มีการจ่ายค่าชดเชยทันทีหลังเกิด
อุบติัเหตุ ไม่ตอ้งรอให้เป็นคาํสังศาลแลว้ถึงจะจ่าย และควรจะจ่ายทีเพดานสูงสุดไม่ตอ้งรอให้
สํารองจ่ายไปก่อนแลว้ค่อยมาเบิกจ่ายกนัในภายหลงัอีก รวมทงัทางบริษทัรถตอ้งมีการควบคุม
พนกังานขบัรถดว้ยวา่อยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใหบ้ริการหรือไม่ ไม่ขบัรถเร็วเกินไป  

นาย พิษณุ สันป่าแกว้ ยงัไดก้ล่าวถึงเรืองสิทธิต่างๆ สําหรับตอนเป็นผูโ้ดยสารนันว่า 
ตนไม่รู้เรืองสิทธิต่างๆ ว่ามีสิทธิเรียกร้องอะไร อยา่งไรหรือไม่ เพราะถา้ไม่เกิดอุบติัเหตุก็คงไม่รู้ว่า
บริษทัมีประกันอะไร เพราะในตวัโดยสารมิได้มีการเขียนให้ได้รับทราบไว  ้ไม่มีใครแจง้หรือ
แนะนาํแต่อยา่งใด 

ต่อมาเมือวนัที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ทางทนายความอาสาจากศูนยท์นายความอาสา
เพือผูบ้ริโภคมูลนิธิเพือผูบ้ริโภคไดรั้บมอบอาํนาจฟ้องเป็นคดีผูบ้ริโภคต่อ ศาลแพ่ง โดยมี นายเจริญ 
ชาวส้าน พนกังานขบัรถทวัร์ เป็นจาํเลยที 1 บริษทัวิริยะแพร่ทวัร์ จาํกดั เป็นจาํเลยที 2 บริษทัขนส่ง 
จาํกดั เป็นจาํเลยที 3 และบริษทัสินมนัคงประกนัภยั จาํกดั เป็นจาํเลยที 4 เรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวน
เงินทงัสิน 5,664,046.50 บาท นายพิษณุ สันป่าแกว้ ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกลียของศาล
จาํนวน 5 ครัง เป็นระยะเวลา 5 เดือน 11 วนั เพือเจรจาค่าชดเชยกบัฝ่ายจาํเลยแต่ตกลงกนัไม่ได ้จึง
ไดเ้ขา้สู่กระบวนการไต่สวนคดี ใชเ้วลาอยู ่5 เดือน และเมือวนัที 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ศาลไดมี้ 
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คาํพิพากษาให้นาย พิษณุ สันป่าแกว้ เป็นฝ่ายชนะคดีและไดรั้บเงินค่าชดเชยทงัสิน 226,337 บาท 
รวมเวลาทงัหมดนบัแต่วนัฟ้องจนถึงทีตกลงกนัไดใ้นชนัไกล่เกลียในศาลใชเ้วลาทงัสิน 11 เดือน 12 
วนั โดยมีรายละเอียด ดงันี  

1. ค่ารักษาพยาบาล เป็นจาํนวนเงิน 17,329 บาท เพราะศาลเห็นว่าเป็นความเสียหายไม่
เกินวงเงินประกนัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และมีการเบิกจ่ายเงิน
ไปแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 32,671 บาท 

2. ค่าเสียหายทางร่างกาย เป็นจาํนวนเงิน 37.737 บาท โดยศาลพิจารณาจากหลกัฐานที
สามารถนาํสืบไดคื้อ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล 

3. ค่าไมเ้ทา้คาํยนัเดิน 2,000 บาท และค่ารถเขน็อีก 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,500 บาท  
4. ค่าเยยีวยาดา้นจิตใจ ศาลพิพากษาใหจ้าํเลยจ่ายชดใชเ้ป็นเงิน 70,000 บาท ใน 2 กรณี

คือ การเกิดอุบติัเหตุทาํให้ไม่กลา้ทีจะขึนรถโดยสารประจาํทางเกิดความทุกขท์รมานดา้นร่างกาย 
รวมถึงถูกดูหมินในวนัเขา้พิธีแต่งงาน 

5. กรณีค่าใช้จ่ายการผ่าตดัเพือนาํเหล็กดามกระดูกออกอีก 3 ปี ขา้งหน้านัน เป็น
ค่าเสียหายในอนาคตซึงหากมีจริง ศาลไดมี้คาํสังสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขคาํพิพากษาภายใน 5 ปี ศาล
จึงไม่กาํหนดค่าเสียหายในส่วนนี 

6. ค่าทรัพยสิ์นเสียหายศาลพิพากษาใหเ้ป็นจาํนวนเงิน 9,100 บาท 
7. นอกจากนีศาลยงัพิพากษาลงโทษให้ นายเจริญ ชาวส้าน พนักงานขบัรถทวัร์ และ

บริษทัวิริยะแพร่ทวัร์ จาํกัด ร่วมกันจ่ายค่าเสียหายให้แก่นาย พิษณุ สันป่าแก้ว เป็นจาํนวนเงิน 
100,000 บาท โทษฐานขบัรถโดยประมาท  

ดงันัน จากกรณีศึกษาทงั 3 กรณีดงักล่าวขา้งตน้นัน ผูศึ้กษาวิจยัขอสรุปปัญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายทีเกิดขึนจากกรณีศึกษาไดด้งัต่อไปนี  

(1)  ค่า เ สียหายทีได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ซึงเป็นการคุม้ครองเฉพาะดา้นการบาดเจบ็และเสียชีวิตทีมีลกัษณะ
ของการจาํกดัวงเงินจึงอาจไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลของผูที้ไดรั้บความเสียหาย บางรายทีมี
อาการหนกัและตอ้งรักษาตวัต่อเนือง ทาํให้มีการผลกัภาระไปใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลดา้นอืนแทน 
เช่น สิทธิของขา้ราชการ สิทธิประกนัสงัคมหรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(2)  การใหผู้ที้ไดรั้บความเสียหาย ตอ้งรอผลพิสูจน์ถูกผดิตามกระบวนการของกฎหมาย
อาญาเพือหาฝ่ายรับผิดชอบทาํให้ผูที้ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความคุม้ครองทีแทจ้ริงตาม
เจตนารมณ์ของการทาํประกนัภยัภาคบงัคบั 
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(3) ไม่มีการเยยีวยาค่าเสียหายดา้นอืน เช่น ทรัพยสิ์นทีเสียหายหรือสูญหาย ไม่คุม้ครอง
การเสียโอกาสในการเดินทาง ไม่คุม้ครองการเสียโอกาสการทาํงานหารายไดต่้อไปในอนาคต  
ค่าขาดผูอุ้ปการะ ไม่คุม้ครองถึงค่าเสียหายทางจิตใจ เป็นตน้ ทาํให้ผูที้ไดรั้บความเสียหาย ตอ้ง
เสียเวลาในการฟ้องร้องเป็นคดีผูบ้ริโภคตาม พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

(4) ผูที้ได้รับความเสียหาย ไม่ทราบถึงสิทธิของตนในการได้รับความคุม้ครองตาม
กฎหมาย รวมทงัไม่ทราบว่าจะขอคาํปรึกษาจากทีใด หลายรายตอ้งยอมรับเงินค่าสินไหมทงั ๆ  
ทีเห็นว่าไม่เป็นธรรม ในขณะทีการพิทกัษ์สิทธิของตนเองถือเป็นเรืองทียุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย
เพิมเติมดว้ย เช่น ไม่มีทีปรึกษาดา้นกฎหมาย ไม่มีทนายความช่วยว่าความในกระบวนการศาล ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการติดต่อประสานงานหากการเจรจามีหลายครังทาํให้ผูเ้สียหายส่วนใหญ่ยอมทาํ
สัญญาประนอมยอมความตามขอ้เสนอของบริษทัประกนัภยัตงัแต่เบืองตน้เพราะตอ้งการยติุปัญหา
โดยเร็ว 

(5) การทาํสัญญาประนีประนอมยอมความเพือรับค่าสินไหมในขนัตอนการเจรจากบั
บริษทัประกนัภยั มีโอกาสตดัสิทธิทาํให้ผูเ้สียหายไม่สามารถไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิมเติมในคดี
ทางแพง่ไดอี้ก 
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บทท ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

จากทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ในภาวะปัจจุบนัอุบติัเหตุทีเกิดขึนจากการใชบ้ริการรถยนต์
โดยสารสาธารณะเพิมสูงขึนในทุกๆปี โดยสาเหตุทีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุนนัมีอยูด่ว้ยกนัหลายประการ 
เช่น ความประมาทของผูข้บัขี ความไม่ไดม้าตรฐานของรถยนต์โดยสาร หรือจะดว้ยเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ตาม ผลกระทบทีเกิดขึนมาจากอุบติัเหตุคือความเสียหายต่างๆทีเกิดขึนกบัผูใ้ช้บริการ
รถยนต์โดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน 
เพราะฉะนันการชดเชยและการเยียวยาความเสียหายจึงเป็นสิงทีสําคญัอย่างยิงต่อผูที้ไดรั้บความ
เสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ โดยผูที้ไดรั้บความเสียหายเหล่านีควรจะตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองความเสียหาย การชดใชค้่าเสียหายและการเยยีวยาจากผูที้เกียวขอ้งทงัหลายอยา่ง
สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึน 

 แต่จากการศึกษาวิจยัพบวา่ การใหคุ้ม้ครองความเสียหายแก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายจาก
การใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะยงัมีปัญหาอยูห่ลายประการ ดงันี 

1) ปัญหาในการเขา้ถึงสิทธิของผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะ 

กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะโดยทวัไปนนั จะไม่ทราบถึงขอ้มูลเกียวกบัการใช้
บริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะมากเท่าทีควร รวมทงัจะไม่ทราบถึงสิทธิ หนา้ทีและขนัตอนต่างๆ 
ทีตนจะตอ้งปฏิบติั ในการทีจะไดรั้บความคุม้ครองเมือมีความเสียหายเกิดขึนจากอุบติัเหตุ เป็นเหตุ
ใหผู้เ้สียหายตอ้งยอมรับตามขอ้เสนอทีบริษทัประกนัภยัหรือผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะกาํหนดให ้แมค้่าเสียหายตามขอ้เสนอดงักล่าวนนัจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึน
จริงๆกต็าม 

2) ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติม กล่าวคือ เมือเกิดความเสียหายขึน
จากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ ผูที้ไดรั้บความเสียหายมีสิทธิทีจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 กาํหนด โดยส่วนแรกจะเป็นค่าเสียหาย
เบืองตน้ทีไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความถูกผิด และในส่วนทีสอง จะเป็นส่วนทีเกินกว่าค่าเสียหาย
เบืองตน้ทีผูป้ระสบภยัหรือทายาทจะไดรั้บโดยเร็วหลงัจากมีการพิสูจน์ความถูกผิดแลว้ นอกจากนี 
ผูที้ไดรั้บความเสียหายยงัมีสิทธิฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูที้ตอ้งรับผดิในทางแพง่ 
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เพิมเติมไดส้าํหรับความเสียหายทีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 

แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ  
มีปัญหาและอุปสรรค คือ เมือมีความเสียหายเกิดขึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถโดยสารสาธารณะขึน 
ผูป้ระกอบการบริษทัรถจะเร่งรัดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพือยุติการเรียกร้องค่าเสียหายทาง
แพ่งและอาญา  และจะมีการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความเพือรับค่าสินไหมทดแทนจาํนวน
หนึงในขนัตอนการเจรจากบับริษทัประกนัภยัอนัเป็นการตดัสิทธิทาํให้ผูเ้สียหายดงักล่าวนันไม่
สามารถไปฟ้องดาํเนินคดีเรียกค่าเสียหายเพิมเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ด้อีก 
 อนัทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและซาํเติมความเสียหายใหแ้ก่ผูที้ตอ้งไดรั้บความเสียหายมากยงิขึน  

3) ปัญหาในการได้รับความคุม้ครองความเสียหายจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
จากรถ โดยกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถนนัตงัขึนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 เพือมีหนา้ทีจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถซึงรวมถึงผูที้ไดรั้บ
ความเสียหายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดว้ย แต่จากการศึกษาวิจยัพบว่าการขอรับ
ค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถมีระเบียบขนัตอนทียุง่ยากและซบัซอ้น หรือตอ้งมี
การรอการพิสูจน์ความถูกผดิในส่วนของค่าชดเชย อนัทาํใหก้ระบวนการชดเชยค่าเสียหายล่าชา้จน
เป็นเหตุให้ผูป้ระสบภยับางรายตอ้งทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนของตนก่อนหรือไปใชสิ้ทธิ
ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพทีเป็นเงินภาษีและเงินประกนัตนของประชาชน เช่น สิทธิขา้ราชการ
และลูกจา้ง ประกนัสังคม หรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ อนัส่งผลใหค้่าใชจ่้ายของกองทุน
ประกนัสุขภาพเหล่านีเพิมสูงขึนกว่าทีควรจะเป็น และกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถใน
ประเทศไทยนนั จะคุม้ครองความเสียหายเฉพาะกรณีเสียชีวิต หรือไดรั้บบาดเจบ็แก่ร่างกาย ทุพพล
ภาพ เท่านนั โดยจะไม่คุม้ครองรวมถึงความเสียหายทีเกิดขึนกบัทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายดว้ย ซึงต่าง
จากกองทุนประกนัภยัรถยนต์ในประเทศองักฤษทีให้ความคุม้ครองความเสียหายทงักรณีผูเ้สียหาย
เสียชีวิต ไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และทีสาํคญัจะคุม้ครองรวมถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
ผูเ้สียหายดว้ย 

ในส่วนของกองทุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอุบติัเหตุจากรถในประเทศไตห้วนันัน
นอกจากกองทุนจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีไม่ทราบว่ารถคนัใดก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ และ
ในกรณีรถคนัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุไม่ไดท้าํประกนัภยัไว ้ ยงัรวมถึงกรณีทีบริษทัประกนัภยัทีทาํ
ประกนัภยัรถคนัทีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุนนัถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย กองทุนของประเทศไตห้วนั
ก็คงตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูที้ไดรั้บความเสียหายดว้ย โดยจะแตกต่างกบัมาตรา 23 แห่ง
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พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทีมิไดมี้การกาํหนดใหก้องทุนจ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัในกรณีทีบริษทัประกนัภยัทีทาํประกนัภยัรถคนัทีก่อให้เกิดอุบติัเหตุนนั
ถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลายดว้ย อนัอาจจะก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทขึนได ้

4)   ปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
โดยกฎหมายดงักล่าว ไดบ้ญัญติัคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งโดยสารสาธารณะไว้
ในมาตรา 56 โดยกาํหนดว่า หากเกิดความเสียหายจากรถทีใช้ในการขนส่ง ผูไ้ด้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งซึงเป็นเจา้ของรถนนัจะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายเบืองตน้แก่ผูเ้สียหายทางร่างกายหรือ
ทายาทในกรณีทีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย ความมุ่งหมายของกฎหมายนีก็เพือคุม้ครองเบืองตน้แก่
ผูเ้สียหายจากรถทีใชข้นส่งของผูป้ระกอบการขนส่ง ค่าใชจ่้ายเบืองตน้ ซึงผูป้ระกอบการขนส่งตอ้ง
จ่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทีตอ้งใชใ้นการรักษาพยาบาล รวมทงัค่าใชจ่้ายอืนๆ ระหว่างการรักษาพยาบาล
และ/หรือค่าปลงศพ ส่วนจาํนวนจะมากน้อยเท่าใด พิจารณาตามความร้ายแรงของความเสียหาย 
ทงันีตามอตัราทีกระทรวงคมนาคมกาํหนดในกฎกระทรวง  

แต่เนืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิงในเรืองของการชดใชค่้าเสียหายทีเกิดจากการขนส่ง เพราะในทางปฏิบติัเมือรถ
ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคล
ใดแลว้ ผูที้ไดรั้บความเสียหายเหล่านีจะไปใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไปใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูที้กระทาํละเมิดแก่
ตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์ากว่าทีจะใชสิ้ทธิเรียกร้องตามพระราชบญัญติัขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 ซึงปัจจุบนัมีความซาํซอ้นกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 ไม่ไดน้าํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 กําหนดให้ มี สิทธิของผู ้ใช้บ ริการรถยนต์โดยสารสาธารณะเพิม เ ติม ขึนใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 รวมทงัใหมี้มาตรการทางกฎหมายบงัคบัใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทงัหลายตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลทีจาํเป็นใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะ เช่น หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัผูใ้หบ้ริการ บริษทั ขนส่ง จาํกดั กรมการขนส่งทางบก 
ชือบริษทัประกันภยัทีผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะจดัให้มีการประกันภยัแก่ผูใ้ช้บริการ 
หมายเลขโทรศพัทบ์ริษทัประกนัภยั  และประชาสมัพนัธ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบขอ้มูลดงักล่าวอยา่งชดั
แจง้ เช่นกาํหนดขอ้มูลทีจาํเป็นต่างๆลงในตวัโดยสาร หรือในคู่มือการให้บริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะ เป็นตน้ รวมถึงประชาสัมพนัธ์ หรือประกาศใหท้ราบถึงขอ้มูลทางดา้นกฎหมายเกียวกบั
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ขนัตอนการเรียกร้องค่าเสียหายเมือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเสียหายจากการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะ เช่นในเรืองของขนัตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
ประเภทของค่าเสียหายเบืองต้นทีจะต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  และค่าเสียหายทีผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกร้องเพิมเติมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นอกเหนือจากค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 รวมทงัหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทีสามารถให้คาํปรึกษา
เกียวกบัขนัตอนและวิธีการดาํเนินคดีต่างๆ   ทงันี เพือให้ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ
ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ มีความตืนตวัในการปกป้องพิทกัษสิ์ทธิของตนเอง และเพือให้
ไดรั้บค่าเสียหายทีเป็นธรรมเหมาะสมเพียงพอกบัความเสียหายทีเกิดขึนนันๆตามเจตนารมณ์ที
กฎหมายบญัญติัไว ้รวมทงัเป็นการป้องกนัมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์
โดยสารสาธารณะ 

5.2.2 กาํหนดขนัตอนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยั โดยมีการคดัแยกประเภท
ความเสียหายของผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสารสาธารณะ เช่น ประเภทที ๑ ผูป้ระสบภยัจาก
รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง ประเภทที ๒ ผูป้ระสบภยัจากรถแทก็ซี และประเภทที ๓ รถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ ควรมีการพฒันาขนัตอนการเบิกจ่ายกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถยนต์โดยสาร
สาธารณะให้มีขนัตอนทีไม่ยุ่งยากในการเบิกจ่าย และมีเจา้หน้าทีให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ ต่อ
ผูป้ระสบภยัในขนัตอนต่างๆ อย่างใกลชิ้ด  เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และคุม้ครองใน
เรืองการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความจริงในเบืองตน้ก่อน โดยใชห้ลกัประกนัภยัทีไม่ตอ้ง
พิสูจน์ความถูกผดิ (no-fault insurance) และใหก้องทุนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถโดยสารสาธารณะ
คุม้ครองความเสียหายรวมถึงทรัพยสิ์นของผูที้ไดรั้บความเสียหายดว้ยเพือบรรเทาความเสียหายแก่
ผูป้ระสบภยับางส่วน  

5.2.3 กาํหนดให้มีบทบัญญัติทีเป็นการบังคบัให้เจ้าของรถหรือผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์
โดยสารสาธารณะดงักล่าวจะตอ้งรับผิดในส่วนทีเกินจากบริษทัประกนัภยัรับผิดในกรณีทีสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายทีเกิดขึนนันมีสาเหตุมาจากสภาพของรถยนต์โดยสารสาธารณะทีมา
ใหบ้ริการดงักล่าว ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้านขาดการซ่อมแซม บาํรุงรักษาสภาพรถยนตโ์ดยสาร
สาธารณะตามสมควรทีกฎหมายกาํหนดไว ้เพราะเมือมีมาตรการทางกฎหมายบงัคบัให้เจา้ของรถ
หรือผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตโ์ดยสารสาธารณะตอ้งรับผิดในกรณีดงักล่าวโดยทีผูป้ระกอบธุรกิจไม่
ยอมรับผิดในวงเงินทีเกินจากบริษทัประกนัภยัรับผิด ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งยินยอมใหห้ักจากเงิน
หลกัทรัพยค์าํประกนัในการออกใบขออนุญาตประกอบธุรกิจการขนส่ง ซึงจะทาํใหเ้จา้ของรถหรือ
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ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตโ์ดยสารสาธารณะเหล่านีหันกลบัมาให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสภาพ
รถยนตโ์ดยสารของตนเพือใหพ้ร้อมทีจะใหบ้ริการแก่ประชาชน เพราะไม่ตอ้งการทีจะใหเ้กิดความ
เสียหายเกิดขึนจากรถยนต์โดยสารทีตนเป็นเจ้าของธุรกิจและรับภาระในการชดใช้ค่าเสียหาย
ทงัหลายตามทีมีมาตรการทางกฎหมายบงัคบัไว  ้อนัถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการทีจะ
ไดรั้บความปลอดภยัจากรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 

กรณีการวิจัยดังกล่าวผูว้ิจัยเห็นควรให้ความสําคญัในการคุม้ครองผูที้ได้รับความ
เสียหายจากการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะ เพราะเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิงทีผูเ้สียหาย
จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ดูแล ควบคุม และประชาสัมพนัธ์เพือใหเ้ขา้ถึงรายละเอียดขนัตอนวิธีการ
ปฏิบติัต่างๆ และการหามาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัใช ้เพือให้ประชาชนไดรั้บความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
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คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  

พ .ศ .  ๒๕๓๕  
ภู มิพลอดุลยเดช  ป .ร .  

ให้ไว้ ณ  วันที  ๒  เมษายน  พ .ศ .  ๒๕๓๕  
เ ป็นปีที  ๔๗  ในรัชกาลปัจจุบัน  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้า  ฯ  ให้ประกาศว่า  
 
 โดยทีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึนไว้โดยคาํแนะนาํ  
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทาํหน้าที รัฐสภา  ดังต่อไปนี  
 
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัติ นี เ รียกว่า  “พระราชบัญญัติ คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  
พ .ศ .  ๒๕๓๕” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัเมือพน้กาํหนดสามร้อยหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอืนทีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันีหรือ
ซึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติันี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันีแทน 
 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี 
 “รถ” หมายความวา่ รถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์รถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง 
ทางบกรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอืนตามทีกาํหนดใน
กฎกระทรวง” 
 “เจา้ของรถ” หมายความวา่ ผูซึ้งมีกรรมสิทธิในรถหรือผูมี้สิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซือ 
และหมายความรวมถึงผูน้าํรถทีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราวดว้ย 
 “ผูป้ระสบภยั” หมายความว่า ผูซึ้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัเนืองจากรถทีใช้
หรืออยูใ่นทางหรือเนืองจากสิงทีบรรทุกหรือติดตงัในรถนนั และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ
ผูป้ระสบภยัซึงถึงแก่ความตายดว้ย 
 “ความเสียหาย” หมายความวา่ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัอนัเกิดจากรถ 
“ผูซึ้งอยูใ่นรถ” หมายความวา่ ผูซึ้งอยูใ่นหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึงของรถ และหมายความรวมถึงผู ้
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ซึงกาํลงัขึนหรือกาํลงัลงจากรถนนัดว้ย 
 “บริษทั” หมายความว่า บริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยัทีไดรั้บใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการประเภทประกนัภยัรถ 
 “ค่าเสียหายเบืองตน้” หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นเกียวกบัการ
รักษาพยาบาลค่าปลงศพ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัการศพ รวมทงัค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นอยา่งอืน
เพือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัในเบืองตน้ ทงันี ตามรายการและจาํนวนเงินทีกาํหนดใน
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง” 
 “เครืองหมาย” (ยกเลิก) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภัยหรือผู้ซึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยมอบหมายโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “กองทุน” หมายความวา่ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี 
 
 มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี และใหมี้อาํนาจ
ออกกฎกระทรวงและประกาศเพือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี 
 กฎกระทรวงและประกาศนนั เมือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 มาตรา ๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึง เรียกวา่ “คณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ” 
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์ ผูแ้ทน 
กระทรวงคมนาคม ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนทบวงมหาวิทยาลยั ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั* ผูแ้ทนกรมตาํรวจ ผูซึ้งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค
มอบหมายหนึงคน ผูแ้ทนสมาคมนายหน้าประกนัภยั ผูแ้ทนสมาคมประกนัวินาศภยั ผูแ้ทนสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ผูแ้ทนแพทยสภาและผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินสีคนซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตงั เป็นกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอ้าํนวยการสาํนกันายทะเบียนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 การแต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหนึง ให้พิจารณาจากบุคคลซึงมีความรู้ความ
เชียวชาญทางดา้นการประกนัภยั เศรษฐศาสตร์ การแพทย ์หรือกฎหมาย 
 
 มาตรา ๖ ทวิ ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ทีดงัต่อไปนี 
 (๑) ให้คาํแนะนาํแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ และ
ประกาศตามมาตรา ๑๐ 
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 (๒) กาํหนดมาตรฐานกลางของรายการและจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายอนั
จาํเป็นเกียวกบัการรักษาพยาบาลทีบริษทัหรือกองทุนตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
 (๓) พิจารณาปัญหาเกียวกบัการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้และหรือเงินอืนตามพระราชบญัญติันี
หรือเกียวกบัรายการและจาํนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นเกียวกบัการรักษาพยาบาลตามที
นายทะเบียนขอความเห็นหรือตามทีผูป้ระสบภยัร้องขอ 
 (๔) ปฏิบติัการอืนตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันีหรือตามทีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๖ ตรี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตงัอีกได ้
 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่ง เมือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 
 (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีได้
กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 
 มาตรา ๖ จตัวา ในกรณีทีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตงับุคคลในประเภทเดียวกนัตามมาตรา ๖ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนและให้ผูซึ้ง
ไดรั้บแต่งตงัอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึงตนแทน 
 ในกรณีทีมีการแต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิมขึนในระหว่างทีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึง
แต่งตงัไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ซึ้งไดรั้บแต่งตงัเพิมขึนนนัอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยู่
ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึงแต่งตงัไวแ้ลว้นนั 
 
 มาตรา ๖ เบญจ ในกรณีทีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดาํรงตาํแหน่งครบวาระแลว้แต่ยงัมิไดมี้การ
แต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวฒิุขึนใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ทีไป
พลางก่อนจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึงไดรั้บแต่งตงัใหม่จะเขา้รับหนา้ที 
 
 มาตรา ๖ ฉ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวน 
กรรมการทงัหมด จึงเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ให้
กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 
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 มติในทีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
 
 มาตรา ๖ สัตต ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตงัคณะอนุกรรมการคณะหนึงหรือหลายคณะ
เพือพิจารณาหรือปฏิบติัการตามทีคณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้าํความในมาตรา ๖ ฉ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๖ อฏัฐ ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติันี ให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บริษทั สถานพยาบาล หรือบุคคลใดทีเกียวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํ หรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเพือประกอบการพิจารณาได ้

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหใ้ชจ่้ายจากกองทุน 
 

หมวด ๑ 
การประกนัความเสียหาย 

 
 มาตรา ๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ เจา้ของรถซึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พือใชต้อ้งจดัใหมี้การประกนั
ความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัโดยประกนัภยักบับริษทั 
 จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ใหก้าํหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
จาํนวนเงินทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๘ รถดงัต่อไปนีไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ 
 (๑) รถสาํหรับเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสาํหรับผูส้าํเร็จ
ราชการแทนพระองค ์
 (๒) รถของสํานักพระราชวงัทีจดทะเบียนและมีเครืองหมายตามระเบียบทีเลขาธิการ
พระราชวงักาํหนด 
 (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานครเมืองพทัยา และราชการส่วนทอ้งถินทีเรียกชืออยา่งอืน และรถยนตท์หารตามกฎหมายว่า
ดว้ยรถยนตท์หาร 
 (๔) รถอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๙ รถทีจดทะเบียนในต่างประเทศและนาํเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราวโดย
เจา้ของรถไม่มีภูมิลาํเนาหรือถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร เจา้ของรถตอ้งจดัให้มีการประกนัความเสียหาย
สาํหรับผูป้ระสบภยั ทงันี ตามจาํนวนเงิน หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๑๐ บริษทัตอ้งรับประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ แลว้แต่กรณี ทงันี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ประกาศดงักล่าวจะ 
กาํหนดใหข้อ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัหรืออตัราเบียประกนัภยัแตกต่างกนัตามชนิด ประเภทหรือขนาด 
ของรถ หรือลกัษณะของผูเ้อาประกนัภยักไ็ด ้
 ให้บริษทัรายงานการรับประกนัความเสียหายตามวรรคหนึงต่อนายทะเบียนตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการทีนายทะเบียนประกาศกาํหนด 
 
 มาตรา ๑๐ ทวิ ใหจ้ดัตงั “บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั” ขึน มีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปนี 
 (๑) ใหบ้ริการเกียวกบัการรับคาํร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเงินต่างๆ ตาม 
พระราชบญัญติันี และดาํเนินกิจการตามทีบริษทัหรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจะไดม้อบหมาย 
 (๒) ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถตามพระราชบญัญติันีตามทีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 
 (๓) ดาํเนินกิจการอืนตามทีกาํหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 บริษทัทุกบริษทัตอ้งเขา้ชือซือหุน้ในการจดัตงั การเพิมทุน และดาํเนินการใดๆ ตามหลกัเกณฑ์
ทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
 ในการจดัตงับริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ใหรั้ฐมนตรีกาํหนดระยะเวลาให้
บริษทัเขา้ชือซือหุ้น และเมือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมหุ้นทีมีผูเ้ขา้ชือซือหุ้นไวแ้ลว้เพือกาํหนดจาํนวนหุ้นจดัทาํ
หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั และกาํหนดรายชือผูเ้ป็นคณะกรรมการและพนกังานสอบบญัชีชุดแรก
ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ตลอดจนขอ้ความและขนัตอนอืนทีจาํเป็นตอ้งมีในการจด
ทะเบียนบริษทัส่งไปจดทะเบียนบริษทั และให้ผูมี้อาํนาจดาํเนินการเกียวกบัการจดทะเบียนบริษทัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์าํเนินการต่อไปตามบทกฎหมายทีเกียวขอ้ง และให้ถือว่าบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละเป็นบริษทั
ประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวินาศภยันบัแต่ไดจ้ดทะเบียนดงักล่าว 
 ในระหว่างทีบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ยงัมิไดมี้การรับประกนัวินาศภยั มิ
ใหน้าํบทบญัญติัเกียวกบัการตอ้งมีหลกัทรัพย ์และเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน และการตอ้งดาํรงไวซึ้ง
เงินกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวินาศภยัมาใชบ้งัคบั 
 การแกไ้ขเปลียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถจาํกดั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน 
 การแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยก่อน และในกรณีทีปรากฏ
หลกัฐานต่อคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยว่ากรรมการผูจ้ดัการมีพฤติการณ์
ทีไม่สุจริตในการปฏิบติัหนา้ที ใหค้ณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยโดยความ
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เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอาํนาจถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการออกจากตาํแหน่งได ้ และใหค้ณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํนาจแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการชัวคราวจนกว่าบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จะแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการคนใหม่ 
 ทุกรอบสามเดือนบริษัทต้องออกเงินสมทบเพือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ตามสัดส่วนของเบียประกนัภยัทีบริษทัไดรั้บจากการรับประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติันี ในแต่ละสามเดือนทีผา่นมา ในอตัราและวิธีการทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 เงินสมทบทีบริษทัจ่ายนันให้นาํไปหักเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวล
รัษฎากรได ้
 บริษทัตอ้งมอบหมายการรับคาํร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตาม 
พระราชบญัญติันีใหแ้ก่บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ดาํเนินการแทนบริษทัดว้ย และให้
บริษทัทุกบริษทัปฏิบติัเกียวกบัการมอบอาํนาจและการจดัสรรเงินเพือสํารองจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทน
บริษทัตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั กาํหนด 
 
 มาตรา ๑๐ ตรี บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจ
สงัเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในส่วนทีเกียวกบัการประกนัภยัรถยนตข์องบริษทันนั
ได ้
 ให้บริษทัทีเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึงตอ้งผูกพนัตามกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ที
บริษทัไดอ้อกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัต่อไปจนกวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตด์งักล่าวจะหมดอาย ุ
 
 มาตรา ๑๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทีไม่ไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหาย
ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
 
 มาตรา ๑๒ เจา้ของรถหรือผูใ้ชร้ถตอ้งเกบ็รักษาหลกัฐานแสดงการมีประกนัความเสียหายตาม 
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ไวใ้หพ้ร้อมทีจะแสดงต่อเจา้พนกังานไดทุ้กเวลาทีใชร้ถ เวน้แต่กรณีรถคนัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนหรือชาํระภาษีประจาํปีสาํหรับรถตามมาตรา ๑๙ แลว้ 
 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีทีบริษทัหรือเจา้ของรถบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนครบกาํหนดการ 
คุม้ครองไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัตอ้งแจง้การบอกเลิกนนัใหน้ายทะเบียนทราบ 

 การแจง้การบอกเลิก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีนายทะเบียนประกาศกาํหนด 
 

 มาตรา ๑๔ การประกนัตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ตอ้งมีขอ้กาํหนดใหมี้การจ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ตามพระราชบญัญติันีดว้ย 
 เมือมีการกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามมาตรา ๗ วรรคสองแลว้ หลกัเกณฑ ์วิธีจ่ายและ 
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ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบืองตน้ ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด 
 
 มาตรา ๑๕ กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเอกสารประกอบหรือแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัซึงมี
ขอ้ความระบุถึงความรับผดิของบริษทัแตกต่างไปจากทีกาํหนดไวใ้นบทแห่งพระราชบญัญติันี บริษทัจะยก
เป็นขอ้ต่อสูเ้พือปฏิเสธความรับผดิต่อผูป้ระสบภยัในการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้มิได ้
 
 มาตรา ๑๖ บริษทัจะยกเอาเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเงือนไขของกรมธรรม์
ประกนัภยัระหว่างบริษทักบัเจา้ของรถ หรือการไดบ้อกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยักบัเจา้ของรถ เพือปฏิเสธ
ความรับผิดต่อผูป้ระสบภยัในการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้มิได ้ เวน้แต่บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้การบอกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหเ้จา้ของรถและนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ 
 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัให้มีผลเมือครบกาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัทีบริษทัไดมี้
หนงัสือแจง้การเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยัตามภูมิลาํเนาทีทราบครังสุดทา้ย โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
 
 มาตรา ๑๗ บริษทัจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อา
ประกนัภยัมาเป็นขอ้ต่อสูเ้พือปฏิเสธความรับผดิในการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัมิได ้
 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีทีรถซึงเจา้ของรถไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัไดโ้อนไปยงับุคคลอืนโดย
ผลของกฎหมายว่าดว้ยมรดกหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายอืน ให้ผูไ้ดม้าซึงรถดงักล่าวมีฐานะเสมือน
เป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันัน และบริษทัตอ้งรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว
ต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยัทียงัเหลืออยู ่
 
 มาตรา ๑๙ ในการรับจดทะเบียนรถยนตห์รือการรับชาํระภาษีรถยนตป์ระจาํปีตามกฎหมายว่า
ดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ทีใน
การตรวจสอบวา่มีการประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ แลว้ จึงจะรับจดทะเบียนรถยนตห์รือรับชาํระภาษี
รถยนตป์ระจาํปีได ้
 ในกรณีทีไม่ปรากฏว่ามีการประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ ใหน้ายทะเบียนตามกฎหมาย
ดงักล่าวจดัใหมี้การทาํประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ โดยใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายดงักล่าวมีสิทธิ
เรียกค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละห้าแลว้ให้เจา้ของรถได้รับส่วนลดร้อยละเจ็ดจากค่าตอบแทนทีนาย
ทะเบียนตามกฎหมายนนัไดรั้บจากบริษทัในอตัราร้อยละสิบสองหรือตามอตัราทีคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด ทงันี ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
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 เงินค่าตอบแทนร้อยละห้าทีนายทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวได้รับ ไม่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลงัเป็นรายไดข้องแผน่ดิน และสามารถนาํไปใชจ่้ายไดต้ามระเบียบทีกระทรวงการคลงัไดใ้ห้
ความเห็นชอบ 
 
 
 

หมวด ๒ 
ค่าสินไหมทดแทน 

 
 มาตรา ๒๐ เมือมีความเสียหายเกิดขึนแก่ผูป้ระสบภยัจากรถทีบริษทัไดรั้บประกนัภยัไว ้ ให้
บริษทัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัเมือไดรั้บคาํร้องขอจากผูป้ระสบภยั 
 ความเสียหายทีจะให้ไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้การร้องขอรับ
ค่าเสียหายเบืองตน้และการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัตามวรรคหนึง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๑ ในกรณีทีบริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือ
จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวนทีตอ้งจ่ายให้ผูป้ระสบภยัแจง้การไม่ไดรั้บชดใช้
ค่าเสียหายเบืองตน้หรือการไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบจาํนวนจากบริษทัต่อสาํนกังานกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัตามวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๒ การไดรั้บชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ไม่ตดัสิทธิผูป้ระสบภยัทีจะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 
 มาตรา ๒๓ ความเสียหายทีเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถในกรณีดงัต่อไปนีให้จ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากเงินกองทุน 
 (๑) รถนนัมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจา้ของรถไม่
จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน 
 (๒) รถนนัมิไดอ้ยูใ่นความครอบครองของเจา้ของรถในขณะทีเกิดเหตุเพราะถูกยกัยอก ฉอ้โกง 
กรรโชก ลกัทรัพย ์รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์และไดมี้การร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน 
 (๓) รถนนัไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถและมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา 
๗ หรือ มาตรา ๙ 
 (๔) รถนนัมีผูข้บัหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบไดว้า่ความเสียหายเกิดจากรถคนัใด 
 (๕) บริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหาย
เบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน หรือ 
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 (๖) รถตามมาตรา ๘ ทีมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ 
 
 มาตรา ๒๔ ในกรณีทีรถตงัแต่สองคนัขึนไปก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยัซึงอยูใ่นรถ ให ้
บริษทัทีรับประกนัภยัรถแต่ละคนัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัซึงอยูใ่นรถคนัทีเอาประกนัภยัไวก้บั
บริษทั 
 ในกรณีตามวรรคหนึง แต่ผูป้ระสบภยัมิใช่เป็นผูซึ้งอยูใ่นรถ ให้บริษทัดงักล่าวร่วมกนัจ่าย
ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัทุกคนโดยเฉลียจ่ายในอตัราส่วนทีเท่ากนั 
 สาํหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ ให้สํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ายหรือร่วมจ่าย
ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตามวรรคหนึงหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 
 มาตรา ๒๕ ใหบ้ริษทัหรือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตาม
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สร็จสินภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้อง
ขอ ทงันี โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผดิ 
 ใหถื้อวา่ค่าเสียหายเบืองตน้เป็นส่วนหนึงของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
 
 มาตรา ๒๖ ในกรณีทีเจา้ของรถหรือบริษทัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัหรือ
จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวนตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๕) แลว้แต่กรณีหรือกรณี
ทีเกิดความเสียหายแก่ผูป้ระสบภยัเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือ (๔) เมือสาํนกังานกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัไดจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัตามมาตรา ๒๕ แลว้ใหน้ายทะเบียนเรียกเงินตาม
จาํนวนทีไดจ่้ายไปคืนจากเจา้ของรถหรือบริษทัแลว้แต่กรณี รวมทงัเงินเพิมในอตัราร้อยละยสิีบของจาํนวน
ค่าเสียหายเบืองตน้ทีจ่ายจากกองทุนส่งเขา้สมทบกองทุนอีกต่างหากเวน้แต่กรณีทีความเสียหายเกิดแก่
ผูป้ระสบภยัเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๔) และเจา้ของรถหรือบริษทัไม่ทราบถึงเหตุนนัโดยสุจริตหรือ
เจา้ของรถทีกรมธรรมห์มดอายแุต่ยงัไม่เกินสามสิบวนัโดยเจา้ของรถไม่มีเจตนาหลีกเลียงการทาํประกนัภยั 
หรือในกรณีอืนทีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาํหนด นาย
ทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิมลงได ้
 หลกัเกณฑใ์นการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิม ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยประกาศกาํหนด 
 
 มาตรา ๒๗ การขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติันี ผูป้ระสบภยัตอ้งร้องขอภายใน
หนึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัทีมีความเสียหายเกิดขึน 
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 มาตรา ๒๘ ในกรณีตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๓) ใหน้ายทะเบียนยดึรถทีก่อให้เกิดความ
เสียหายไวไ้ดห้ากมิไดมี้การยดึรถนนัไวต้ามกฎหมายอืนอยูก่่อนแลว้ จนกวา่เจา้ของรถจะไดจ่้ายค่าเสียหาย 
เบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัจนครบจาํนวน หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้คืนกองทุนภายในเจด็วนันบัแต่วนัที
ไดรั้บคาํสังจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนันตามกฎหมายอืนอยู่ก่อนแลว้ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยมีสิทธิขอเขา้เฉลียในทรัพยน์นัหากมีการขาย
ทอดตลาด 
 
 มาตรา ๒๙ รถทียึดไวต้ามมาตรา ๒๘ ให้นายทะเบียนมีอาํนาจขายทอดตลาดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี 
 (๑) กรณีทีเจา้ของรถตามมาตรา ๒๓ (๑) ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ทีจ่ายจากกองทุนแทน
ตน คืนใหแ้ก่กองทุนภายในเจด็วนันบัแต่วนัไดรั้บคาํสงัจากนายทะเบียน 
 (๒) กรณีทีไม่ปรากฏตวัเจา้ของรถทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย และนายทะเบียนไดป้ระกาศหาตวั
เจา้ของรถโดยปิดประกาศไว ้ ณ ทีทาํการของนายทะเบียนซึงไดย้ึดรถทีก่อให้เกิดความเสียหายไว ้ และ
ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัทีจาํหน่ายในทอ้งถินทีเกิดเหตุอยา่งนอ้ยสองวนัติดต่อกนั แต่เจา้ของรถไม่
ปรากฏตวัต่อนายทะเบียน ซึงไดย้ดึรถนนัไวภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกทีประกาศในหนงัสือพิมพ ์
 
 มาตรา ๓๐ วิธีการยดึรถตามมาตรา ๒๘ และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ใหป้ฏิบติั
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่โดยอนุโลม 
 เงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา ๒๙ ให้หักเป็นค่าใชจ่้ายในการยึดและการขาย
ทอดตลาดและจ่ายเป็นค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือจ่ายคืนใหแ้ก่กองทุน แลว้แต่กรณี ถา้มีเงิน
เหลือเท่าใดให้คืนแก่เจา้ของรถ ในกรณีทีไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถทีก่อให้เกิดความเสียหาย ให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษาเงินนนัไวต้ามระเบียบที
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ถา้เจา้ของรถไม่เรียกเงินนนัคืน ภายในหา้ปีนบัจากวนัทีขายทอดตลาดใหเ้งินนนัตกเป็นของกองทุน 
 
 มาตรา ๓๑ ในกรณีทีความเสียหายเกิดขึนจากการกระทาํของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึนเพราะ
ความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของเจา้ของรถ ผูข้บัขีรถ ผูซึ้งอยูใ่นรถ หรือผูป้ระสบภยั 
เมือบริษทัไดจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนหรือเมือสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั
ไดจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือเมือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตาม
มาตรา ๘ (๔) ไดจ่้ายเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๓๒ ไปแลว้เป็นจาํนวนเงินเท่าใดใหบ้ริษทั หรือสาํนกังาน
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั หรือหน่วยงานตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตามมาตรา ๘ (๔) 
แลว้แต่กรณี มีสิทธิไล่เบียเอาแก่บุคคลดงักล่าวหรือมีสิทธิเรียกใหผู้ป้ระสบภยัคืนเงินดงักล่าวได ้
 
 วรรคสอง (ยกเลิก) 
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 มาตรา ๓๒ ในกรณีทีนายทะเบียนไดจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัสาํหรับความ
เสียหายทีเกิดจากรถตามมาตรา ๘ ซึงไม่ไดเ้อาประกนัความเสียหายตามมาตรา ๗ ใหห้น่วยงานผูเ้ป็นเจา้ของ
รถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจา้ของรถตามมาตรา ๘ (๔) แลว้แต่กรณี ส่งเงินตามจาํนวนทีไดจ่้ายจาก
เงินกองทุนคืนใหแ้ก่กองทุน 
 การจ่ายเงินคืนกองทุนสาํหรับรถตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 

หมวด ๓ 
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

 
 มาตรา ๓๓ ใหจ้ดัตงักองทุนขึนเรียกว่า “กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั” มีวตัถุประสงคเ์พือเป็น
ทุนสาํหรับจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเมือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ และเป็นค่าใชจ่้ายอืนในการ 
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี 
 กองทุนประกอบดว้ย 
 (๑) เงินทุนประเดิมทีรัฐบาลจดัสรรให ้
 (๒) เงินทีบริษทัจ่ายสมทบตามหลกัเกณฑที์กาํหนดตามมาตรา ๓๖ และเงินเพิมทีไดรั้บตาม 
มาตรา ๓๖ ทวิ 
 (๓) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 (๔) เงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 
 (๕) เงินหรือทรัพยสิ์นทีมีผูอุ้ทิศให ้
 (๖) ดอกผลของเงินกองทุน 
 (๗) เงินทีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นทีไดม้าตาม (๔) และ (๕) 
 (๘) เงินรายไดอื้นๆ 
 เงินและทรัพยสิ์นดงักล่าวให้เป็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเพือใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็น
รายไดแ้ผน่ดิน 
 
 มาตรา ๓๔ ใหมี้สาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัขึนในสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยเพือดาํเนินการเกียวกบักองทุน 
 สาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัอาจจดัสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละสามสิบหา้ของดอก
ผลของเงินกองทุนต่อปี เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและค่าใชจ่้ายอืนของสาํนกังานกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั 
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 การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจดัการกองทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและอตัราเบียประชุม
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าใชจ่้ายอืนของสาํนกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัให ้
เป็นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาํหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
 มาตรา ๓๕ เมือมีกรณีตามมาตรา ๒๓ เกิดขึนและผูป้ระสบภยัไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ 
จากเจ้าของรถทีมิได้จดัให้มีการประกันความเสียหายหรือบริษทัได้ ให้สํานักงานกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัจากกองทุนเมือผูป้ระสบภยัได้นาํหลกัฐานสําเนา
บนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวนมาแสดงพร้อมกบัการยนืคาํขอ 
 การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุน ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๖ ใหบ้ริษทัจ่ายเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนทุกรอบสามเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละสิบ
ของเบียประกนัภยัทีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัในแต่ละสามเดือน เงินสมทบทีบริษทัจ่ายนนัใหน้าํไปหกัเป็น 
ค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรได ้
 การเรียกเก็บและการจ่ายเงินสมทบจากบริษทั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนด
ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๖ ทวิ บริษทัใดไม่จ่ายเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามมาตรา ๓๖ 
ตอ้งเสียเงินเพิมในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบทีไม่ไดจ่้าย 
 
 

หมวด ๔ 
บทกาํหนดโทษ 

 
 มาตรา ๓๗ เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึงหมืนบาท 
 
 มาตรา ๓๘ บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษ 
ปรับตงัแต่หา้หมืนบาทถึงสองแสนหา้หมืนบาท 
 
 มาตรา ๓๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท 
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 มาตรา ๔๐ เจา้ของรถหรือผูใ้ชร้ถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒ หรือบริษทัใดไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๑๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพนับาท 
  
 มาตรา ๔๑ บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนประกาศทีออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหา้หมืนบาท 
 
 มาตรา ๔๒  (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๔๓ (ยกเลิก) 
 
 มาตรา ๔๔ บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบติั 
ตามมาตรา ๒๕ หรือเจา้ของรถหรือบริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๖ ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่หนึงหมืน
บาทถึงหา้หมืนบาท 
 
 มาตรา ๔๕ ผูใ้ดยืนคาํขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบญัญติันีโดยทุจริต หรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จเพือขอรับค่าเสียหายเบืองตน้หรือค่าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบญัญติันี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาทหรือทงัจาํทงั
ปรับ 
 
 มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันีทีมีโทษปรับสถานเดียวให้นายทะเบียนมี
อาํนาจเปรียบเทียบปรับได ้และเมือไดช้าํระค่าปรับตามจาํนวนทีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแลว้ ใหถื้อว่า
คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา ๔๗ ให้เจา้ของรถซึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พือใชอ้ยู่ในวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั
ดาํเนินการจดัใหมี้การประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัตามพระราชบญัญติันีใหเ้สร็จสินภายในหนึง
ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั และก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวมิให้ถือว่าเจา้ของรถ
นนัไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
 ให้บทบญัญติัมาตรา ๒๓ (๕) มีผลใชบ้งัคบักบัรถทีเจา้ของรถไดจ้ดัให้มีการประกนัความ
เสียหายไวแ้ลว้ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
 ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง บทบญัญติัมาตรา ๒๓ ยงัมิใหใ้ชบ้งัคบัจนกวา่จะพน้กาํหนดสามร้อย
หกสิบวนันบัแต่วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั 
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ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานนัท ์ปันยารชุน 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ เนืองจากปรากฏวา่อุบติัเหตุอนัเกิดจากรถได้
ทวีจาํนวนขึนในแต่ละปี เป็นเหตุใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก โดยผูป้ระสบภยัดงักล่าว
ไม่ไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายหรือไดรั้บชดใชค้่าเสียหายไม่คุม้กบัความเสียหายทีไดรั้บจริง และหาก
ผูป้ระสบภยัจะใชสิ้ทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะตอ้งใชเ้วลาดาํเนินคดียาวนาน ดงันัน เพือให้
ผูป้ระสบภยัไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายและไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ทีแน่นอนและทนัท่วงที สมควร
กาํหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ เนืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบญัญติัไม่เหมาะสมบางประการ และยงัมีปัญหาในการบงัคบัใชแ้ละ
การปฏิบติัตามสมควรขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปก่อน เพือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๙ ใหบ้ริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จดัใหมี้สถานทีดาํเนินการเพือใหบ้ริการครบทุก 
จงัหวดัรวมทงักรุงเทพมหานครใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึงปี นบัแต่วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ส่วนการจดั
ให้มีสถานทีดําเนินการเพิมเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่
ผูป้ระสบภยัจากรถ ใหเ้ป็นไปตามทีอธิบดีกรมการประกนัภยักาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๐ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ โดยทีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ผูป้ระสบภัยจากรถทีใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติหลายประการทียงัไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ซึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น บทบญัญติัเกียวกบั
องค์ประกอบและอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ แบบและขอ้ความใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัราเบียประกนัภยั สมควรแกไ้ขเพิมเติมบทบญัญติัในเรืองดงักล่าว รวมทงั
เพิมเติมบทบัญญัติเกียวกับการกาํหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัจากรถตามทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด การจดัให้มีบริษทัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถกลางขึนเพือให้บริการเกียวกบัการรับประกนัภยัและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทน
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บริษทัและสาํนกังานงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั การกาํหนดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํนกังานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยัและการกาํหนดอตัราเงินสมทบระยะเวลา และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบทีบริษทั 
 
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั รวมทงัปรับปรุงบทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมยงิขึน จึงจาํเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติันี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ทีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มาตรา ๔๘ ในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแ้กไ้ขคาํวา่ “ผูแ้ทนกรมการ 
ปกครอง” เป็น “ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี คือ โดยทีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัใหจ้ดัตงัส่วนราชการขึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึงไดมี้การตราพระราช 
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรม นนัแลว้ และเนืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหโ้อนอาํนาจหนา้ทีของส่วน
ราชการรัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้งปฏิบติัหนา้ทีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดย
ใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ทีทีโอนไปดว้ย ฉะนนั เพืออนุวติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการทีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพือให้ผูเ้กียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไป
คน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจหนา้ทีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผดิชอบ
ตามกฎหมายนนัไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหมี้การเปลียนชือ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้งปฏิบติัหนา้ทีของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอาํนาจ
หนา้ที และเพิมผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจทีมีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิม
มาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทงัตดัส่วนราชการเดิมทีมีการยุบเลิกแลว้ ซึงเป็นการแกไ้ขให้ตรงตาม
พระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกา นี 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๐ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเบืองตน้หรือค่าสินไหมทดแทนทีมีอยูก่่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใช้
บงัคบัใหค้งมีอยูต่่อไป ทงันี ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วิธีการ เงือนไขและระยะเวลาทีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนนั 
 
มาตรา ๒๑ บรรดากฎกระทรวงทีออกตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถพ.ศ. ๒๕๓๕ และยงัใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีพระราชบญัญติันีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหย้งัคงใชบ้งัคบั
ไดต่้อไปเท่าทีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง
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แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติันี จนกว่าจะไดมี้ประกาศทีออกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั 
 
มาตรา ๒๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ โดยทีในปัจจุบนัปรากฏว่ามีผูป้ระสบภยั
จากรถบางประเภททียงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทาํใหผู้ป้ระสบภยัไม่ไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายเบืองตน้ทีแน่นอนและทนัท่วงที นอกจากนี ยงัมีบทบญัญติั
บางประการทีไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั เช่น บทบญัญติั
เกียวกบัหลกัฐานการมีประกนัความเสียหาย การแจง้การบอกเลิกกรมธรรม ์การใชจ่้ายเงินกองทุน การจ่าย
ค่าเสียหายเบืองตน้จากเงินกองทุนและการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้คืน สมควรแกไ้ขเพิมเติมบทบญัญติัใน
เรืองดงักล่าวรวมทงัปรับปรุงบทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมยงิขึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 
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ภาคผนวก ข 

กฎกระทรวง 
กาํหนดความเสียหายทจีะให้ได้รับค่าเสียหายเบอืงต้น  

จํานวนเงนิค่าเสียหายเบืองต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบอืงต้น พ.ศ. 2552 
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กฎกระทรวง 
กาํหนดความเสียหายทจีะให้ได้รับค่าเสียหายเบืองต้น จํานวนเงินค่าเสียหายเบืองต้น 

การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมายที
มีบทบญัญติับางประการเกียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี 
 
 ขอ้ ๑ ใหย้กเลิกกฎกระทรวงกาํหนดความเสียหายทีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ 
จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ และการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 ขอ้ ๒ ค่าเสียหายทีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ มีดงัต่อไปนี 
 (๑) ค่าใชจ่้ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ไดแ้ก่ 
  (ก) ค่ายาและค่าเวชภณัฑที์ใชใ้นการบาํบดัรักษา 
  (ข) ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษา รวมทงัค่าซ่อมแซม 
  (ค) ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าตรวจ และค่าวิเคราะห์โรค ทงันี ไม่รวมถึงค่าจา้ง 
พยาบาลพิเศษและค่าบริการอืนทาํนองเดียวกนั 
  (ง) ค่าหอ้งและค่าอาหารตลอดเวลาทีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  (จ) ค่าพาหนะนาํผูป้ระสบภยัไปสถานพยาบาล 
 (๒) ค่าใชจ่้ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ไดแ้ก่ 
 (ก) ค่าปลงศพ 
 (ข) ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัการศพ 
 
 ขอ้ ๓ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ ใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี 
 (๑) จาํนวนเท่าทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึงหมืนหา้พนับาท สาํหรับความเสียหายต่อร่างกาย 
ตามขอ้ ๒ (๑)ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี ใหมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินค่าเสียหายเบืองตน้จาํนวนสามหมืนหา้พนับาทดว้ย 
 (ก) ตาบอด 
 (ข) หูหนวก 
 (ค) เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพดู หรือลินขาด 
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 (ง) เสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ 
  (จ) เสียแขน ขา มือ เทา้ หรือนิว 
 (ฉ) เสียอวยัวะอืนใด 
 (ช) จิตพิการอยา่งติดตวั 
 (ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร 
 (๒) จาํนวนสามหมืนหา้พนับาท สาํหรับความเสียหายต่อชีวิตตามขอ้ ๒ (๒) 
 
 ขอ้ ๔ ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายดงัต่อไปนี ใหไ้ดรั้บเงินค่าเสียหาย 
เบืองตน้รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหา้หมืนบาท 
 (๑) ไดรั้บความเสียหายตามขอ้ ๒ (๑) ต่อมาไดรั้บความเสียหายตามขอ้ ๒ (๒) 
 (๒) ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใดตามขอ้ ๓ (๑) วรรคสอง ต่อมาไดรั้บความ
เสียหายตามขอ้ ๒ (๒) (๓) ไดรั้บความเสียหายตามขอ้ ๒ (๑) ต่อมาไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึง
อยา่งใดตามขอ้ ๓ (๑) วรรคสอง และขอ้ ๒ (๒) 
 
 ขอ้ ๕ การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ต่อบริษทัทีรับประกนัภยั ใหย้นืคาํร้องขอ 
ตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนด และตอ้งมีหลกัฐานดงัต่อไปนี 
 (๑) ความเสียหายต่อร่างกาย 
 (ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการแจง้หนีเกียวกบัการรักษาพยาบาลในกรณีทีมีการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามขอ้ ๒ (๑) 
 (ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานอืนใดทีทางราชการเป็นผูอ้อกให ้สาํเนา 
ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศ 
กาํหนดซึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณีในกรณีทีผูป้ระสบภยั
ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใดตามขอ้ ๓ (๑) วรรคสองนอกจากตอ้งยนืหลกัฐานตาม (ก) 
และ (ข) แลว้ ใหย้นืใบรับรองแพทยห์รือความเห็นแพทยห์รือหลกัฐานอืนใดทีระบุวา่เป็นผูป้ระสบภยัซึง
ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว พร้อมทงัสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐาน
อืนใด ทีแสดงวา่ผูน้นัไดรั้บความเสียหายจากการประสบภยัจากรถดว้ย 
 (๒) ความเสียหายต่อชีวิต 
 (ก) สาํเนามรณบตัร หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนดซึงสามารถ 
พิสูจน์ไดว้า่ผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั 
 (ข) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอืนใดทีแสดงวา่ผูน้นัถึง
แก่ความตายจากการประสบภยัจากรถในกรณีทีผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายภายหลงัจากการเขา้รับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากตอ้งยนืหลกัฐานตาม (๒) แลว้ ใหย้นืหลกัฐานตาม (๑) ดว้ย 
 
 ขอ้ ๖ บุคคลผูมี้สิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ มีดงัต่อไปนี 
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 (๑) กรณีความเสียหายต่อร่างกายตามขอ้ ๒ (๑) ใหผู้ป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ 
หากผูป้ระสบภยัไม่สามารถร้องขอได ้ใหส้ถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยัและไดรั้บโอนสิทธิ 
เรียกร้องจากผูป้ระสบภยั บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ทีรับโอนสิทธิเรียกร้องจาก 
สถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยั ทายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี 
ร้องขอแทน 
 ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งหนึงอยา่งใดตามขอ้ ๓ (๑) วรรคสอง
ใหผู้ป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภยัไม่สามารถร้องขอไดใ้หท้ายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณี ร้องขอแทน 
 (๒) กรณีความเสียหายต่อชีวิตตามขอ้ ๒ (๒) ใหท้ายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ 
 
 ขอ้ ๗ การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัทีรับประกนัภยัตอ้งกระทาํภายใน 
หนึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัทีมีความเสียหายเกิดขึน 
 
 ขอ้ ๘ การจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ใหจ่้ายแก่ผูร้้องขอตามขอ้ ๖ แลว้แต่กรณี เป็นเงินสด 
หรือเป็นเช็คทีมิไดล้งวนัทีล่วงหนา้ ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอโดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ 
ความรับผดิ 
 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กรณ์ จาติกวณิช 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี คือ เนืองจากความเสียหายทีเกิดขึนกบั 
ผูป้ระสบภยัจากรถในบางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผูป้ระสบภยัและยงัมีผลใหผู้ป้ระสบภยั 
ตอ้งรับภาระในค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน รวมทงัไดรั้บความเดือดร้อนในการดาํรงชีวิตตามปกติ 
สมควรทีจะไดมี้การปรับปรุงค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นอยา่งอืนเพือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผูป้ระสบภยัในเบืองตน้ เพือใหส้อดคลอ้งกบัความเสียหายทีเกิดขึนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปัจจุบนั และกาํหนดใหบ้ริษทัทีรับประกนัภยัสามารถจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่บริษทักลางคุม้ครอง 
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ได ้จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี 
 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๒๖ ตอนที ๙๗ ก ลงวนัที ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒) 
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ชือ-นามสกลุ นางสาวสุพิชฌาย ์นุชมิตร 
วฒิุการศึกษา ปีการศึกษา 2549 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ปีการศึกษา 2551 นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ตาํแหน่งและสถานทีทาํงานปัจจุบนั พนกังานบริหารงานทวัไป ระดบั 4 กองขอ้มูลข่าวสาร 

สาํนกัผูว้า่การ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย DPU
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