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บทคัดยอ 
 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติใหผูประสบภัยจากรถ
สามารถขอรับคาเสียหายเบื้องตนไดจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเมื่อมีกรณีตามมาตรา 
23 (1) - (6) เกิดแกผูประสบภัย โดยใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนที่ไดรับจากกองทุนเปนสวนหนึ่ง
ของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงเงินคาเสียหายเบ้ืองตนสวนใหญ
เปนของเจาของรถซึ่งไดจายเปนคาเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทที่รับประกันภัยและบริษัทไดสงเขา
สมทบกองทุนตามอัตราที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยถือวาการจายคาเสียหายเบื้องตนจาก
เงินกองทุนดังกลาวถือเปนมาตรการเสริมเพื่อใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอน
และทันทวงทีตามจํานวนที่จําเปนกอน เพราะชีวิตคนเราเปนสิ่งมีคาควรแกการหวงแหน เมื่อ
กองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว  ยอมสามารถรับชวงสิทธิของ
ผูประสบภัยเพื่อไปไลเบี้ยเอากับผูที่ตองรับผิดตอผูประสบภัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
แลวแตกรณี   
 จากการศึกษาพบวามาตรการเสริมดังกลาวมีปญหาทางกฎหมายหลายประการ กลาวคือ 
ปญหาในการไลเบี้ยเอาเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากเงินกองทุนในแตละกรณีตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 23 (1) - (6)  ตองดําเนินการตาม
กฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงแตละฉบับมีบทบัญญัติที่แตกตางกัน ทั้งวิธีดําเนินการและในเรื่องของอายุ
ความ  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอ่ืนเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายฉบับอ่ืนรวมอยูดวย  
ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนที่ใหจายเปนคาใชจายเฉพาะเพื่อการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ในกรณีผูประสบภัยที่ไดรับเงินคาเสียหาย
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เบื้องตนจากรถชนแลวหนีซ่ึงกองทุนไมสามารถหาผูตองรับผิดตอผูประสบภัยได ผูประสบภัย
สามารถขอรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ไดอีกทางหนึ่ง ทําใหผูเสียหายบางรายไดรับคาเสียหาย
เกินกวาความเสียหายจริง  อันเปนการขัดตอหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่
แทจริง  
 จากปญหาดังกลาวผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อใหการดําเนินการไลเบี้ยเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่
จายจากกองทุนคืนแกกองทุนเปนไปในแนวทางเดียวกัน และภายในกําหนดอายุความที่เทากัน ทั้ง
ในกรณีที่ไมสามารถหาตัวผูตองรับผิดตอผูประสบภัยไดก็ใหรัฐเปนผูรับผิดชอบใชเงินคืนกองทุน 
อีกทั้งใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการใชจายคาใชจายอื่นใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
อยางแทจริง  นอกจากนี้ เพื่อใหผูประสบภัยไดรับคาทดแทนความเสียหายไมเกินกวาความเสียหาย
จริง  ใหผูประสบภัยมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 กอน หากยังไมคุมกับที่เสียหายจริง จึงจะมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 ไดอีก แตใหไดรับเฉพาะในสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น                 
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ABSTRACT 
 

 The Motor Vehicle Accident Compensation Fund Act 1992 provisions that the 
victims from a motor accident can apply to receive primary damages from the Motor Vehicle 
Accident Compensation Fund when there is an accident as refer to Section 23 (1) – (6) happens to 
them. It is regarded the primary damages received from the Fund forms part of the compensation 
fund pursuant to the Civil and Commercial Code. Most of the primary damages paid out belong to 
the vehicular owner that has paid as insurance premiums to the insurer, who has paid to the Fund 
according to the rate specified in the ministerial regulation. It is regarded as paying the primary 
damages from the said fund as a supplementary measure for the victim to receive the primary 
damages that is sure and prompt in the necessary amount, as life is the precious thing to be 
preserved. After the Fund has paid out the primary damages to the victim, it can become the 
successor of the victim to make recourse against the liable party as provisioned in the Motor 
Vehicle Victim Protection Act of 1992, or as provisioned in the Civil and Commercial Act as the 
case maybe. 
 From the study found that the said supplementary measure has several legal problems 
as the recourse for the primary damages paid out of the Fund in each case as provisioned in the 
Motor Vehicle Act 1992, Section 23 (1) – (6) have to comply with several acts, which in each act 
has different provisions, also the method of implementations and has a problem on the statue of 
limitation. Moreover, there are other expenses in order to comply with other laws included, that 
cannot comply with the objective of the Fund to pay out only in accordance with the Motor 
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Vehicle Victim Protection Act 1992. In the event that the victim receives the primary damages 
that the Fund cannot find the liable party, the victim can apply for the compensation in 
accordance with the Victim Reward, Indemnity, and Expense to the Defendant Act 2001 another 
way. This makes some damaged parties to have received excessive damages more than the actual 
damage, which is against the principle of actual indemnification.  
 From the said problems, the author has recommended to amend the Motor Vehicle 
Victim Protection Act 1992 to make recourse on the primary damages to pay back the Fund to be 
in the same direction within the same statue of limitation. If in the event that it cannot find the 
liable party, the state shall be responsible for reimbursing the Fund. Also it should set up a 
Supervision Commission to oversee other expenses to comply with the objective of the Fund 
truly. Furthermore, for the victim to receive the indemnity not exceeding the actual damages, it is 
entitled to receive the primary damages pursuant to the Motor Vehicle Victim Protection Act 
1992 first. If it is not enough to compensate the actual damages the victim has a right to receive 
indemnity pursuant to the Victim Reward, Indemnity, and Expense to the Defendant in a Criminal 
Case Act 2001 as well, but only for the shortfall.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  จากการที่ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและยานพาหนะเปนปจจัยหนึ่งที่มีความ
จําเปนในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว และความคลองตัวในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  ทําใหรถยนตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัด  กอใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายอันเนื่องมาจากรถยนต  เมื่อมีอุบัติเหตุทาง
รถยนตเกิดขึ้นยอมทําใหเกิดความสูญเสียทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน  ทําใหเกิดผลกระทบในดานลบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม  เพราะเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน  หนวยงานและองคกร
ตางๆ  จึงไดพยายามหาทางปองกันและลดอุบัติเหตุจากการใชรถยนตในทุกวิถีทางไมวาจะเปนการ
ใชเทคโนโลยีใหมๆ  ในการผลิตรถยนต  การกอสรางถนนที่ถูกตองตามหลักวิศวกรรมจราจร  การ
ควบคุมผูใชรถใชถนนใหปฏิบัติตามกฎจราจร  รวมทั้งการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถยนตขึ้น  แตก็ยังไมสามารถที่จะปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได  จึงไดเกิดแนวความคิดที่จะบรรเทาความเสียหายจากการเสี่ยงภัยของรถยนตขึ้น  โดยการ
ออกกฎหมายบังคับใหเจาของรถตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายสําหรับผูประสบภัย  โดย
เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการประกันภัยประเภทการประกันภัยรถ  การประกันภัยที่ตองจัดใหมีก็คือการ
ประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของผูประสบภัยที่เปน
บุคคลภายนอก (Third  Party) อันเกิดจากรถ หรือจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถ ซ่ึงผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดตามกฎหมายตอผูประสบภัย รวมทั้งเพื่อความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรือ
อนามัยของผูขับขี่รถที่เอาประกันภัยดวย  ทําใหการประกันภัยเขามามีบทบาทสําคัญในการชดใช
คาเสียหายใหแกผูประสบภัย  ทั้งนี้ เนื่องจากการประกันภัยเปนการแบงเบาความเสียหายตางๆ  ที่
เกิดขึ้น  โดยเฉลี่ยภาระไปคนละเล็กคนละนอยในระหวางบุคคลจํานวนมากในสังคมเมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้น  การประกันภัยก็จะเขามาชดเชยความเสียหายตางๆ ที่เกิดมีขึ้น กฎหมายดังกลาว
ไดแก  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซ่ึงหลังจากที่พระราชบัญญัติดังกลาว
มี ผ ล ใ ช บั ง คั บ  ทํ า ใ ห ผู ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ ไ ด รั บ ค า เ สี ย ห า ย เ บื้ อ ง ต น ม า เ ยี ย ว ย า
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ความเสียหายตามจํานวนที่จําเปนกอน โดยผูประสบภัยสามารถขอรับคาเสียหายเบื้องตนไดจาก
บริษัทประกันภัย  หรือจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย แลวแตกรณี  
  จากการที่ผูเขียนไดศึกษาและวิเคราะหพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 แลวเห็นวา บทบัญญัติในสวนของกองทุนทดแทนผูประสบภัยยังมีขอบกพรองบาง
ประการ กลาวคือ  ในกรณีที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดมีการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยจากรถตามกรณีมาตรา 23 (1) (3) (4) และ(5)1 อันไดแก กรณีเจาของรถที่กอใหเกิด
ความเสียหายไมจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยและเจาของรถไมยอมจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายใหไมครบจํานวน หรือในกรณีบริษัทประกันภัยไม
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายใหไมครบจํานวน แลวแตกรณี หรือกรณีความ
เสียหายเกิดแกผูประสบภัยเนื่องจากไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถ
ดังกลาวมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 72  หรือมาตรา 93  หรือผูขับรถดังกลาว

                                                 
 1  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 23 ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยจากรถในกรณีดังตอไปนี้ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยจากเงินกองทุน  
 (1)  รถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  หรือมาตรา 9  และเจาของรถไมจาย 
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน  
 (2)  รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก  ฉอโกง  
กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  
 (3)  รถนั้นไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  หรือ
มาตรา 9   
 (4)  รถนั้นมีผูขับหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  
 (5)  บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20  ใหแกผูประสบภัย  หรือจายคาเสียหายเบื้องตน  
ใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน  หรือ  
 (6)  รถตามมาตรา 8  ที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7”. 
 2  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 7  ภายใตบังคับมาตรา 8 เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
สําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท  
 จํานวนเงินเอาประกันภัยใหกําหนดตามชนิด  ประเภท  และขนาดของรถแตตองไมนอยกวาจํานวนเงิน
ที่กาํหนดไวในกฎกระทรวง”.  
 3  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
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หลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเงินตามจํานวนที่จายไปคืน
จากเจาของรถหรือบริษัทประกันภัยได  โดยเจาของรถหรือบริษัทประกันภัยจะตองจายเงินเพิ่มใน
อัตรารอยละ 20  ของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุน เขาสมทบกองทุนอีกตางหากตาม
มาตรา 264 ซ่ึงอํานาจของนายทะเบียนดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามนัยแหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 มาตรา 55 โดยการเรียกรองเงินคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุน
ไดจายใหแกผูเสียหายไปแลวนั้น  ในทางปฏิบัติไดมีมติคณะรัฐมนตรีที่  นร 0504/15227 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2548 เห็นชอบตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2547 ของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ
ในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยอัยการสูงสุดไดมีคําตัดสินชี้

                                                                                                                                            
“มาตรา 9  รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  โดยเจาของรถไมมี
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร  เจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย  ทั้งนี้
ตามจํานวนเงินหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”.  
 4  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 26  ในกรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) หรือ (5) แลวแตกรณีหรือกรณีที่เกิดความเสียหายแก
ผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (3) หรือ (4) เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 25 แลว ใหนายทะเบียนเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของรถ
หรือบริษัทแลวแตกรณี รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขา
สมทบกองทุนอีกตางหาก เวนแตกรณีที่ความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (4) และเจาของ
รถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริตหรือเจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกินสามสิบวันโดยเจาของ
รถไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย หรือในกรณีอื่นที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได 
 หลักเกณฑในการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด”. 
 5  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539,  
“มาตรา 5  “คําสั่งทางปกครอง”  หมายความวา  
 (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่
จะกอ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะ
เปนการถาวร หรือช่ัวคราว  เชน  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง  และการ
รับจดทะเบียน แตไม หมายความรวมถึงการออกกฎ  
 (2)  การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
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ขาดใหนํามาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 576 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ. 2539  มาใช และอธิบดีกรมการประกันภัยไดออกระเบียบกรมการประกันภัยวาดวย
การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในป พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียนจะมี
หนังสือเตือนใหเจาของรถชําระเงินดังกลาวคืนกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอย
กวาเจ็ดวัน  ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน  นายทะเบียนอาจใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึด  หรืออายัดทรัพยสินของเจาของรถและขายทอดตลาดรถเพื่อชําระเงินใหครบถวน  
โดยวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม  จะเห็นไดวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 26 สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองนํามาตรา  57 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 มาใช โดยไมอาจสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการดําเนินการฟองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนคืนแก
กองทุนไดอีกตอไป  โดยใหเจาหนาที่ใชมาตรการทางปกครองยึดและอายัดทรัพยสินลูกหนี้ตาม
คําสั่งทางปกครองไดดวยตัวเจาหนาที่เอง  สวนการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนใน
กรณีการจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา  23 (2)  อันไดแกกรณีรถนั้นมิไดอยูในความครอบครอง
ของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิง
ทรัพย หรือปลนทรัพย  และไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ยังคงใชวิธีการฟองคดีตอศาล
ยุติธรรมเชนเดิม  ตอมาในป พ.ศ. 2542  ไดมีประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  ทําใหการฟองคดีเพื่อเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนตาม
มาตรา 23 (6)  อันไดแกกรณีรถที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 87 ที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหาย

                                                 
 6  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539, 
“มาตรา 57  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  ให
เจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวันถาไมมีการปฏิบัติตาม
คําเตือน   เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาด
เพื่อชําระเงินใหครบถวน  
 วิธีการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
 7  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
 “มาตรา 8  รถดังตอไปน้ีไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  
 (1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  และรถสําหรับผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค  
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สําหรับผูประสบภัยตามมาตรา 7 หากเจาของรถเปนหนวยงานทางปกครองตองฟองคดีตอศาล
ปกครอง8  แตถาเจาของรถเปนเอกชนยังคงตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมเชนเดิม  จะเห็นไดวา ในการ
ดําเนินการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนคืนแกกองทุน  นับตั้งแตไดมีการประกาศใช
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  เปนตนมา  การดําเนินการเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนมีความแตกตางกันไปตามแตละกรณี  อีกทั้งเมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา 23 (4) ไปแลว กองทุนไมสามารถใชสิทธิ
ไลเบี้ยเอาแกผูใดได  ทําใหกองทุนไดรับความเสียหายและโดยที่เงินกองทุนไดมาจากแหลงใหญ  
2 แหลง คือ จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป และจากเบี้ย
ประกันภัยที่เจาของรถจายใหแกบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยไดจายสมทบเขากองทุนตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงจนถึงปจจุบันกองทุนทดแทนผูประสบภัยยังไมเคยขอรับเงิน
งบประมาณจากรัฐแตอยางใด  คงมีแตเพียงเงินสมทบจากบริษัทที่ไดมาจากเบี้ยประกันภัยเทานั้น  
การที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคทาย บัญญัติให
เงินกองทุนเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
การเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน คาใชจายการดําเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง9  แมวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะมีอํานาจตรวจสอบ
การใชจายเงินกองทุนไดก็ตาม  แตก็ยังไมเปนการเพียงพอ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบภายหลังที่ได
มีการใชจายเงินกองทุนไปแลว ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ยังไดบัญญัติใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยสามารถนําเอาดอกผลของเงินกองทุนมาเปน
คาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่นไดไมเกินรอยละสามสิบหาของดอกผลของกองทุนตอ
                                                                                                                                            
 (2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
 (3)  รถของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และราชการสวนทองถิ่นที่เรียกช่ืออยางอื่น  และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร  
 (4)  รถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”.  
 8  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542, 
“มาตรา 9  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (5)  คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับให
บุคคลตองกระทํา  หรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด”. 
 9  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535,  มาตรา  34  วรรคสาม. 
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ป  เทากับวากฎหมายเปดโอกาสใหมีการนําเงินของเจาของรถไปใชจายไดนั่นเอง10  จึงควรจะไดมี
การควบคุมการใชจายเงินดังกลาวใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น  และจากการที่ผูประสบภัยจากรถสามารถ
ใชสิทธิในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และยังสามารถใชสิทธิขอรับคาตอบแทนตาม
พระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 ไดอีกทางหนึ่ง  จากการที่ผูประสบภัยจากรถสามารถใชสิทธิขอรับคาสินไหมทดแทนไดจาก
ทั้งสองพระราชบัญญัตินั้น  อาจมีผูประสบภัยบางคนไดรับคาสินไหมทดแทนเกินกวาความเสียหาย
ที่แทจริงอันเปนการขัดกับหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย  ดังนั้นจึงสมควรมีการแกไขกฎหมาย
เพื่อใหการจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับสอดคลองกับ
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงตอไป 
 โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณที่จะให
ผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  จึงไดบัญญัติใหบริษัทที่รับประกนัภยั
รถคันที่เกิดอุบัติเหตุตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามจํานวนที่จําเปนกอน  เพื่อเปน
การเยียวยาผูประสบภัยในระหวางรอการพิสูจนความรับผิด  อนึ่ง หากเปนกรณีที่เจาของรถไมจัด
ใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามที่กฎหมายบัญญัติไวและเจาของรถไมยอม
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายใหแตไมครบจํานวน  หรือยังหาตัวผูตองรับผิด
ไมได  หรือในกรณีที่เจาของรถไมตองรับผิดเพราะรถถูกลักขโมยไปหรือเปนรถที่ไดรับยกเวนไม
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย ซ่ึงจะตองมีการพิสูจนความรับผิดใหเสร็จสิ้นเสียกอน  ใน
กรณีดังกลาวนี้พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดมาตรการเสริมโดย
ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อใหมีหนาที่จายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยในกรณีตางๆ  ดังกลาว  และเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  ยอมมีสิทธิเขารับชวงสิทธิของผูประสบภัยไปไลเบี้ยคืนจากผูตองรับผิด
ตอผูประสบภัยได  แตจากสภาพปญหาดังกลาวขางตน  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ในสวนของกองทุนทดแทนผูประสบภัยยังมีปญหาและมีขอบกพรอง  ดังนั้น 
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงแนวทางในการแกไขขอบกพรองของกฎหมายดังกลาวขางตน  
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุนและ
                                                 
 10  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535,  มาตรา  34  วรรคสอง. 
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สาธารณรัฐไตหวัน  ซ่ึงกฎหมายของทั้งสองประเทศดังกลาวมีเจตนารมณในการใหความคุมครอง
แกผูประสบภัยทํานองเดียวกับของประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อนํามาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ใหมีความเหมาะสม รัดกุม และเปนธรรม
แกผูที่เกี่ยวของทุกฝายตอไป  
 
1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความสําคัญของปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัย ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความเปนมา  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต 
 1.2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย  เพื่อใหการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน      
 1.2.4 เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนในกรณีที่ไม
ทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย โดยทําการศึกษาถึงการประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับของตางประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการเรียกเงิน
คาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 1.2.5 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ในสวนที่ เกี่ยวกับคาใชจายอื่นนอกจากคาเสียหายเบื้องตน และคาใชจายในการ
บริหารงานของกองทุน เพื่อใหการใชจายเงินของกองทุนมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 1.2.6 เพื่ อศึกษาวิ เคราะหปญหาเกี่ ยวกับสิทธิของผูประสบภัยที่ ได รับสิทธิทั้ งจาก
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและจากพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  เพื่อใหผูประสบภัยไดรับชดใชคา
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง 
        
1.3  สมมติฐาน 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ในสวนของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยยังมีปญหาบางประการทั้งปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิของกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุน ซ่ึงการรับชวงสิทธิของกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา  23 (1) - (6)  ที่มีความแตกตางกันในแตละอนุมาตรา  ทั้ง
ปญหาการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนในกรณีที่ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความ
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เสียหายแกผูประสบภัย  เมื่อกองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลวกไ็มสามารถ
ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูใดได  ทําใหกองทุนไดรับความเสียหาย  รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับคาใชจายอื่น
นอกจากคาเสียหายเบื้องตนและคาใชจายในการบริหารงานของกองทุน  โดยเงินกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยนอกจากจะนําไปจายเปนคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23  แลว ยังมีการนําเงินกองทุน
ไปจายเปนคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่น  ซ่ึงบางครั้งเปนการใชจายเงินของกองทุน
ไปในทางที่ไมสมเหตุสมผล  ซ่ึงมีผลทําใหกองทุนไดรับความเสียหาย  และปญหาเกี่ยวกับความ
ซํ้าซอนของสิทธิของผูประสบภัยในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ   พ.ศ. 2535 อีกทั้งผูประสบภัยยังมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา   พ.ศ. 2544  ทําใหผูประสบภัยจากรถสามารถไดรับเงินชวยเหลือจากทั้งสอง
พระราชบัญญัติดังกลาว  ทําใหผูประสบภัยจากรถอาจไดรับคาสินไหมทดแทนเกินกวาความ
เสียหายที่แทจริง  ซ่ึงขัดกับหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  จากสภาพปญหาดังกลาวจึง
มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
เพื่อใหพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมีประสิทธิภาพสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกทุกฝายที่
เกี่ยวของตอไป  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 
2535 กรณีกองทุนทดแทนผูประสบภัย หลักการและทฤษฎีของการประกันภัยรถยนต สภาพปญหา
ของกองทุนทดแทนผูประสบภัย กฎหมายไทยที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เร่ืองประกันภัย  ละเมิด  การรับชวงสิทธิ  เปนตน และยังศึกษาการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของ
ตางประเทศ  เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ ใหหมดไป 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) โดยทําการศึกษา
คนควาและรวบรวมวิเคราะหขอมูลจากหนังสือกฎหมาย  เอกสารทางวิชาการ  ตัวบทกฎหมายทั้ง
ของประเทศไทยและของตางประเทศที่เกี่ยวของ ขอมูลเชิงสถิติตางๆ บทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  รวมถึงขอมูลทางอินเตอรเนท  
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความสําคัญของปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัย  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
 1.6.2 ทําใหทราบความเปนมา  หลักการ  และทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการเรียกเงิน
คาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย เพื่อใหการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนของ
กองทุนทดแทนผูประสบภัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน      
 1.6.4 ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนใน
กรณีที่ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย โดยทําการศึกษาถึงการประกนัภยั
รถยนตภาคบังคับของตางประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการ
เรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 1.6.5 ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ในสวนที่ เกี่ยวกับคาใชจายอื่นนอกจากคาเสียหายเบื้องตน และคาใชจายในการ
บริหารงานของกองทุน  เพื่อใหการใชจายเงินของกองทุนมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 1.6.6 ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 เพื่อใหผูประสบภัยไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง 
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บทที่ 2 

ความเปนมา  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต 
 
 ปจจุบันรถยนตไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางติดตอธุรกิจ  คาขาย  เปนตน แมปจจุบันจะมีระบบรถไฟฟาและรถไฟใตดิน  แตก็ยังไม
กระจายตัวไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  ดังนั้น รถยนตจึงยังคงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกป  โดยท่ี
ถนนไมสามารถขยายเพื่อรองรับรถยนตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในแตละป จากรายงานรถยนตจด
ทะเบียนใหมทั่วประเทศแสดงใหเห็นถึงปริมาณรถยนตที่เพิ่มสูงขึ้นไวดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 รายงานรถยนตจดทะเบียนใหมทั่วประเทศ 
ป จํานวนรถทั่วประเทศ:คัน ในกรุงเทพมหานคร:คัน ในสวนภูมภิาค:คัน 

2545 1,598,058 423,284 1,174,774 
2546 2,189,107 514,530 1,674,577 
2547 2,615,137 657,592 1,957,545 
2548 2,751,116 734,115 2,017,001 
2549 2,679,085 738,967 2,006,353 
ที่มา : ฝายสถิติการขนสง กองวิชาการและวางแผน กรมการขนสงทางบก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2550 
 
 จากปริมาณรถยนตในปจจุบันที่มีจํานวนมากขึ้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัด  และจากสภาพความแออัดของการจราจรบนทองถนนก็ไดกอใหเกิดอุบัติเหตุ  ซ่ึง
เมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนตเกิดขึ้นยอมกอใหเกิดความสูญเสียทั้งตอชีวิต  รางกาย และทรัพยสินเปน
อยางมากเชนกัน  ซ่ึงบางครั้งอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวแตทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปน
จํานวนมาก  โดยสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจากปจจัยดานคนหรือพฤติกรรมการขับ
รถ  กลาวคือ  ขับรถอยางไมรูกฎจราจร  ความประมาท  การขาดทักษะความรูเกี่ยวกับการใชรถใช
ถนน  การขาดจิตสํานึกในการขับขี่รถอยางปลอดภัย  ขาดวินัย  ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร  เปนตน  ซ่ึงจากรายงานสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง  ในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไดแสดง
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ใหเห็นถึงจํานวนอุบัติเหตุทางรถยนตที่เพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินที่
เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนตโดยแสดงไวดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 รายงานสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง  ในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2549 - พ.ศ.2545 

รายการ พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 พ.ศ.2546 
 

พ.ศ.2545 

รับแจงอุบัติเหตุ(ราย) 
คนเดินเทา 
ประเภทรถที่เกิด
อุบัติเหต ุ
จักรยานยนต 
สามลอเครื่อง 
รถยนตนั่ง 
รถตู 
ปกอัพ 
รถโดยสารขนาดใหญ 
รถบรรทุก 6ลอ 
รถบรรทุก 10ลอขึ้นไป 
แท็กซี ่
ความเสียหาย 
ทรัพยสิน(บาท) 
บุคคล(คน) 
ตาย 
บาดเจ็บสาหัส 
บาดเจ็บเล็กนอย 

1,891 
0 
 
 

1,063 
0 

233 
457 
56 
32 
74 
82 
0 
 

17,650,000 
 

210 
94 
355 

 

973 
0 
 
 

983 
0 

291 
344 
64 
53 
19 
23 
0 
 

16,741,100 
 

253 
319 
549 

 

574 
0 
 
 

227 
0 

335 
25 

402 
16 

130 
8 
0 
 

48,896,972 
 

50 
0 

325 
 

467 
0 
 
 

15 
0 

353 
45 

399 
25 
50 
35 
0 
 

34,555,900 
 

57 
0 

385 
 

47,011 
2,165 

 
 

22,228 
1,273 

28,249 
1,847 

10,204 
2,426 
1,191 
1,332 
4,632 

 
466,208,447 

 
846 

1,761 
6,279 

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานตาํรวจแหงชาติ   
 
 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใชรถยนตสงผลใหเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมี
ผลกระทบในดานลบตอเศรษฐกิจและสังคม ทําใหสูญเสียทรัพยากรทั้งชีวิต รางกาย และทรัพยสิน  
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ทําใหหนวยงานและองคกรตางๆ ไดพยายามหาทางปองกันและลดอุบัติเหตุจากการใชรถยนตใน
ทุกวิถีทาง แตก็ยังไมสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได จึงไดเกิดความคิดที่จะบรรเทาความ
เสียหายจากการเสี่ยงภัยของรถยนตขึ้นโดยการออกกฎหมายบังคับใหเจาของรถตองจัดใหมีการ
ประกันภัยความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัยประเภทการประกันภัย
รถ ซ่ึงการประกันภัยรถยนตเร่ิมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษโดยมีประวัติความเปนมา
ดังตอไปนี้ 

 
2.1  ความเปนมาของการประกนัภัยรถยนต 1 
 อุตสาหกรรมรถยนตไดเร่ิมขึ้นหลังจากการสรางรถเบนซและเดมเลอรในป  ค.ศ. 1883-
1884 และในป ค.ศ. 1898  ไดมีการกอตั้งบริษัท  Law  Accident  and  Insurance  Society  LTD.  
ขึ้นเพื่อรับประกันภัยรถยนตเปนบริษัทแรกในประเทศอังกฤษ  เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้น  
ความจําเปนในการใชรถยนตมีมากขึ้นอยางรวดเร็ว  จึงมีการผลิตรถยนตจํานวนมากในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  และเมื่อหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงมีการสรางถนนและขยายเสนทางการ
ขนสงทางรถยนต  ทําใหอุบัติเหตุจากรถยนตเกิดขึ้นอยูเสมอและเพิ่มจํานวนมากขึ้น  ผูที่ไดรับความ
เสียหายบางรายเปนบุคคลภายนอกซึ่งไมมีหลักประกันคุมครองความเสียหายอันเกิดจากรถยนตแต
อยางใด รัฐบาลอังกฤษจึงมีแนวความคิดที่จะบังคับใหเอาประกันภัยรถยนตเพื่อคุมครองความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามโดยออกพระราชบัญญัติ  Road  Traffic  ในป ค.ศ. 1930  เพื่อ
บังคับใหผูใชรถยนตตองเอาประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามใน
กรณีที่เขาไดรับความเสียหายถึงตายและบาดเจ็บตอรางกายอันเนื่องจากการใชรถยนตนั้น  และมี
การแกไขอีกครั้งในป  ค.ศ. 1933 - 1934  เพื่อใหความคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการใช
รถยนตกับบุคคลที่สาม  โดยการบังคับใหเอาประกันภัยรถยนตเพื่อคุมครองความเสียหายตอบุคคล
ที่สามนี้  ยังไมคุมครองไปถึงความเสียหายแกทรัพยสินของบุคคลที่สาม  ดังนั้นตั้งแตวันที่  1  
มกราคม  ค.ศ. 1974  เปนตนมา  กรมธรรมประกันภัยที่ออกในประเทศอังกฤษไดขยายความ
คุมครองความรับผิดตอบุคคลที่สามภายใตกฎหมายของประเทศที่เปนสมาชิกกลุมประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปดวย 
 การประกันภัยรถยนตเพื่อบุคคลที่สาม  (Automobile  Liability  Insurance)  เร่ิมมีขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ 19 เพื่อประโยชนในการคุมครองผูเอาประกันภัยใหปลอดจากการชดใชคาสินไหม

                                                 
 1 สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2538).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย.  หนา 64-66. 
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ทดแทนอันเนื่องจากการใชรถยนตของเขาเทานั้น  ตอมาเมื่อรถยนตไดพัฒนาใหสามารถแลนบน
ถนนอยางรวดเร็วขึ้น จํานวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากการใชรถยนตยิ่งมากขึ้น มีผูไดรับบาดเจ็บ  
ทุพพลภาพและลมตายเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถยนตเปนจํานวนมาก แมรัฐจะพยายามหามาตรการ
เพื่อปองกันอุบัติภัยดวยวิธีการตางๆ แตก็ไมสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได  ในบรรดา
วิธีการคุมครองความเสียหายตอสาธารณะชนที่ไดผลคือ  การประกันภัยบุคคลที่สาม  ในกรณีที่
รถยนตคันใดเจาของรถยนตมีประกันภัยบุคคลที่สาม ผูไดรับอุบัติเหตุจะไดรับการเยียวยาตาม
สัญญาประกันภัย ซ่ึงเปนการลดภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของรัฐไปดวย แตอยางไร
ก็ตามการประกันภัยรถยนตสําหรับบุคคลที่สามในประเทศเสรีนิยมถือวาเปนสัญญาในทางการคา  
(Commercial  Contract) ซ่ึงรัฐไมสามารถเขาไปเกี่ยวของ รัฐอนุญาตใหเอกชนประพฤติปฏิบัติตอ
กันดวยความสมัครใจ โดยมีแนวความคิดในเบื้องตนวาการประกันภัยประเภทนี้กระทําเพื่อ
ประโยชนของผูเอาประกันภัยเปนสวนตัว แตเมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนตมากขึ้น แนวความคิดของรัฐ
ดังกลาวเริ่มเปลี่ยนไปโดยนําประโยชนจากการประกันภัยเพื่อประโยชนของบุคคลที่สามนี้มาใช
เพื่อคุมครองผูประสบภัยใหไดรับการเยียวยาไดอยางทั่วถึง ดังนั้น การประกันภัยในระบบสมัครใจ 
(Voluntary  Basis) จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงเปนระบบบังคับ (Compulsory  Basis) กลาวคือ ใหผูใช
รถยนตทุกคันตองมีประกันภัยเพื่อบุคคลที่สามภายในวงเงินที่กําหนดไวในกฎหมาย   
 ความหมายหรือคํานิยามของคําวา  “ประกันภัย”  คําวา  “ภัย”  และคําวา  “การเสี่ยงภัย”  
เนื่องจากไดมีการใหนิยามความหมายของคําวา  “ประกันภัย”  ไวหลายนัยกลาวคือ  
 1) การประกันภัยในความหมายของคนทั่วไป  หมายถึง  วิธีการที่มนุษยเรารวมกันที่จะ
ลดหรือจํากัดภัยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูที่ไดรับความเสียหายนั้น  ถามีการทําประกันภัยไว  
ผูที่ไดรับความเสียหายก็จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 
 2) การประกันภัย  คือ การกระทํารวมกันของบุคคลกลุมหนึ่ง  ทําการโอนความเสี่ยงภัย
ของสมาชิกแตละคน  เพื่อที่จะกระจายไปยังสมาชิกผูที่ไดรับความเสียหายทุกคน 
 3) การประกันภัย  เปนเครื่องมือของสังคมในการกอใหเกิดการสะสมทรัพย  เพื่อเผชิญ
กับความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไมแนนอน  โดยการโอนความเสี่ยงภัยของ
สมาชิกที่ตกอยูภายใตการคุกคามของภัยอยางเดียวกันไปยังบุคคลอื่นหรือคนอีกหมูหนึ่ง 
 4) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัย
นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งในกรณีวินาศ
ภัยหากมีขึ้น  หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
ตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา  เบี้ยประกันภัย”  
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 จากความหมายดังกลาวขางตน  การประกันภัยมิไดเปนการประกันมิใหเกิดภัยข้ึน  แต
เปนการสัญญาวา  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหตาม
สัญญาประกันภัยที่ไดตกลงกันไว  
 “ภัย” (Peril) ในทางวิชาการประกันภัย หมายถึง ภัยที่มาทําใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสิน ทั้งนี้ยังรวมถึงภัยที่ทําใหมนุษยไดรับบาดเจ็บซ่ึงอาจมีอันตรายถึงแกชีวิต ซ่ึงภัยเหลานีอ้าจ
เกิดจากภัยธรรมชาติ  หรือภัยที่มนุษยสรางขึ้นมาก็ได 
 “การเสี่ยงภัย” (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะกอใหเกิดความเสียหาย ความเสยีหายนีข้ึน้อยู
กับสภาพของทรัพยสิน ภัยจึงเปนเรื่องที่ไมสามารถรูลวงหนาได  เปนความไมแนนอนที่ไมมีผูใดจะ
พยากรณไดลวงหนา ความไมแนนอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย  ดังนั้นบริษัทประกันภัย
จึงใหความสําคัญกับเรื่องของการเสี่ยงภัยอยางมาก 
 “การประกันภัยรถยนต”  คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต โดย
ผูรับประกันภัยตกลงเขารับการเสี่ยงภัยแทนผูเอาประกันภัยซ่ึงอาจเปนเจาของ ผูครอบครอง หรือ 
ผูมีสวนไดเสียในรถยนตคันที่เอาประกันภัย  เพื่อความเสียหายหรือสูญเสียของตัวรถยนต  หรือ
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก  อันเนื่องมาจากการใชรถยนตนั้น  นอกจากนี้การประกันภัยรถยนต
เปนเรื่องที่บัญญัติอยูในสวนของการประกันวินาศภัยและในเรื่องของการประกันภัยคํ้าจุนดวย  
     2.1.1  ปจจัยท่ีทําใหเกิดภัยเก่ียวกับรถยนต 2  
 ภัยหรือความเสียหายที่เกี่ยวกับรถยนต  อาจเกิดจากปจจัยตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1.1 ผูขับขี่รถยนต  ซ่ึงอาจเกิดจากความประมาท  การไมเคารพกฎจราจร  ความเหน็แกตวั
หรือไรมารยาทในการขับรถ  การขับรถในขณะเมาสุรา  การกินยาบาเพื่อแกงวงนอนในขณะขับรถ  
หรืออาจเกิดจากความมักงายของผูขับขี่เอง 
 2.1.1.2 ตัวรถ เนื่องจากรถยนตในประเทศไทยมีราคาแพง  ดังนั้นแมรถจะเกามากหรือ
หมดสภาพที่นํามาใชไดแลว แตยังคงนํามาใช และภาครัฐเองก็ยังผอนผันใหมีการตอทะเบียน
รถยนตทําใหเปนสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได  
 2.1.1.3 คนเดินถนน  เกิดจากคนเดินถนนไมเคารพกฎจราจร  ขามถนนตามอําเภอใจ 
หรือไมขามตามทางมาลายหรือสะพานคนขาม  เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ 
 2.1.1.4 เกิดจากปจจัยอ่ืนๆ  เชน  ถนนล่ืน  เปนหลุม  เปนบอ ไมติดไฟฟาเพื่อใหแสงสวาง
ตามบริเวณสี่แยกหรือไมมีสัญญาณไฟจราจร  หรือไมมีเครื่องปดกั้นถนนในบริเวณที่มีรถไฟตัด
ผาน  เปนตน 
 
                                                 
 2 อํานวย  สุภเวชย.  (2542).  รูทันประกันภัยรถยนต.  หนา 106. 
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     2.1.2 ประโยชนของการประกันภัยรถยนต3  พิจารณาไดดังนี ้
 2.1.2.1 ดานผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้น  ทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูไดรับความเสียหายไดรับการชวยเหลือเยียวยาและสามารถ
กลับคืนสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็วในลักษณะของการบรรเทาความเสียหาย  
 2.1.2.2 ดานสังคม  การประกันภัยกอใหเกิดความมั่นคงใหกับสังคม  ประชาชนในสังคม
มีหลักประกันความปลอดภัยและมั่นใจวาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแลวตนจะไดรับการชดใชใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ การประกันภัยยังชวยระดมทุนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากบริษัทประกันภัยเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
เดียวกับธนาคารพาณิชย  การประกันภัยจึงเปนการสงเสริมใหประชาชนประหยัดในทางออม  คือ
นําเงินที่หามาไดสวนหนึ่งมาใหบริษัทประกันภัย  แลวบริษัทประกันภัยก็จะนําเงินดังกลาวนั้นไป
ลงทุนหากําไร  ดอกผล  ซ่ึงเปนการชวยพัฒนาประเทศใหเพิ่มการลงทุนอยางมาก 
 2.1.2.3 ดานธุรกิจ  ถาประชาชนในประเทศใหความสําคัญของการประกันภัย  ก็จะทําให
ธุรกิจประกันภัยมีมากขึ้น  คนมีงานทํามากขึ้น  มีการครองชีพที่ดีขึ้น  นอกจากนั้นธุรกิจประกันภัย
ยังมีสวนของภาคการลงทุนประเภทอื่นอีก  ซ่ึงบริษัทประกันภัยสามารถทําได  ก็อาจทําใหเกิดการ
สรางงานและสภาพคลองทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 การประกันภัยรถยนตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอประชาชนสวนใหญของประเทศ โดย
ภาครัฐไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนตออกบังคับ
ใชทั่วประเทศ  คือ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ 20  มาตรา 861 ถึงมาตรา 
897 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นอกจากนั้นภาครัฐยังไดใหความสําคัญกับการ
ประกันภัยรถยนตมากขึ้น  โดยไดมีการตรากฎหมายในลักษณะบังคับใหตองทําประกันภัยรถยนต 
(Compulsory Car-Insurance) โดยกฎหมายดังกลาว คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 และนับตั้งแตมีกฎหมายฉบับนี้ การประกันภัยรถยนตจึงถูกแบงเปน 2 ลักษณะดวยกัน 
กลาวคือ  การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ และการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ4  
     2.1.3  ประเภทของการประกันภัยรถยนตในประเทศไทย 
 การประกันภัยแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  การประกันชีวิต (Life  Insurance) และ
การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) ในทางวิชาการจะแบงการประกันภัยออกเปน 3  
ประเภท  ตามลักษณะของวัตถุที่เอาประกันภัย  คือ  1)  การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเปน

                                                 
 3 สุธรรม  พงศสําราญและคณะ.  (2539).  หนา 15-16. 
 4 ธานี  วรภัทร  ก  (2545).  รายงานผลการวิจัย เร่ือง การชดใชคาสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับ.   หนา 10-11.  
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บุคคล  เชน  ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  เปนตน  2)  การประกันภัย
ที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนทรัพยสิน เชน ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนสง  
ประกันภัยรถยนต  เปนตน  และ 3) การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิด  คือ  การ
ประกันความรับผิดของผูเอาประกันภัยตอบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหาย อันเกิดจากการกระทําของ
ผูเอาประกันภัย  หรือของบุคคลที่ผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิดดวย  เชน  การประกันภัยความรับ
ผิดอันเกิดจากการใชรถยนต  การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ  การประกันภัยความ
รับผิดจากผลิตภัณฑ  เปนตน 
 ในสวนของการประกันภัยรถยนตนั้น  อาจแบงไดเปน  2 ประเภท  คือ ประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยผูเปนเจาของรถยนตจะทําประกันภัยรถยนต
หรือไมก็ได  และประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (Compulsory  Insurance) คือการประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  
 
ตารางที่ 2.3  ขอมูลการรับประกันภัยรถภาคบังคับและภาคสมัครใจประจําป  2543 - 2548 

ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ  
 
ป 

จํานวน
กรมธรรม

(ฉบับ) 

เบี้ยประกันภยั
รับ(พันบาท) 

จํานวน
กรมธรรม

(ฉบับ) 

เบี้ยประกันภยั
รับ(พันบาท) 

เบี้ยประกันภยั
รวมภาค
บังคับและ
ภาคสมัครใจ 

2543 10,131,286 7,199,788 1,915,437 22,564,361 29,764,149 
2544 11,239,799 7,656,659 2,087,326 24,322,370 31,979,029 
2545 11,699,529 7,161,368 2,346,050 27,541,062 34,702,430 
2546 13,623,291 8,465,698 2,826,887 33,003,161 41,468,859 
2547 15,263,965 9,222,346 3,383,927 37,885,188 47,107,536 
2548 17,305,431 9,957,439 3,718,956 42,632,340 52,589,779 

 ที่มา :  กลุมนักคณิตศาสตรประกันภัยรถยนต  กรมการประกันภัย  ณ  วันที่  20  เมษายน  2549 
 
            2.1.3.1 การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ5 (Voluntary Car-Insurance) คือ การ
ประกันภัยรถยนตประเภทซึ่งผูเปนเจาของรถยนตจะทําประกันภัยหรือไมก็ได  ซ่ึงจะเปนไปตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  เอกเทศสัญญา  ลักษณะที่  20  มาตรา 

                                                 
 5 ธานี  วรภัทร  ก  เลมเดิม.   หนา 16-17. 
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861  ถึงมาตรา 888 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom  of  Contract) กลาวคือ  คูสัญญาจะทําประกันภัยรถยนตหรือไม
ก็ได  การประกันภัยรถยนตประเภทนี้ขึ้นอยูกับความพอใจของผูเอาประกันภัยที่จะเลือกซื้อความ
คุมครองจากบริษัทประกันภัย  ถึงแมประชาชนจะทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเพิ่มมากขึ้น  แต
การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจก็ไมสามารถจะแกปญหาการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใชรถไดอยางเต็มที่และทันทวงที  โดยเฉพาะความเสียหายตอชีวิตและ
รางกายของประชาชนที่ตองไดรับความเสียหายจากการใชรถ  เนื่องจากตองรอผลการพิสูจนความ
รับผิดใหเสร็จสิ้นเสียกอน  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มีวัตถุประสงค
ในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกชีวิตและรางกายของผูประสบภัยใหไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่
แนนอนและทันทวงที  โดยผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนเพื่อเปนคาใชจายในการรักษา
ตนเองในเบื้องตน  หรือไดรับคาปลงศพตามจํานวนที่จําเปน 
 การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  จัดเปน
การประกันภัยคํ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดียวกับการประกันภัยความรับผิด
ตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการใชรถยนต โดยท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีเจตนารมณที่จะ
ชวยเหลือเยียวยาใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตนตามจํานวนที่จําเปนกอน โดยไมตองรอ
การพิสูจนความรับผิด  โดยผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  ดวย
เหตุนี้เองพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไดมีบทบัญญัติหามมิใหบริษัทประกันภัยยกขอตอสูตางๆ  ตาม
กฎหมาย  และตามกรมธรรมประกันภัย  เชน  ผูเอาประกันเมาสุรา  ไมมีใบขับขี่  หรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง  มาเปนขอยกเวนไมชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  
            2.1.3.2  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ6 (Compulsory Motor Insurance) หมายถึงการ
ประกันภัยรถยนตประเภทที่กฎหมายใหเจาของรถซึ่งใช  หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายสําหรับผูประสบภัย  โดยทําประกันภัยกับบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ประเภทการประกันภัยรถตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  โดยรัฐบาลมีเจตจํานงเพือ่ใหเกดิ
ความคุมครองแกชีวิตและรางกายของประชาชนที่ประสบภัยเปนสําคัญ  หลักการสําคัญของการ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับมีดังตอไปนี้7 
 1) ภาครัฐออกกฎหมายบังคับใหบุคคลที่เกี่ยวของกับรถตองทําประกันภัยภาคบังคับ
เปนการใชอํานาจของรัฐเปนเครื่องมือบังคับ  มีลักษณะเปนกฎหมายมหาชน  หากมีผูฝาฝนไม
ปฎิบัติตามจะไดรับโทษตามกฎหมาย 
                                                 
 6 http://www.doi.go.th/opmv/index.html. 
 7 ธานี  วรภัทร  ก  เลมเดิม.  หนา 18. 
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 2) มุงคุมครองประโยชนสาธารณชน  กลาวคือ  คุมครองประชาชนทั่วไปที่ไดรับ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต  หรือที่เรียกวาบุคคลที่สาม  รวมทั้งผูขับขี่ที่ไดรับความ
เสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ซ่ึงบางประเทศคุมครองถึงทรัพยสินของบุคคลที่สามที่ไดรับ
ความเสียหายดวย 
 3) ภาครัฐบริหารการจัดการประกันภัยเอง  หรือมอบใหภาคเอกชนซึ่งหมายถึงบริษัท
ประกันภัยเปนผูบริหารจัดการ  หรือภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันบริหารจัดการการประกันภัย 
 4) ใชหลักการบริหารการประกันภัยที่มิไดมุงทางดานการคาหรือแสวงหากําไร (No-
Loss No-Profit) แตมุงที่จะชวยเหลือหรือบริการประโยชนสาธารณชน ดังนั้น การประกันภัย
รถยนตภาคบังคับจะมีลักษณะเปนการชวยเหลือและใหบริการแกสังคม 
 5) นําหลักจํานวนมาก (Law of Large Numbers) และกฎของการเฉลี่ย (Law of  
Average) มาใชในการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
 6) ใชหลักการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียม  
(Modified  No-Fault)  กลาวคือ ใหมีการจายคาเสียหายเบื้องตนจํานวนหนึ่งกอนในระหวางรอการ
พิสูจนความรับผิดหรือในกรณีที่ผูตองรับผิดไมยอมชดใชคาเสียหายใหหรือยังไมทราบตัวผูตองรับ
ผิด 
 
2.2  หลักการประกันภัยรถยนต 
 ในการจัดใหมีการประกันภัยรถยนตนั้น  ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยจะตอง
พิจารณาถึงหลักการประกันภัยรถยนต  ดังตอไปนี้ 
        2.2.1  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Principle  of  Insurance Interest) 
 สวนไดเสียในเหตุประกันภัย  หมายถึง “ผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินอันอาจเอา
ประกันภัยได  คือ  ผูที่จะไดประโยชนจากการที่ทรัพยสินคงสภาพเดิมอยู  หรือจะไดรับความ
เสียหายจากการที่ทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป”  ผูมีสิทธิเอาประกันภัยไมวาจะเปนการประกันชีวิต  
หรือการประกันวินาศภัยจะตองเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยเทานั้น เพราะจะทําให 
ผูนั้นเกิดความระมัดระวังในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไมใหเกิดความเสียหายไดงาย  นอกจากนั้นยัง
เปนการปองกันมิใหใชการประกันภัยเปนเครื่องมือการพนัน  เพื่อแสวงหากําไรในความเสียหายที่
ตนมีสวนไดเสีย หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีความเกี่ยวพันโดยชอบธรรมในทรัพยที่เอาประกัน
นั้น  คือ  มีกรรมสิทธิ์  สิทธิประโยชน  หรือมีความผิดตามกฎหมายในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น  โดย
พิจารณาวาผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายหรือเสียประโยชนถาภัยนั้นเกิดกับทรัพยดังกลาว   
ถือไดวามีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น  ทั้งนี้ ผูนั้นไมจําตองเปนเจาของ  เจาหนี้ผูมีสวนได
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เสียอันเกิดจากสัญญา  ผูมีสวนไดเสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียใน
ฐานะตัวแทนก็ได  หลักสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยจึงเปนหลักการอันสําคัญเพื่อปองกันมิให
มีการทุจริตเพื่อหวังที่จะไดรับประโยชนจากการประกันภัย  
        2.2.2  หลักสุจริตอยางยิ่ง8  (Principle  of  Utmost  Good  Faith)  
 สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัย
ในการกําหนดการชําระคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยและจํานวนของความเสียหายที่เกิด
จากภัยชนิดนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงเปนหลักในการคํานวณหาอัตราการเกิดวินาศภัยอันเปน
วิธีการกระจายความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัยคนหนึ่งไปยังผูเอาประกันภัยคนอ่ืนที่รวมเสี่ยงภัย
ชนิดเดียวกัน ภายใตส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  และการที่ผู รับประกันภัยจะ
พิจารณาขอมูลเหลานั้น   เพื่อตัดสินใจเขารับเสี่ยงภัยหรือไม  หรือดวยอัตราเปนประกันภัยเทาใด
นั้น  ยอมขึ้นอยูกับขอมูลที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัย  ซ่ึงตามปกติแลวผูรับประกันภัย
ไมสามารถทราบขอมูลเหลานั้นได  จึงเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมอันเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของตนใหผู รับประกันภัยทราบ 
โดยละเอียด  เพื่อใหผูรับประกันภัยพิจารณาวาผูรับประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยนั้นหรือไม  เพื่อความ
เสมอภาคในการทําสัญญาประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยซ่ึงอยูในฐานะที่รูขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญในการเสี่ยงภัยของตน จึงมีหนาที่จะตองเปดเผยขอความจริงนั้นใหผูรับประกันภัยทราบ  
การเปดเผยขอความจริงและการไมแถลงขอความเท็จนี้เปนวิธีการอันสําคัญที่สุดที่จะทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถกระจายการเสี่ยงภัยนั้นตามหลักการเฉลี่ยได  โดยขอความจริงที่ผูเอาประกันภัย
จะตองเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบนี้  เปนขอความจริงที่เกิดขึ้น มีอยูแลว และเปนสาระสําคัญ
ในการทําสัญญาประกันภัย  หากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่ง มีผลทําใหสัญญา
ประกันภัยเปนโมฆียะ  ผูรับประกันภัยอาจบอกลางสัญญาได  
      2.2.3  หลักชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง9  (Principle  of  Indemnity) 
 หลักชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  หมายถึง  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดรับประกันภัยไว  ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ฉะนั้นผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจะ
เรียกรองใหผูรับประกันภัยชดใชเกินกวาความเสียหายที่ตนไดรับไมได  หลักนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย  นอกจากนี้ยังเปนการปองกันมิใหเกิด

                                                 
 8 สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 98-103. 
 9 สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 104-107. 
 

DPU



 20 

ความเสียหายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความไมซ่ือสัตยของผูเอาประกันภัยหรือผูมีสิทธิไดรับคา
สินไหมทดแทน  ซ่ึงอาจจงใจสรางความเสียหายเพื่อเรียกรองเงินในจํานวนที่สูงกวาความเสียหายที่
แทจริง สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้น  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 ได
บัญญัติไววา  “ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนดังนี้ 
 1) เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
 2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยซ่ึงไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตาม
สมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย และ 
 3) เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัย
ไวไมใหวินาศ” 
     2.2.4  หลักการรับชวงสิทธิ  (Principle of Subrogation)   
 การรับชวงสิทธิ  หมายถึง  หลักที่กําหนดวาผูรับประกันภัยสามารถรับชวงสิทธิทั้งปวง
ของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรองจากบุคคลภายนอกผูกอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกนัภยั  
เมื่อผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมตามความเปนจริงใหแกผูเอาประกันภัย และความเสียหายที่
เกิดขึ้นตองเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก  สวนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความ
ประมาทเลินเลอของผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยไมสามารถรับชวงสิทธิได  นอกจากนี้ ภัยที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกระทําของมนุษย ผูรับประกันภัยไมสามารถรับชวงสิทธิไดเชนกัน  
หลักการรับชวงสิทธิมีความสัมพันธโดยตรงกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน  กลาวคือ  เมื่อ
บุคคลภายนอกไดกอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย บุคคลนั้นยอมตองรับผิดในความ
เสียหายที่ตนไดกระทําขึ้นตามกฎหมาย  เมื่อผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอา
ประกันภัยตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนแลว  ผูรับประกันภัยยอมสวมสิทธิจากผูเอา
ประกันภัยในอันที่จะเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอกผูกอความเสียหายนั้น  โดยการรับชวง
สิทธิหรือการสวมสิทธินั้นจะเรียกรองคาเสียหายเกินกวาจํานวนที่ผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหม
ทดแทนไมได  ดังนั้น หลักการรับชวงสิทธิจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการปฏิบัติตามหลักการชดใชคา
สินไหมทดแทนกอน 
     2.2.5  หลักการเฉล่ีย  (Principle of Contribution) 
 หลักการเฉลี่ย  หมายถึง  หลักที่กําหนดใหผูรับประกันภัยตั้งแต 2 รายข้ึนไปรวมกัน
ชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  เมื่อเกิดความเสียหายตอวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ในสวน
ไดเสียเดียวกันของผูเอาประกันภัย และทุกกรมธรรมตองมีผลบังคับใชในขณะเกิดความเสียหายขึ้น  
โดยผูรับประกันภัยจะแบงสวนความเสียหายหรือความรับผิดชอบตามอัตราสวนที่รับเสี่ยงภัยไว  
โดยหลักการเฉลี่ยนี้มีความมุงหมายใหผูรับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน  ความ
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เส่ียงภัยอันเดียวกัน และสวนไดเสียอันเดียวกัน ตองรับผิดในสวนของความเสียหายที่ผู รับ
ประกันภัยแตละคนมีอยูตามสัญญาประกันภัยแตละฉบับเปนอัตราสวนกับจํานวนเงินที่ตนไดรับ
ประกันภัยไว  ฉะนั้นแมผูเอาประกันภัยจะมีกรมธรรมหลายฉบับ  เมื่อมีการจายคาสินไหมทดแทน  
ผูเอาประกันภัยก็ยังคงไดรับคาสินไหมทดแทนรวมกันแลวเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น 
     2.2.6  หลักสาเหตุใกลชิด  (Principle of Proximate Cause) 
 หลักสาเหตุใกลชิด หมายถึง หลักซึ่งกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากความเสียหายเกิดจากสาเหตุใกลชิดกับภัยที่ทําประกันไว 
 สาเหตุใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมขาดตอน  และเปนผลโดยตรงจาก
ภัยที่ระบุในสัญญาประกันภัย  สรุปสาระสําคัญของหลักสาเหตุใกลชิดซึ่งผูรับประกันภัยจะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนดังนี้ 
 2.2.6.1 ภัยที่ไดรับประกันไวตองเกิดขึ้นจริง 
 2.2.6.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัยเปนผลโดยตรงจากภัยที่ระบุไวใน
สัญญาประกันภัย 
 2.2.6.3 เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นตอเนื่องไมขาดตอน 
 2.2.6.4 กรณีที่เกิดภัยหลายชนิดขึ้นไมพรอมกัน  ภัยชนิดแรกไมวาจะกอใหเกิดความ
เสียหายมากหรือนอยจะตองเปนสาเหตุใกลชิด  แมวาภัยที่มาที่หลังจะทําใหเกิดความเสียหายกับ
วัตถุที่เอาประกันภยัมากกวาก็ตาม 
   
2.3  ทฤษฎีการประกันภัยรถยนต10 
 การประกันภัยรถยนต  คือ  การประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต  ซ่ึง
ไดแก ความเสียหายที่เกิดแกรถยนตและความเสียหายที่รถยนตไดกอใหเกิดขึ้นแกชีวิต  รางกาย  
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก  รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยูในรถยนตนั้น  โดยอาศัยกฎและ
หลักเกณฑตางๆ  ตามทฤษฎีการประกันภัยรถยนตมาใชในการประกันภัยรถยนต  ดังนี้ 
         2.3.1 หลักความนาจะเปนไปได11 (Principles of Probability) ความนาจะเปน หมายถึง  
โอกาสของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในอนาคต ในจํานวนของความไมแนนอนทั้งหลายนั้นความ
แนนอนจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด โอกาสที่กลาวนี้ คือ ความนาจะเปนไปได  
“Probability” เปนหลักสําคัญที่ เปนมูลฐานของการประกันภัย  ถือเปนเพียงประมาณการ 

                                                 
 10 ธานี  วรภัทร  ก  เลมเดิม.  หนา 13-16. 
 11 ประเสริฐ  ประภาสะโนบล.  (2539).   หลักการประกันภัย.  หนา 65-69. 
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(Approximate) ของโอกาสที่ เหตุการณจะเกิดขึ้นไดและเปนหลักพื้นฐานที่บริษัทประกันภัย
นําไปใชเปนประมาณการในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยตอไป  
         2.3.2  กฎแหงจํานวนมาก12 (Law of Large Numbers) หมายถึงโอกาสที่เหตุการณที่จะเกิดขึ้น 
โดยส่ิงที่ตองการทราบผลและนําไปใชในการคํานวณคือ “จํานวนครั้งของเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ระยะหนึ่ง” มีเพียงใดซึ่งเรียกวา “ระดับ” (Degree) หรือความถี่ (Frequency) ของความนาจะเปนไป
ได  โดยความเปนจริงแลว  ระดับหรือความถี่ของความนาจะเปนไปไดที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาจะ
ไมเทากัน ซ่ึงกอใหเกิด “ความไมแนนอน” (Uncertainty) ขึ้น การคํานวณหาระดับของความ
แตกตางระหวางความไมแนนอนเปนสิ่งที่จําเปนในการประกันภัยเปนอยางมาก เพื่อตัดความไม
แนนอนออกไปหรือใหมีนอยที่สุด เพราะมีผลตอการจายคาสินไหมทดแทน การลดความไม
แนนอนลง จะเปนไปไดตองอาศัยกฎแหงจํานวนมาก   
 ระดับหรือความถี่ของความนาจะเปนไปไดและกฎแหงจํานวนมากจะทําใหทราบระดับ
หรือความถี่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นใกลเคียงความเปนจริงมาก ซ่ึงมาจากการหาสถิติเหตุการณที่
เกิดขึ้นในอดีตมาใชเปนเครื่องวัด 
 ระดับความไมแนนอน (Degree of Uncertainty) มีสวนสําคัญในการเฉลี่ยคาความ
สูญเสียในระหวางผูเอาประกัน  ถาไมทราบระดับแหงความไมแนนอนที่แทจริงแลวยอมทําใหไม
สามารถกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได  
        2.3.3  กฎของการเฉลี่ย  (Law  of  Average)  
 การประกันภัยเปนการเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยงภัยดวยกัน  ฉะนั้นกฎของการ
เฉลี่ยจึงเปนหลักสําคัญของการประกันภัย  หากมีภัยเกิดขึ้น ความสูญเสียมีเทาใดก็ตองเฉลี่ยกันไป
ในระหวางผูเสี่ยงภัย  คาสูญเสียที่เฉล่ียกันไปนี้แสดงออกในรูปของเบี้ยประกันภัย  ถาเบีย้ประกนัภยั
มีอัตราสูงมากอันเนื่องมาจากกลุมผูเสี่ยงภัยมีนอย  การประกันภัยก็จะดําเนินไปไดยาก  ถาเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราตํ่ามากก็จะมีผูทําประกันมากขึ้น  การที่จะทําใหอัตราเบี้ยประกันภัยมีอัตราตํ่าไดก็
คือ  การรวมกลุมผูเสี่ยงภัยใหเขามารวมกันใหไดจํานวนมากที่สุดเทาที่จะทําได  นอกจากนั้นการลด
ภาระในคาเฉลี่ยการสูญเสียยังกระทําไดโดยการคัดเลือกการเสี่ยงภัยช้ันตน  เชน  การตรวจสภาพ
รถยนตของผูเอาประกันภัย  เพื่อเปนการลดสภาพที่อาจกอใหเกิดภัยโดยงายออกไปเสียช้ันหนึ่ง
กอน  ภัยที่จะเกิดขึ้นก็จะมีจํานวนนอยลงการเฉลี่ยคาสูญเสียก็มีอัตราลดลงไปดวย  การประกันภัย
เปนการเฉลี่ยความสูญเสียในกลุมผูเสี่ยงภัยดวยกัน  ฉะนั้นกฎของการเฉลี่ยจึงเปนหลักสําคัญของ
การประกันภัย 
 
                                                 
 12 ประเสริฐ  ประภาสะโนบล.  เลมเดิม.  หนา 69-75. 
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2.4  การจายคาสินไหมทดแทน 
 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น  ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมี
สิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  หากเปนการประกันภัยรถยนตตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตองนําหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ตองพิสูจนความผิดมา
ใชในการจายคาสินไหมทดแทน  แตหากเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 
2535  จะนําหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ไมตองพิสูจนความรับผิดมาใชในการจายคาสินไหม
ทดแทน  ซ่ึงเรียกวา “คาเสียหายเบื้องตน” ทําใหผูประสบภัยจากรถ หรือผูไดรับความเสียหายไดรับ
ชดใชคาเสียหายรวดเร็วและเทาทันกับความเสียหายที่ผูประสบภัยไดรับ 
          2.4.1  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ตองพิสูจนความผิด 
 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ตองพิสูจนความผิด13 อันเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนตนั้นจะมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดและลักษณะ
ประกันภัย  ซ่ึงมีสาระสําคัญตามลําดับดังตอไปนี้ 
                      2.4.1.1 กฎหมายละเมิด ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองผูประสบภัยจากรถมีอยู 2  
มาตรา คือ มาตรา 42014  ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่วาดวยการกระทําละเมิดทั่วไป และมาตรา 43715 เปน
เรื่องของความรับผิดเกี่ยวกับผูครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง
เครื่องจักรกล  บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้มีหลักการพื้นฐานของความรับผิดที่แตกตางกัน  กลาวคือ  
ตามมาตรา 420 จะอยูบนพื้นฐานของความผิด (Liability  Based  on  Fault) หมายความวา ผูกระทํา
ความผิดจะตองรับผิดตอเมื่อไดกระทําความเสียหายแกผูอ่ืนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเทานั้น  
หรืออาจกลาวไดวาไมมีความรับผิดถาปราศจากความผิด  สวนความรับผิดตามมาตรา 437 มีพื้นฐาน
ความรับผิดอยูบนทฤษฎีรับภัย  หมายความวา  เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นและรูวาบุคคลใดเปน
ผูกระทําความเสียหายก็ควรถือวาผูนั้นเปนผูละเมิดโดยไมตองคํานึงถึงวาการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายนั้นจะผิดหรือจะถูก  ผลของความแตกตางของหลักการพื้นฐานดังกลาวนี้  ทําให
                                                 
 13 ธานี  วรภัทร  ก.  เลมเดิม.  หนา 21-28. 
 14 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 
“มาตรา 420  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แก
รางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี  ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”. 
 15 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 
“มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใดๆ  อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล  บุคคล
นั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูเสียหายนั้นเอง”. 
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หลักเกณฑและขอบเขตความรับผิดของทั้งสองมาตรานี้แตกตางกัน  ซ่ึงมีผลตอการหาตัวผูกระทํา
ความผิดที่แตกตางกัน  กลาวคือ  การคนหาตัวผูกระทําความผิดตามมาตรา 437 จะกระทําไดงายกวา
มาตรา 420 เพราะกฎหมายไดบัญญัติไววา  ผูครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินดวย
เครื่องจักรกลจะตองรับผิด  เวนแตจะพิสูจนเขาขอยกเวนที่กฎหมายบัญญัติไวจึงจะหลุดพนจาก
ความรับผิด  ซ่ึงหลักเกณฑและความรับผิดของทั้งสองมาตรามีดังตอไปนี้ 
 การชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักกฎหมายละเมิดไดบัญญัติหลักความรับผิด
ฐานละเมิดที่อยูบนพื้นฐานของความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ซ่ึงปรากฏอยูในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 420 โดยมีที่มาจากกฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศเยอรมัน มาตรา 823 
วรรคแรก  ซ่ึงมีองคประกอบของความรับผิดฐานละเมิด 3 ประการ  คือ  
 1) ความผิด (Fault) คําวา “ความผิด” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Fault” เปนเรื่อง
ของความรูผิดชอบชั่วดีวาการกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือไม  ผูกระทํา
จะตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลอื่นอันเปนผลเนื่องมาจากการกระทําของตน ไมวา
ผูกระทําจะไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม 
 2) กระทําโดยผิดกฎหมาย (Unlawful) โดยหลักแลวความรับผิดฐานละเมิดจะ
เกิดจากการกระทําที่ เ รียกวาผิดหนาที่  ไมวาหนาที่ที่ เกิดจากสัญญาหรือหนาที่ที่ เกิดจาก
ความสัมพันธในทางขอเท็จจริงก็ได  ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําวา “มิชอบดวยกฎหมาย” หมายถึง
การกระทําที่ไมมีสิทธิตามกฎหมายใหกระทําได  ถือเปนการกระทําโดยผิดกฎหมายทั้งสิ้น  รวม
ตลอดทั้งการลวงสิทธิโดยผิดหนาที่ที่ตองเคารพตอสิทธินั้นก็ถือเปนการกระทําผิดกฎหมายอยูในตวั
โดยไมตองมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนการกระทําผิดกฎหมาย16 
 3) ทําใหผูอ่ืนเสียหายตอสิทธิตางๆ ที่ระบุไว หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกสิทธิหรือลวงสิทธิของบุคคลอื่น17 ความเสียหายแกสิทธิตามมาตรา 420 อาจไดแก 
สิทธิของบุคคล เชน ชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพ เปนตน  สิทธิในทางทรัพยสิน เชน 
กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพยสินอ่ืนๆ เปนตน โดยผลของความเสียหายตองเปนผลมาจากการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
 4) ขอตอสูและการพิสูจนความผิดของจําเลย  ถาผูกระทําความผิดไดกระทําโดย
จงใจ  หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายแลว  บุคคลนั้นตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทน  ในชั้นของการฟองคดีตามมาตรา 420 โจทกจะตองบรรยายฟองวาจําเลยได

                                                 
 16 พจน  ปุษปาคม.  (2525).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด.  หนา 43. 
 17 อนันต  จันทรโอภากร.  (2531).  รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ป ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย.  หนา 
86. 
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กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกอยางไรบาง  โจทกมีหนาที่นํา
สืบกอนถึงพฤติการณของจําเลยที่จงใจหรือประมาทเลินเลอ18  แตอยางไรก็ตาม นอกจากมาตรา 420  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ยังมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองผูเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต
โดยเฉพาะ คือ มาตรา 437  ซ่ึงมีองคประกอบความรับผิดดังตอไปนี้ 
 (1) บุคคลที่ตองรับผิดตามมาตรานี้  คือ  “บุคคลใดครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใดๆ  อันเดินดวยเครื่องจักรกล  บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อการ
เสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิด
เพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง” ดังนั้น  บุคคลที่ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจาก
ยานพาหนะอันเดินดวยเครื่องจักรกล  คือ  ผูครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ 
 คําวา  “ผูครอบครอง”  หมายถึง  ผูที่มีสิทธิครอบครองเหนือทรัพยนั้น  
ปกติหมายถึงผูมีกรรมสิทธิ์เพราะมีสิทธิครอบครองดวย  แตหากมีการโอนไปยังบุคคลอื่น เชน ให
ผูอ่ืนยืมหรือใหเชา ก็เปนผูมีสิทธิครอบครองและตองรับผิดหากยานพาหนะนั้นกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืน  สวนเจาของไมใชผูครอบครองก็จะไมตองรับผิดตามมาตรานี้19 สาระสําคัญของ
ความรับผิดจะอยูที่ไดยึดถือยานพาหนะนั้นอยู ซ่ึงไมจําเปนตองเปนผูขับขี่20 
 คําวา “ผูควบคุมดูแล” หมายถึง มีหนาที่ปฎิบัติการเพื่อมิใหทรัพยนั้นไป
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนขึ้น21  หรือหมายถึงผูบังคับยานพาหนะใหแลนไปตามที่ผูนั้น
ตองการ22 
 (2) ทรัพยที่กอใหเกิดความผิดตามมาตรานี้ คือ ยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง
เครื่องจักรกล (Conveyance Propelled by Machanism)  
 คําวา  “ยานพาหนะ” หมายถึง เครื่องขับขี่ที่นําคนหรือส่ิงของไปยังที่
ตางๆ ดวยทางใดๆ ไมวาทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ  ซ่ึงนอกจากจะมีลักษณะเปนยานพาหนะแลวยัง
ตองถูกใชงานอยางพาหนะดวยจึงจะอยูในความหมายของมาตรา 437 
 คําวา  “เดินดวยกําลังเครื่องจักรกล” หมายถึง ยานพาหนะนั้นตองกําลัง
เคล่ือนที่ดวยกําลังเครื่องจักรหรือเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงขับของเครื่องจักรกล หมายถึง เครื่องจักรที่

                                                 
 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,  มาตรา 84.  
 19 จี๊ด  เศรษฐบุตร.  (2522).  หลักกฎหมายแพงลักษณะละมิด.  หนา 261. 
 20 ชูศักดิ์  ศิรินิล.  (2526).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  และลาภมิควร
ได.  หนา 177. 
 21 จี๊ด  เศรษฐบุตร.  เลมเดิม.  หนา 262. 
 22 ชูศักดิ์  ศิรินิล.  เลมเดิม.  หนา 178. 
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ใชพลังงานกลมิใชพลังธรรมชาติ พลังงานคน  หรือสัตว  เครื่องจักรกลนี้อาจติดตั้งภายใน
ยานพาหนะนั้นหรือเปนเครื่องจักรกลภายนอกก็ได  
 จากความหมายของคําวา  ยานพาหนะอันเดินดวยเครื่องจักรกล  จึงเห็น
ไดวารถยนตเปนยานพาหนะอันเดินดวยเครื่องจักรกลตามความหมายของมาตรา 437 ผูประสบภัย
จากอุบัติเหตุทางรถยนตสามารถปรับใชมาตรา 437 นี้ได  ซ่ึงผูไดรับความเสียหายจะไดรับ
ประโยชนจากขอสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรานี้เฉพาะตอเมื่อคูกรณีฝายหนึ่งเปนยานพาหนะ
อันเดินดวยเครื่องจักรกลเพียงฝายเดียวเทานั้น 
 (3) ตองมีความสัมพันธระหวางการกระทําของยานพาหนะและความ
เสียหายที่เกิดขึ้น กลาวคือ  ตองปรากฎวาการเดินดวยเครื่องจักรกลของยานพาหนะนั้นไดกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้น  และความเสียหายนั้นเกิดขึ้นระหวางการเคลื่อนไปของยานพาหนะประกอบกัน  
มิใชเกิดจากยานพาหนะที่หยุดอยูกับที่23 
 (4) ขอตอสูและการพิสูจนความผิดของจําเลย  ตามมาตรา 437 เปนเรื่องที่
บุคคลตองรับผิดฐานละเมิดแมเขาไมไดกระทําความผิด  แตตองรับผิดเพราะกฎหมายบัญญัติใหตอง
รับผิดเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวของกับฐานะของบุคคลนั้น ซ่ึงไดแก ผูครอบครองหรือควบคุม
ยานพาหนะ  ในการบรรยายฟองของโจทกตองบรรยายถึงฐานะของจําเลยวาเปนผูครอบครองหรือ
ควบคุมยานพาหนะ  และความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากยานพาหนะในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของจําเลย  โดยโจทกไมตองกลาวถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของจําเลยแตอยาง
ใด  ในเรื่องภาระการพิสูจนตามมาตรา 437 เปนกรณีที่กฎหมายสันนิษฐานวามีความผิด  จึงเปนขอ
สันนิษฐานตามกฎหมายเพื่อเปนคุณแกผูที่ไดรับความเสียหาย  ดังนั้น ประเด็นการพิสูจนความผิด
จึงเปนเรื่องที่สําคัญในการใชมาตรา 437 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84 บัญญัติวา  “ถาคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงใด  เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตน  ใหหนาที่นําสืบ
ขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง  แตวา 
 1) ... 
 2) ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่ง  
คูความฝายนั้นตองพิสูจนเพียงวา  ตนไดปฎิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอ
สันนิษฐาน” 

                                                 
 23 พจน  ปุษปาคม.  เลมเดิม.  หนา 41. 
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 ดังนั้น เมื่อมีการฟองโดยมีการบรรยายความรับผิดตามมาตรา  437  แลว  
โจทกมีหนาที่นําสืบขอเท็จจริงใหเปนไปตามขอสันนิษฐานของกฎหมายเพื่อที่จะไดรับประโยชน
จากขอสันนิษฐาน 3 ประการ กลาวคือ 
 (1) จําเลยเปนผูครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะนั้น 
 (2) ยานพาหนะนั้นกําลังเดินดวยเครื่องจักรกล 
 (3) ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะ และคาเสียหายของโจทกมีเพียงใด 
 เมื่อโจทกสามารถนําสืบไดตามขอสันนิษฐานนี้แลว  ภาระการพิสูจนจะ
ยอนกลับไปหาจําเลยที่จะตองนําสืบไปในทางที่วา ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิด
ของผูไดรับความเสียหายเอง  โจทกไมจําเปนตองนําสืบถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ
จําเลยแตอยางใด 
              2.4.1.2  กฎหมายประกันภัย ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 
ลักษณะ 20 ซ่ึงแบงการประกันภัยออกเปนการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต  ซ่ึงใน
วิทยานิพนธฉบับนี้จะขอกลาวถึงการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต  ดังตอไปนี้ 
 คําวา  “การประกันวินาศภัย” หมายถึงการประกันภัยเพื่อความเสียหายอันพึง
ประมาณเปนเงินได  ผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดวินาศภัยข้ึนตาม
สัญญา  แตตองไมเกินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงภายในจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว (Indemnity  
Contract) 
 ความสัมพันธทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยเปนการเคลื่อนไหวในสิทธิของ
บุคคลโดยมีวัตถุประสงคที่จะแบงเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตองเสี่ยงภัยตาง ๆ  ของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลจํานวนมากที่อยูในภาวะที่ตองเสี่ยงภัยลักษณะเดียวกัน  แตในสวนของ
การประกันภัยรถยนต ไดแก  การประกันภัยคํ้าจุน ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 887 และมาตรา 888  
ซ่ึงมาตรา 861  เปนลักษณะทั่วไปของการประกันวินาศภัย  “มาตรา 861  อันวาสัญญาประกันภัยนัน้  
คือ  สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน  หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศ
ภัยหากมีขึ้น  หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา  และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
ตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวาเบี้ยประกัน”  มาตรา 861 ไดบัญญัติความหมายของสัญญาประกันภัยไว  
ซ่ึงอาจจําแนกองคประกอบไดดังนี้ 
 1) สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน
หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง 
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 2) สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขแหงการใชคาสินไหมทดแทนหรือใช
เงินจํานวนหนึ่งขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตซึ่งเปนวินาศภัยหรือเหตุอยางอื่นในอนาคตที่ระบุไว
ในสัญญา 
 3) สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งตกลงจะใชเบี้ยประกันภัยใหแก
คูสัญญาฝายแรก 
 หลักตามมาตรา 861 เปนหลักทั่วไปของสัญญาประกันภัย  ซ่ึงการประกันภัยรถก็
ตองเปนไปตามมาตรา 861 เชนกัน  นอกจากหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยแลว  เรื่องที่
เกี่ยวของกับการประกันภัยรถอีกเรื่องหนึ่งคือ  การประกันภัยคํ้าจุน  ซ่ึงการประกันภัยค้ําจุนเปนการ
ประกันวินาศภัยอยางหนึ่ง  แตมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไปซึ่งบัญญัติอยู
ในมาตรา  887 วรรคแรก  ซ่ึงบัญญัติวา  “อันวาการประกันภัยค้ําจุน  คือ  สัญญาประกันภัยซ่ึงผูรับ
ประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย  เพื่อความวินาศภัยอัน
เกิดขึ้นแกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ”  การประกันภัยค้ําจุนนั้นวัตถุ
ที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมาย  ซ่ึงถือเปนวินาศภัยอยางหนึ่งตามมาตรา 86924 ตราบ
ใดที่ผูเอาประกันภัยยังไมเกิดความรับผิดตามกฎหมายที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูใดก็
ตาม  ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเกิดขึ้น 
 ในสวนสิทธิของผูเสียหาย  สัญญาประกันภัยคํ้าจุนเปนสัญญาที่จะโอนสิทธิใหแก
บุคคลภายนอกมิได  เนื่องจากไดยกประโยชนใหแกผูเสียหายไปแลว  ซ่ึงทําใหผูเสียหายมีสิทธิฟอง
เรียกคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยไดโดยตรง  แมผูเสียหายจะมิใชคูสัญญาในสัญญประ
กันภัยก็ตาม  คาสินไหมทดแทนในกรณีนี้ไมอาจคิดเกินไปกวาจํานวนซึ่งผูรับประกันภัยจะพึงตอง
ใชตามสัญญานั้นและในคดีระหวางผูเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น  กฎหมายใหผูเสียหายเรียกตัวผู
เอาประกันภัยเขามาในคดีดวยตามบทบัญญัติมาตรา 887 วรรคสอง25  อนึ่งแมผูรับประกันภัยจะได
ใช เงินคาสินไหมทดแทนใหแก ผู เอาประกันภัยแลว   ก็ยังหาหลุดพนจากความรับผิดตอ

                                                 
 24 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  
“มาตรา 869  อันคําวา  “วินาศภัย”  ในหมวดนี้  ทานหมายรวมเอาความเสียหายอยางใดๆ  บรรดาซึ่งจะพึง
ประมาณเปนเงินได”. 
 25 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 
“มาตรา 887 วรรคสอง  บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน  ตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับ
ประกันภัยโดยตรง  แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัย จะพึงตองใช
ตามสัญญานั้นไดไม  ในคดีระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น  ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอา
ประกันภัยเขามาในคดีดวย”. 
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บุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเสียหายไม  เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนนั้นผูเอา
ประกันภัยไดชดใชใหแกผูเสียหายแลว  ดังนั้นจะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนตก็คือ  การใหผูไดรับความเสียหายจากรถยนตไดรับ
ชดใชคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายควรจะไดรับ  โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแพงลักษณะ
ละเมิดและลักษณะการประกันวินาศภัย  แตเมื่อพิจารณาจากสภาพความเปนจริงแลว  ผูประสบภัย
จากรถไมไดรับการเยียวยาที่เพียงพอ สาเหตุเนื่องมาจาก 
 (1) การพิสูจนความผิด  ผูประสบภัยจากรถสวนใหญไมสามารถนําสืบพิสูจนใหเห็น
ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของจําเลยได  ซ่ึงอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วรุนแรงทําให
พยานหลักฐานสูญหายไมสามารถนํามาพิสูจนได  ผูเห็นเหตุการณอาจจําเหตุการณไดไมทั้งหมด  
เกิดความสับสน  พยานหลักฐานและนํ้าหนักของพยานหลักฐานจึงเปนปญหา  และอุปสรรคที่
สําคัญในการพิสูจนความผิด  
 (2) ผูประสบภัยตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ ซ่ึงถาหากผูประสบภัยมี
ฐานะที่ยากจนก็ไมอาจจะกระทําได  อีกทั้งระยะเวลาในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทยใชระยะเวลาดําเนินคดีนาน  ทําใหผูประสบภัยจากรถที่ไดรับความเสียหายไมไดรับ
การชดใชอยางทันทวงที 
 จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวในขางตน  จึงไดมีการนําระบบการชดใชคาสินไหม
ทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดมาใช ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสะดวก  รวดเร็ว เปนธรรม  
มีประสิทธิผล และสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดทันตอความเสียหายที่ไดรับ  ดังจะกลาวใน
หัวขอตอไปนี้ 
          2.4.2  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนไมตองพิสูจนความผิด 
 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนไมตองพิสูจนความผิด26 เปน “การประกันภัยความ
เสียหายระบบไมมีความผิด” (No-Fault Insurance) อันเปนการประกันชนิดที่บริษัทผูรับประกัน
ชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงอาจไดแก คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นๆ อันคํานวณเปนราคาเงิน
ไดใหแกผูเสียหายที่ประสบภัยจากรถ ไมวาผูเอาประกันภัยจะเปนผูผิดหรือไมก็ตาม  โดยผูเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนตไมตองพิสูจนวาบุคคลอื่นเปนฝายผิดกอนที่จะไดรับชดใช  โดยการ
ชดใชคาเสียหายจะจํากัดเฉพาะคาเสียหายที่อาจคํานวณเปนตัวเงินไดเทานั้น  วิธีนี้จะเปน
หลักประกันสําหรับผูขับขี่รถยนตในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูขับขี่รถคันอื่น  หรือ
อาจเกิดจากการขาดความระมัดระวังของตัวผูเสียหายเอง  จะเห็นไดวา การนําหลักชดใชคาสินไหม

                                                 
 26 ธานี  วรภัทร  ก  เลมเดิม.  หนา 28-29. 
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ทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดมาใชจะมีผลทําใหผูประสบภัยจากรถหรือผูไดรับความเสียหาย
ไดรับชดใชคาเสียหายรวดเร็วและเทาทันกับความเสียหายที่ผูประสบภัยไดรับไมตองเสียเวลานําคดี
ขึ้นสูศาลเพื่อพิสูจนความรับผิดตามหลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด  ซ่ึงแมวาประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 420 และมาตรา 437 จะเปนหลักความรับผิดโดยเครงครัดที่ใหผูครอบครอง
หรือควบคุมยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกลจะตองรับผิดชอบความเสียหาย ไมวาจะ 
จงใจหรือประมาทเลินเลอก็ยังตองรับผิดก็ตาม  แตก็เปดโอกาสใหมีการพิสูจนไดหากความเสียหาย
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูเสียหายเอง  ผูควบคุมหรือครอบครองยานพาหนะก็
ไมตองรับผิด  อันทําใหตองมีการพิสูจนความรับผิด แตการพิสูจนมีขั้นตอนที่ยุงยากและควรจะตอง
นําคดีขึ้นสูศาล ซ่ึงอาจไมคุมกับเวลาและคาใชจายที่ตองเสียไป  ดังนั้น การนําพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาใชเพื่อใหผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตน จึงเปนวิธี
ที่เหมาะสมที่ใชเยียวยาผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายในเบื้องตน 
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บทที่ 3 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
  
 จากปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดจากรถทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  
และทรัพยสินของประชาชนซึ่งเปนผูประสบภัยจากรถ  ทั้งยังมีผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนมากที่
ไมไดรับการชดใชคาเสียหายจากเจาของรถที่กอใหเกิดอุบัติเหตุหรือจากบริษัทประกันภัย  หรือหาก
ผูประสบภัยไดรับชดใชคาเสียหาย  คาเสียหายดังกลาวก็ไมเพียงพอกับความเสียหายที่ไดรับ  ทําให
เปนภาระของผูประสบภัยในการชวยเหลือตนเอง  และยังเปนภาระของรัฐในการเขาไปใหความ
ชวยเหลือเยียวยา  ดังนั้น ภาครัฐจึงจัดใหมีพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
ขึ้น โดยพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการประกันภัยรถยนตภาคบังคับที่รัฐบังคับใหเจาของรถซึ่งใช
รถหรือผูมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันภัยเพื่อใหความคุมครองแกผูประสบภัยจากรถ  หาก
ฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย 
 
3.1  หลักกฎหมายของประเทศไทย 
 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 
2535 มิใชเปนการประกันภัยที่ผูรับประกันภัยมุงการคาหรือหากําไรจากการรับประกันภัยเหมือน
การประกันภัยทั่วไป แตเปนการประกันภัยที่เปนการเยียวยาแกประชาชนผูไดรับผลรายหรือผูที่
ประสบภัยจากรถยนต  ตามหลักการไมมุงการคาหรือแสวงหากําไร (No-Loss  No-Profit) โดย
ประชาชนผูเปนเจาของรถมีภาระหนาที่ตองเสียคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
 3.1.1  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 25351 ไดมีการริเร่ิมยกรางเมื่อราวป  
พ.ศ. 2506 โดยใชช่ือวา "รางพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนตเพื่อบุคคลที่สาม  พ.ศ. ...." ซ่ึงมี
หลักการสาระสําคัญโดยสรุป  คือ เจาของรถหรือผูมีสิทธิครอบครองรถ หรือผูนํารถที่จดทะเบียน
ในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จะตองวางหลักทรัพยจํานวนหนึ่งไวกับ
นายทะเบียน  หรือโดยการเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศ  เพื่อใหความคุมครองแก

                                                 
 1  http://www.doi.go.th/opmv/index.html. 
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บุคคลภายนอกผูซ่ึงไดรับอันตรายตอรางกายหรือชีวิต อันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนตที่ใชหรืออยูในทาง 
หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น  แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดสะดุดหยุดลงในระดับ
กระทรวง  ตอมาในป  พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2520  กระทรวงพาณิชยไดทําการศึกษายกรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขึ้นอีก  การยกรางกฎหมายดังกลาวมีหลักการทํานองเดียวกัน และไดเพิ่มหลักการการชดใช
คาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองรอการพิสูจนวารถคันใดเปนผูกอใหเกิดความเสียหาย โดยใหบริษัท
ประกันภัยจายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนเปนรายปเพื่อเปนกองทุนสําหรับจายใหแกผูประสบภัยกรณีที่มี
ปญหา แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดสะดุดหยุดลง  คร้ันตอมาในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม 
ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี และเปนประธานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา
มีผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนมากที่ไมไดรับการชดใชคาเสียหาย หรือไดรับแตไมเพียงพอกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  จึงเปนภาระของผูประสบภัยจากรถที่จะตองชวยเหลือตัวเองหรือเปนภาระของรัฐบาลที่
ตองเขาไปดูแลใหความชวยเหลือทั้งในดานการรักษาพยาบาลและการดํารงชีพ  ประกอบกับในขณะนั้นยัง
ไมมีกฎหมายใดที่ใหความคุมครองทางการเงินแกผูประสบภัยจากรถในรูปแบบสากลที่ใชกันอยูทั่วไปใน
ประเทศตางๆ ถึงแมจะมีพระราชบัญญัติการขนสงทางบกและพระราชบัญญัติรถยนตที่มีมาตรการบังคับอยู  
แตก็เปนการควบคุมเฉพาะรถยนตโดยสารรับจาง  รถยนตบรรทุกรับจาง และรถยนตรับจางบรรทุก
ผูโดยสารไมเกิน 7 คน ซ่ึงรถดังกลาวมีจํานวนรวมกันแลวไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนรถที่มีอยูทั้งหมดใน
ประเทศ  ดังนั้น จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหามาตรการคุมครองผูประสบภัยจาก
รถยนตขึ้น  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจไดนํารางพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนตเพื่อบุคคลที่สาม  พ.ศ. .... 
ฉบับหลังสุดที่กระทรวงพาณิชยไดยกรางขึ้นนั้นนํามาพิจารณาปรับปรุงโดยไดเพิ่มบทบัญญัติวาดวยวิธีการ
ยึดและขายทอดตลาดรถกรณีที่เจาของรถหรือผูครอบครองรถฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย กําหนดใหมี
คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถและสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึนในกรมการประภัย
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน และไดเปลี่ยนชื่อรางพระราชบัญญัติเปน “รางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. ...." แทนชื่อเดิม  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยกรางเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ  
พ.ศ. 2528 และไดนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นชอบในเวลาตอมา แตรัฐบาลก็ไดส้ินสุดวา
ระลงเสียกอน  ตอมาในสมัย ฯพณฯ พล.อ. ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ไดเกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกแกสระเบิดที่ถนนเพชรบุรีและเกิดเหตุรถบรรทุกดินระเบิดขึ้นที่จังหวัดพังงาในเวลาใกลเคียงกันมี
ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจึงไดส่ังการใหนํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. .... นําเสนอเขาสูคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน  และในระหวางการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอยูนั้นก็เกิดการยึดอํานาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
กฎหมายฉบับนี้ก็มีอันตองตกไป  จนกระทั่งในเวลาตอมากระทรวงพาณิชยไดนํารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีและไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฝายสังคมและกฎหมาย

DPU



 33 

ตามลําดับเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ในที่สุด
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติใหใชพระราชบัญญัติดังกลาว  และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2535 คร้ันตอมาเมื่อไดมีการจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นใหมโดยมี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตรีไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอญัตติดวน เรื่อง ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับรถใหมเพื่อใหเหมาะสม  ที่ประชุมจึงไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้น  พรอมทั้งไดตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ขยาย
ระยะเวลาบังคับใชออกไปอีก 180 วัน กลาวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 
2536  (เดิมมีผลใชบังคับวันที่ 6 ตุลาคม 2535) และเจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชจะตองดําเนินการ
จัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถใหเสร็จสิ้นเรียบรอยตาม
กฎหมายนี้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 (เดิมภายในวันที่ 5 เมษายน 2536) 
 3.1.1.1  เจตนารมณและเหตุผล 
 เจตนารมณและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  "เนื่องจาก
ปรากฏวาอุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวนมากขึ้นในแตละปเปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก  โดยผูประสบภัยดังกลาวไมไดรับการชดใชคาเสียหาย  หรือไดรับชดใชคาเสียหายไมคุมกับ
ความเสียหายที่ไดรับจริง  และผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดี
ยาวนาน ดังนั้น เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและ
ทันทวงที  สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้" จากเหตุผลทายพระราชบัญญัติดังกลาวสามารถสรุปเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฯ 
ไดดังนี้ 
 1) เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถซึ่งไดรับความ
เสียหายแกชีวิตและรางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 
 2) เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวา ผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใช
คาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอนและทันทวงที  และเปนหลักประกันวาสถานพยาบาลทุกแหง
จะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอนและรวดเร็วในการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยจากรถดังกลาว 
 3) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย  ใหมีสวนรวมในการแบงเบา
คาเสียหายของผูประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ  ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาภาระความ
เดือดรอนของผูประสบภัยและครอบครัวแลว  ยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลอีกดวย  
 3.1.1.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
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 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 25352  เปนการประกันภัยภาคบังคับที่มี
แนวคิด  ปรัชญา  และจุดประสงคในการใหบริการสาธารณะและมีสถานะเปนกฎหมายมหาชน  ในลักษณะ
กฎหมายสังคม (Social  Law) โดยหลักการทั่วไปที่เกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับ  ไดแก 
 1) อํานาจรัฐในการบังคับใหตองทําประกันภัย  การประกันภัยภาคบังคับเปนการที่รัฐใช
กฎหมายเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาบางประการในสังคม โดยการออกกฎหมายบังคับประชาชนให
ตองทําประกันภัยนั้นๆ  ถาหากประชาชนในรัฐคนใดมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด  
ทั้งนี้โดยมีนโยบายแหงรัฐและวัตถุประสงคใหเกิดประโยชนแกประชาชนในรัฐที่เปนกลุมเปาหมาย โดยมี
ลักษณะของการบังคับใหทําประกันภัยเพื่อเปนการเยียวยาแกประชาชนอันเปนการบรรเทาหรือชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเสียหาย โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับใหเจาของ
รถซ่ึงใชรถ หรือผูมีรถไวเพื่อใช ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ เพื่ออุด
ชองวางของการประกันภัยคํ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยกําหนดใหผูรับประกันภัยตอง
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยโดยไมตองรอการพิสูจนความผิดเสร็จส้ินกอน และในการใช
อํานาจแหงรัฐบังคับใหทําประกันภัยนี้หากประชาชนที่ถูกบังคับไมปฏิบัติตามกฎหมายจะกําหนดความผิด
และกําหนดโทษไวดวย 
 2) หลักการไมมุงการคาหรือแสวงหากําไร (No-Loss  No-Profit) หลักการนี้นํามาใชกับ
การประกันภัยภาคบังคับโดยเฉพาะ และเปนหลักสากลที่มีการนํามาใชในการประกันภัยภาคบังคับในการที่
ไมมุงการคาหรือแสวงหากําไรจากการรับประกันภัยภาคบังคับ กลาวคือ อัตราเบี้ยประกันภัยที่รัฐกําหนดให
บริษัทประกันภัยเรียกเก็บจากประชาชนผูเอาประกันภัยจะตองไมกอใหเกิดกําไรใหกับบริษัทประกันภัยและ
ผูเกี่ยวของและไมใหบริษัทประกันภัยตองขาดทุน  แตหลักการนี้ไมไดบรรจุไวในพระราชบัญญัตินี้  จึงเปน
เพียงนโยบายของภาครัฐเทานั้น  การที่ภาครัฐออกกฎหมายบังคับใหประชาชนตองปฏิบัติตามเปนการสราง
ภาระหนาที่เพิ่มขึ้นแกประชาชน โดยมีวัตถุประสงคชวยเหลือประชาชนที่อยูในเงื่อนไขการจายคาสินไหม
ทดแทนในลักษณะเปนสวัสดิการสังคม  ดังนั้น เงินของประชาชนที่ถูกบังคับใหตองชําระเบี้ยประกันภัย
จะตองถูกเรียกเก็บไปเพื่อประโยชนของประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามกฎหมายเปนการ
เฉล่ียความเสี่ยงภัยตามหลักและทฤษฎีประกันภัย  
 3) การชดใชคาสินไหมทดแทน โดยไมตองพิสูจนความผิด (No  Fault) เปนการชดใชคา
สินไหมทดแทนโดยผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนตจะไดรับชดใชคาเสียหายโดยอัตโนมัติโดย
ไมตองพิสูจนวาบุคคลใดเปนผูทําละเมิด  อยางไรก็ตาม การชดใชคาเสียหายจะชดใชเฉพาะที่อาจคํานวณ
เปนมูลคาเงินไดเทานั้น ไดแก คารักษาพยาบาล คาขาดรายได และคาใชจายอื่นๆ  แตจะไมรวมถึงคาเสียหาย

                                                 
 2  ธานี วรภัทร  ข  (2548).  กฎหมายวาดวยประกันภัย.  หนา 94-98. 
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อันเกิดจากความเจ็บปวดทุกขทรมานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต3  โดยหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน
โดยไมตองพิสูจนความผิดมี 2 ระบบ คือ ระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบ
แท (Pure  No  Fault) และระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียม (Modified  
No  Fault)4  โดยระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแทจะมีลักษณะที่บังคับให
เจาของรถทุกคันตองเอาประกันภัยและยกเลิกกฎหมายละเมิดโดยสิ้นเชิง  สวนระบบการจายคาสินไหม
ทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียมนั้นใชหลักการของกฎหมายละเมิดตอไปไดภายหลังการจาย
คาเสียหายใหแกผูประสบภัยไปกอนแลว  กลาวโดยรวมคือ  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตอง
พิสูจนความผิด คือ การจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยโดยไมคํานึงวาใครเปนผูผิด  ดังนั้น ระบบการจาย
คาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบแทจะนําหลักกฎหมายละเมิดไปฟองรองกันอีกไมได  
สวนระบบการจายคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิดแบบเทียมนั้นยอมใหนําหลักกฎหมาย
ละเมิดไปฟองรองกันตอไปไดอีก5  ในสวนของการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิด
โดยทั่วไปไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือในตางประเทศมักจะนําวิธีการนี้มาใชกับการประกันภัยภาค
บังคับ  สาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถที่เกิดขึ้นมักจะอยูในสถานการณที่ยุงยากซับซอน  การกระทํา
ละเมิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ยากจะพิสูจนได  ดวยเหตุนี้ จึงมีการประกันภัยที่เรียกวา “การ
ประกันภัยความเสียหายระบบไมมีความผิด” (No-Fault  Insurance) เปนการประกันภัยที่บริษัทผูรับ
ประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนซึ่งอาจไดแก คารักษาพยาบาล และคาใชจายอ่ืนๆ  อันคํานวณเปน
ราคาเงินไดใหแกผูเสียหายที่ประสบภัยจากรถ  ไมวาผูเอาประกันภัยจะเปนผูผิดหรือไมก็ตาม  กลาวโดย
สรุปการประกันภัยความเสียหายระบบไมมีความผิดหรือไมตองพิสูจนความผิดจะมีผลทําใหผูประสบภัย
จากรถหรือผูไดรับความเสียหายไดรับชดใชคาเสียหายรวดเร็วและเทาทันกับความเสียหายที่ผูประสบภัย
ไดรับไมตองเสียเวลานําคดีขึ้นสูศาลเพื่อพิสูจนความรับผิดตามหลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด 
 4) การใหมีมาตรการเสริมเพื่อชดใชคาเสียหายใหแกผูประสบภัยจากรถ  หลักการนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากในบางกรณีมีชองวางของกฎหมายในการเยียวยาผูประสบภัย เชน กรณีขับรถชนแลวหนี 
ผูเสียหายจดจํารถที่ชนไมได หรือกรณีรถคันที่กอภัยไมไดเอาประกันภัยไว เปนตน  ประเทศตางๆ จึงได
กําหนดมาตรการเสริมขึ้น เชน การจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  หรือการเพิ่มเติมขอความใน
กรมธรรมประกันภัยใหความคุมครองผูเสียหายจากรถในทุกกรณี  แมจะเขาขอยกเวนของกรมธรรม

                                                 
 3 Percy  H.  Winfield and John  A.  Jolowicz.  (1984).  Winfield and  Jolowicz on Tort.  p.26.  
 4 ศรัญญา  งามวงศวาน.  (2539).  กฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ.  หนา 59.  
 5 วัลภา  นนทธนาภรณ.  (2547).  ปญหาการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535.  หนา 15. 
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ประกันภัย  หรือขอยกเวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม  บริษัทจะไมมีสิทธิยกขึ้นอางเปนขอ
ตอสูผูประสบภัยได6 
 3.1.1.3  การจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจาของรถ ผูมีรถไวเพื่อ
ใช และรถที่จดทะเบียนในตางประเทศแตไดนําเขามาใชในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว ตองจัดใหมี
การประกันภัยตามกฎหมาย  หากไมปฏิบัติตามจะไดรับโทษตามกฎหมาย  ทั้งนี้ รถที่ตองจัดใหมีการ
ประกันภัยและรถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีการประกันภัยมีดังตอไปนี้ 
 1) ประเภทของรถที่ตองทําประกันภัย 
 (1) รถที่ตองทําประกันภัย  
 รถที่ตองทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติฯ ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต  กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  กฎหมายวาดวยรถยนตทหารและหมายความ
รวมถึงรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่เจาของมีไวใช  หรือมีไวเพื่อใชไมวารถดังกลาวจะเดนิดวยกาํลัง
เครื่องยนต  กําลังไฟฟา  หรือพลังงาน  และรวมถึงรถที่จดทะเบียนในตางประเทศแตไดนําเขามาใชใน
ราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว โดยเจาของรถไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร7  และให
รวมถึงรถปายแดง  รถพวงของรถชนิดนั้นดวย  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมีความประสงคที่จะใหรถทุกคันที่ใช
เปนยานพาหนะซึ่งขับเคลื่อนดวยกําลังของเครื่องจักรกลบนทองถนนมีการประกันความเสียหายหากรถนั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย8  ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนสงทางบกไมรับจดทะเบียน แต
หากเขาขายวารถนั้นเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น ใหจัดเปนรถที่ตองทําประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติฯ 
 (2) รถที่ไดรับยกเวนไมตองทําประกันภัยมีดังนี้9 
 ก. รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย  พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค 
 ข. รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกําหนด 
 ค. รถของกระทรวง ทบวง กรมและสวนราชการตางๆ  รถยนตทหาร  

                                                 
 6  วัลภา  นนทธนาภรณ.  เลมเดิม.  หนา 15-16. 
 7  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 9. 
 8 นายเกษม  มานะสาคร.  (2547).  ปญหาการดําเนินงานของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2540.  หนา 24. 
 9 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 8. 
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 ง. รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
ธุรการที่เปนอิสระขององคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ  
 รถที่ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัตินี้  หากไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย 
ผูประสบภัยสามารถรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนไดจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 23 (6) 
หลังจากนั้นหนวยงานราชการซึ่งเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายตองนําสงเงินจํานวนนั้นคืนกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 3210 
 2) บุคคลที่เกี่ยวของกับการทําประกันภัย 
 (1) ผูมีหนาที่ทําประกันภัย 
 ก. เจาของรถ (ผูมีกรรมสิทธิ์ในรถ) 
 ข. ผูเชาซ้ือรถ (ผูครอบครองรถในฐานะผูเชาซ้ือรถ) 
 ค. เจาของรถซึ่งนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราว 
 หากฝาฝนไมจัดใหมีการทําประกันภัยรถ  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท11  
 (2) ผูมีหนาที่รับประกันภัย 
 ก. บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขา
ของบริษัทนั้นๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทประกันภัยจะตองรับประกันภัยรถทุกคันจะปฏิเสธไมยอมรับ
ประกันภัยไมได 
 ข. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด รวมถึงสาขาบริษัททั่วประเทศ   
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต12 
 บริษัทใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติฯ จะตองระวางโทษปรับตั้งแต 
50,000 บาท  ถึง 250,000 บาท13 
 3.1.1.4  ความคุมครองตามกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 1) ผูที่ไดรับความคุมครอง 
 (1) ผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงหมายถึง ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  
เนื่องจากรถที่ใชหรืออยูในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ประชาชนทุกคนที่ประสบภัย

                                                 
 10 นายเกษม  มานะสาคร.  เลมเดิม.  หนา 25. 
 11 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 37. 
 12   พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่ง (2). 
 13  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 38. 
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จากรถ หากไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถก็จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งส้ิน  
 (2) ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย กรณีผูประสบภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถ 
ซ่ึงทายาทโดยธรรมนั้นก็คือ บุคคลที่กําหนดไวในบรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่อง
มรดกและจะตองเปนทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายดังกลาว  
 2) ความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดระบุความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกผูประสบภัยวา “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยอันเกิด
จากรถ14  จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวาความเสียหายที่ผูประสบภัยจากรถจะไดรับความคุมครอง 
ไดแก  ความเสียหายตอชีวิต หมายความวาผูประสบภัยจากรถไดรับอันตรายถึงตาย   ความเสียหายตอ
รางกาย หมายความวาผูประสบภัยจากรถไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บ  และความเสียหายตออนามัย หมายความ
วาการทําใหบุคคลอื่นเสียสุขภาพหรือการทําใหเดือดรอนที่จะอยูอยางสงบสุข ความเสียหายตออนามัยที่
เจาของรถกอใหเกิดขึ้นตอผูประสบภัย อาทิเชน รถชนตองถูกตัดแขน ขา นิ้วมือ  เปนตน 
 ความเสียหายที่จะไดรับคาเสียหายเบื้องตน15   ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายตอรางกาย ไดแก 
 ก. คายา  คาอาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจน และอื่นๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการ
บําบัดรักษา 
 ข. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา  รวมทั้งคาซอมแซม 
 ค. คาบริหารทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค ทั้งนี้ไมรวมถึงคาจางพยาบาล
พิเศษและคาบริการทํานองเดียวกัน 
 ง. คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 
 จ. คาพาหนะนําผูประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนกรณีความเสียหายตอรางกายไดกําหนดไวจํานวนเทาที่
จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท  กลาวคือ จายตามที่เสียหายจริงแตสูงสุดไมเกินคาเสียหายเบื้องตน  คือ 
15,000 บาท 
 (2) ความเสียหายตอชีวิต  ไดแก 
 ก. คาปลงศพ 
 ข. คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพผูประสบภัย 

                                                 
 14  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 4. 
 15  กฎกระทรวงฉบับที่ 12,  (2540). 
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 จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนกรณีความเสียหายตอชีวิตจํานวน 15,000 บาท  เปนกรณี
ที่จายใหเปนจํานวนที่แนนอนโดยไมตองพิสูจน และในกรณีที่ไดรับความเสียหายตอรางกายกอนและตอมา
ไดรับความเสียหายตอชีวิตก็ใหไดรับทั้งสองอยางรวมกันแตไมเกิน 30,000 บาท 
 (3) ความเสียหายตออนามัย พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดคาเสียหายตออนามัย16 

ดังตอไปนี้ 
 ก. ตาบอด 
 ข. หูหนวก 
 ค. เปนใบ  หรือเสียความสามารถในการพูด  หรือล้ินขาด 
 ง. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ 
 จ. เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
 ฉ. จิตพิการอยางติดตัว 
 ช. ทุพพลภาพอยางถาวร 
 ในกรณีความเสียหายตออนามัยนั้น  การจายคาเสียหายเบื้องตนใชหลักเดียวกับความ
เสียหายตอรางกาย  เนื่องจากความเสียหายตออนามัยเปนสวนหนึ่งของความเสียหายตอรางกาย17 
 3) ความคุมครองกรณีอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี 
 (1) กรณีผูประสบภัยเปนผูขับขี่และเปนฝายผิดเอง หรือไมมีผูใดรับผิดตามกฎหมายตอ
ผูขับขี่ที่ประสบภัย  ผูประสบภัยที่เปนผูขับขี่จะไดรับความคุมครองไมเกินคาเสียหายเบื้องตนกลาวคือ  หาก
บาดเจ็บจะไดรับคารักษาพยาบาลไมเกิน 15,000 บาท หรือเสียชีวิตจะไดรับคาปลงศพจํานวน 35,000 บาท 
หรือเสียชีวิตภายหลังรักษาพยาบาลจะรับคาเสียหายเบื้องตนไมเกิน 50,000  บาท  
 (2) กรณีผูประสบภัยเปนผูโดยสารหรือบุคคลภายนอกรถ และผลคดียุติวาผูขับขี่รถคัน
ที่โดยสารเปนผูกระทําละเมิด (ประมาทเอง) กรณีบาดเจ็บจะไดรับการชดใชคาเสียหายไมเกิน 50,000 บาท  
และกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอยางถาวรจะไดรับการชดใชจํานวน 100,000 บาท  
 4) คาเสียหายเบื้องตน  คือ เงินจํานวนหนึ่งซ่ึงจายใหแกผูประสบภัยจากรถเปนคา
รักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูประสบภัยหรือคาปลงศพในกรณี
เสียชีวิต  คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพ  รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอื่นเพื่อเปนการ
บรรเทาความเสียหายและความเดือดรอนของผูประสบภัย18 โดยไมตองรอพิสูจนความรับผิด สิทธิเรียก
คาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัยหรือจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดกําหนดขึ้น เพือ่ให

                                                 
 16  กฎกระทรวงฉบับที่ 11,  (2540). 
 17  วัลภา  นนทธนาภรณ.  เลมเดิม.  หนา 21-22. 
 18  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 4. 
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ความคุมครองแกผูประสบภัยที่มีฐานะยากจนซึ่งอาจไมมีเงินที่จะจายเปนคารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ
หรือไมมีเงินจะจายเปนคาปลงศพ  ดังนั้น คาเสียหายเบื้องตนจึงมีลักษณะเปนเงินทดลองจายไปกอน19 
 (1) คาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตน เปนคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหภาย
หลังจากที่มีการพิสูจนความรับผิดตามกฎหมายแลว โดยบริษัทที่รับประกันภัยรถที่เปนฝายผิดตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัยหรือทายาทผูประสบภัย เมื่อรวมกับคาเสียหายเบื้องตนที่
ผูประสบภัยหรือทายาทไดรับแลว ดังนี้  
 ก. กรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต ผูประสบภัยจะไดรับชดใช
คาเสียหายตามความเปนจริง แตไมเกิน 50,000 บาท ตอผูประสบภัย 1 คน เทากับผูประสบภัยไดรับ
คาเสียหายเบื้องตน 15,000 บาท รวมกับคาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนตามความเปนจริงอีกไม
เกิน 35,000 บาท 
 ข. กรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บแตไมเสียชีวิต แตทุพพลภาพหรือเสียหายตอ
รางกายหรืออนามัยดังนี้ 
 ก) ตาบอด 
 ข) หูหนวก 
 ค) เปนใบ  หรือเสียความสามารถในการพูด  หรือล้ินขาด 
 ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ 
 จ) เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
 ฉ) จิตพิการอยางติดตัว 
 ช) ทุพพลภาพอยางถาวร 
 ไดรับคาเสียหายรวมเปนเงิน 80,000 บาท 
 ค. กรณีที่ผูประสบภัยเสียชีวิตทันที  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยจะไดรับชดใช
คาเสียหายรวมกันเปนเงินจํานวน 80,000 บาทตอผูประสบภัย 1 คน เทากับไดรับคาเสียหายเบื้องตน 15,000 
บาท เปนคาปลงศพรวมกับคาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนอีก 65,000  บาท 
 ง. กรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตาย  หลังจากที่มีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
หรือในสถานพยาบาล  ทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยจะไดรับชดใชคาเสียหายรวมกันเปนเงินจํานวน 
80,000 บาทตอผูประสบภัย 1 คน เปนคาเสียหายเบื้องตนสําหรับเปนคารักษาพยาบาลและคาปลงศพไมเกิน 
30,000 บาท รวมกับคาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนอีกจํานวนหนึ่งรวมกันแลวไมเกิน 80,000 
บาท 

                                                 
 19  นายเกษม  มานะสาคร.  เลมเดิม.  หนา 27. 
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 ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับขี่และเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย  หรือไมมีผูใดตอง
รับผิดตามกฎหมายตอผูขับขี่ที่เปนผูประสบภัย  ผูขับขี่จะไดรับชดใชเฉพาะคาเสียหายเบื้องตนในวงเงินไม
เกิน 15,000 บาทเทานั้น  แตจะไมไดรับคาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตน  การที่ผูประสบภัย
ไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมตัดสิทธิผูประสบภัยที่จะเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย20   
 (2) การจายคาเสียหายเบื้องตนกรณีรถตั้งแตสองคันขึ้นไปกอใหเกิดความเสียหาย 
 คาสินไหมทดแทนกรณีรถตั้งแต 2 คันขึ้นไปกอใหเกิดความเสียหาย  หากตางฝายตางมี
ประกันตามพระราชบัญญัติฯ และไมมีผูใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิด  ผูประสบภัยที่เปนผูโดยสารจะไดรับ
ความคุมครองตามหลักการสํารองจาย ดังนี้  
 1) กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทที่รับประกันภัยรถคนัที่
ผูประสบภัยโดยสารมาขณะเกิดเหตุจะสํารองจายคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ  จํานวนเงินไมเกิน 50,000 
บาท ตอคนแกผูประสบภัย  
 2) กรณีเสียชีวิต  บริษัทจะสํารองจายทดแทนคาปลงศพจํานวน 100,000 บาท ตอคน  
แกทายาทผูประสบภัย  
 (3) การขอรับคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตน 
 ก. การขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัย 
 กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติใหมีการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนสําหรับ
ผูประสบภัย  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงได
กําหนดไววา การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนใหยื่นคํารองขอตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและตองมี
หลักฐานดังตอไปนี้ 
 ก) กรณีความเสียหายตอรางกาย 
 (ก) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจง
หนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวาผูที่มีช่ือใน
หลักฐานนั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี 
 ข) กรณีความเสียหายตอชีวิต 
 (ก) สําเนามรณบัตร 

                                                 
 20  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 22. 
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 (ข) บัตรประจําตัว  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวาผูที่มีช่ือในหลักฐาน
นั้นเปนผูประสบภัย แลวแตกรณี 
 (ค) สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
 ค) กรณีผูประสบภัยถึงแกความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล  ใหมีหลักฐานตาม (ก) และ(ข) 
 ในการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนใหผูประสบภัยเปนผูรองขอ หากผูประสบภัย
ไมสามารถรองขอได ใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาผูประสบภัย ญาติ หรือผูมีสวนไดเสียของ
ผูประสบภัย แลวแตกรณี รองขอแทนได ในกรณีผูประสบภัยถึงแกความตายใหทายาทโดยธรรมของ
ผูประสบภัยเปนผูขอและตองมีหลักฐาน (2) หรือ (3) แลวแตกรณี พรอมดวยหลักฐานที่แสดงการเปน
ทายาทโดยธรรม การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทที่รับประกันภัยตองกระทําภายใน 180 วัน นับ
แตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น21 
 ข. การจายคาเสียหายเบื้องตนโดยบริษัทประกันภัย 
            พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติ
ใหบริษัทผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใหดําเนินการจายดังตอไปนี้ 
 ก) ใหจายแกผูประสบภัย โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาล
ผูประสบภัย 
 ข) ใหจายเปนเงินสด  หรือจายเปนเช็คที่ไมไดลงวันที่ลวงหนา 
 ค) ใหจายใหเสร็จเรียบรอยภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ทั้งนี้ โดยไม
ตองรอการพิสูจนความรับผิด 
 ในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  บริษัทหรือสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจะตองจายใหเสร็จส้ินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูประสบภัย โดย
ไมตองรอการพิสูจนความรับผิด22  ซ่ึงบริษัทประกันภัยจะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  ใน
กรณีตางๆ  ดังตอไปนี้ 

                                                 
 21 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 27. 
 22 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 25. 
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 (ก) กรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
ซ่ึงมีขอความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกตางจากที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  
บริษัทจะยกเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได23  
 (ข) บริษัทจะยกเอาเหตุแหงความไมสมบูรณ การฝาฝนเงื่อนไขของกรมธรรม
ประกันภัยระหวางบริษัทกับเจาของรถ  หรือการไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกับเจาของรถ  เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได  เวนแตบริษัทไดมีหนังสือแจงการบอกเลิก
กรมธรรมประกันภัยใหเจาของรถและนายทะเบียนทราบลวงหนา24 
 (ค) บริษัทจะยกเอาความทุจริต  หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัยมาเปนขอตอสู  เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได25 
 ค. การขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทรับประกันภัยไว ให
บริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย26  ในกรณีที่บริษัทไมจาย
คาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบ
จํานวนที่ตองจายใหผูประสบภัย ใหผูประสบภัยแจงตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย27  พรอม
ขอเท็จจริง28  ดังนี้ 
 ก) ช่ือบริษัทประกันภัยและหมายเลขกรมธรรมประกันภัย 
 ข) จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนที่ประสงคจะไดรับ 
 ค) วันที่ไปยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากบริษัทประกันภัย 
 หากผูประสบภัยไมสามารถแจงได ใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษา
ผูประสบภัย ญาติ ผูมีสวนไดเสียของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย แลวแตกรณี แจง
แทนได 
 เมื่อเกิดกรณีตามมาตรา 23 และผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบื้องตนจาก
เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายหรือจากบริษัทประกันภัยได  ผูประสบภัยอาจยื่นคํารองขอรับคาเสียหาย

                                                 
 23 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 15. 
 24 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 16. 
 25 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 17. 
 26 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 20 วรรคหนึ่ง.   
 27 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 21. 
 28 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจาย
คาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน พ.ศ.2545,  ขอ 2. 
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เบื้องตนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดตอสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยพรอมทั้งเอกสาร
หลักฐาน29  ดังนี้ 
 (ก) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจงหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัว  สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  สําเนาหนังสือ
เดินทาง  หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกใหที่สามารถพิสูจนไดวาผูที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเปน
ผูประสบภัย แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ 
 (ค) สําเนามรณบัตรและหลักฐานตาม (2) ในกรณีผูประสบภัยถึงแกความตาย
เพราะอุบัติเหตุจากรถ 
 (ง) บันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน 
 ในกรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตาย  ใหทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยยื่น
เอกสารตาม (2) พรอมดวยหลักฐานที่แสดงการเปนทายาทโดยธรรม 
 หากผูประสบภัยไมสามารถรองขอได ใหโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษา
ผูประสบภัย  ญาติ  ผูมีสวนไดเสียของผูประสบภัย  หรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย แลวแตกรณี รอง
ขอแทนได 
 การยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนฯ  ผูประสบภัยหรือทายาทตองยื่น
ภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
 ง. การจายคาเสียหายเบื้องตนโดยกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 กองทุนทดแทนผูประสบภัยตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  พ.ศ. 2535 มีหนาที่จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย หากผูประสบภัยไมไดรับการชดใชจาก
บริษัทประกันภัย หรือเจาของรถไมจัดใหมีประกันภัย หรือไมสามารถเรียกรองจากบุคคลใดได  เชน รถชน
แลวหนี หรือเจาของรถที่ไมจัดใหมีประกันภัยไมยอมจายคาเสียหาย ฯลฯ โดยคาเสียหายเบื้องตนที่สามารถ
จายได คือ คารักษาพยาบาลกรณีไดรับบาดเจ็บตามที่รักษาจริงไมเกิน 15,000 บาท และคาปลงศพกรณี
เสียชีวิตจํานวน 35,000 บาท แตหากผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิตในภายหลัง ผูประสบภัยที่
เสียชีวิตจะไดรับคารักษาพยาบาลตามที่รักษาจริงไมเกิน 15,000  บาท  และคาปลงศพจํานวน 35,000 บาท 
ซ่ึงรวมแลวไมเกินจํานวน 50,000 บาท  
 3.1.1.5  สิทธิของผูจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถ 
 เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยเสร็จส้ินแลว  กองทุน
สามารถเขารับชวงสิทธิจากผูประสบภัยไปไลเบี้ยเอากับผูกระทําละเมิดได ดังนี้ 
                                                 
 29 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนและการจาย
คาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน พ.ศ.2545,  ขอ 3. 
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 1) สิทธิในการเรียกเงินคืนพรอมเงินเพิ่ม30 
 กรณีที่เจาของรถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9  
และเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม
ครบจํานวน  หรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัย  หรือจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) หรือมาตรา 23 (5) แลวแตกรณี  เมื่อกองทุนได
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยแลว นายทะเบียนยอมมีอํานาจที่จะออกคําสั่งเรียกเงินตามจํานวนที่
ไดจายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี  พรอมเงินเพิ่มดังที่บัญญัติไวในมาตรา 26 วา “ใน
กรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) หรือมาตรา 23 (5) แลวแตกรณี  เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปตามมาตรา 25 แลว  ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเรียก
เงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบของ
จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก  เวนแตกรณีที่ความเสียหาย
เกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (4) และเจาของรถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริต  หรือ
เจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกินสามสิบวันโดยเจาของรถไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย  
หรือในกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  นาย
ทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได  หลักเกณฑในการเรียกเงินคืน  การงดและลดเงินเพิ่มใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ” 
 คําวา “นายทะเบียน” ตามคํานิยามในมาตรา 4 หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เงินเพิ่มที่ตองเสียตามมาตรา 26 เปนโทษในทางแพง  ทํานองเดียวกับการเสียดอกเบี้ย 
ตางกันตรงที่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เนิ่นนานออกไป  แตเงินเพิ่มจะเสียในอัตราเดียว  คือรอยละ
ยี่สิบไมวาจะจายลาชาซักเทาใดก็ตาม นอกจากนั้น เจาของรถหรือบริษัทยังตองรับโทษในทางอาญาอีกดวย 
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 44 วา “บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือเจาของรถหรือบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท” มาตรา 44 ไดวางบทกําหนดโทษกรณีบริษัทจายคาเสียหายเบ้ืองตนลาชากวา 7 
วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอจากผูประสบภัยตองระวางโทษปรับตามมาตรา 44 แตไมตองเสียเงินเพิ่ม  แต
ถาพนกําหนด 7 วัน ไปแลวผูประสบภัยเพิ่งมารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน  เมื่อกองทุนไดจาย

                                                 
 30  อํานวย  สุภเวชย.  เลมเดิม.  หนา 92-93. 
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คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว  นอกจากบริษัทตองเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบแลวยังตองรับโทษ
ปรับตามมาตรา 44  ดวย 
 2) สิทธิยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายและสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย31 
 ในกรณีที่เจาของรถมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9  
และเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม
ครบจํานวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23 (1) ประการหนึ่ง กับในกรณีที่ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่
กอใหเกิดความเสียหายและรถนั้นไมมีการประกันภัยกับบริษัทตามมาตรา 23  (3) อีกประการหนึ่ง ทั้งสอง
กรณีนี้ตามมาตรา 28 บัญญัติวา “ในกรณีตามมาตรา 23 (1) และ (3)  ใหนายทะเบียนยึดรถที่กอใหเกิดความ
เสียหายไวไดหากมิไดมีการยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลว  จนกวาเจาของรถจะไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยจนครบจํานวน  หรือจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนภายใน 7 วัน  นับแตวันที่
ได รับคําส่ังจากนายทะเบียน  และหากมีการยึดรถนั้นตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลว   ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีสิทธิขอเขาเฉล่ียในทรัพยนั้นหากมีการขาย
ทอดตลาด” จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวา  นอกจากนายทะเบียนจะมีอํานาจเรียกให
เจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี  จายเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนไดแลวยังมีสิทธิตามมาตรา 28 ที่
บัญญัติใหนายทะเบียนมีอํานาจยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นไวไดทันที  โดยไมตองรอผลการ
ดําเนินการตามมาตรา 26 วาเจาของรถจะจายคาเสียหายเบื้องตนพรอมเงินเพิ่มคืนแกกองทุนหรือไม  ถา
เจาของรถยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจนครบจํานวนแลว  นายทะเบียนก็ไมสามารถจะยึด
รถนั้นไวไดตอไป กลาวคือ นายทะเบียนจะตองคืนรถที่ยึดไวแกเจาของรถ 
 ในกรณีที่กองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลวและไดใชสิทธิตาม
มาตรา 26 เรียกเงินคืนแกกองทุนพรอมเงินเพิ่มรอยละยี่สิบของเงินที่ไดจายไป  ถาเจาของรถไดจายเงินตาม
จํานวนที่กองทุนเรียกไปคืนแกกองทุนภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน  ในกรณีเชนนี้  
นายทะเบียนก็จะตองคืนรถที่ยึดไวใหแกเจาของรถเชนกัน  ถารถนั้นมีการยึดไวตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลว  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะที่เปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยทรัพยหากไดมีการขายทอดตลาดรถที่ยึดไว
นั้น   เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดยอมตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 33 วรรคสอง (4) ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสาม 
 3) สิทธิในการขายทอดตลาดรถที่ยึดไว32 

                                                 
 31  อํานวย  สุภเวชย.  เลมเดิม.  หนา 93-94. 
 32  อํานวย  สุภเวชย.  เลมเดิม.  หนา 94-96. 
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 สิทธิในการขายทอดตลาดรถที่ยึดไวไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วา “รถที่ยึดไวตามมาตรา 
28 ใหนายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 
 (1) กรณีที่เจาของรถตามมาตรา 23 (1) ไมจายเงินคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนทดแทน
ไดจายแทนไปคืนใหแกกองทุนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน 
 (2) กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและนายทะเบียนไดประกาศ
หาตัวเจาของรถโดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่งไดยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไวและ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่จําหนายในทองถ่ินที่เกิดเหตุอยางนอย 2 วันติดตอกัน แตเจาของรถไม
ปรากฏตัวตอนายทะเบียนซึ่งไดยึดรถนั้นไวภายใน 30 วันนับแตวันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ ทั้งนี้ 
กอนที่นายทะเบียนจะมีสิทธิขายทอดตลาดรถที่ยึดไว นายทะเบียนจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ก. ประกาศหาตัวเจาของรถโดยปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่งได
ยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหาย  และ 
 ข. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่จําหนายในทองถ่ินที่เกิดเหตุอยางนอย 2 วัน
ติดตอกัน 
 เมื่อครบกําหนด 30 วันนับแตวันแรกที่ประกาศหนังสือพิมพแลว  หากเจาของรถ
ยังไมปรากฎตัวตอนายทะเบียนที่ยึดรถไว  สิทธิของนายทะเบียนในการที่จะขายทอดตลาดรถที่ยึดไวจึงจะ
บังเกิดขึ้น 
 4) สิทธิในการไลเบี้ยหรือเรียกเงินคืนของกองทุน33 
 มาตรา 31 บัญญัติวา “ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
หรือเกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับขี่รถ  ผูซ่ึงอยูในรถ  
หรือผูประสบภัย  เมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทน  หรือเมื่อสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  หรือเมื่อหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 
หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) ไดจายเงินคืนกองทุนตามมาตรา 32 ไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใด ใหบริษัท
หรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยหรือหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 
8 (4) แลวแตกรณี มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินดังกลาวได”  เมื่อ
กองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว  ตอมาเมื่อพิสูจนไดวาเปนความผิดของ
บุคคลภายนอก  หากยังไมไดใชสิทธิเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถ  ยอมสามารถเรียกเอาจาก
บุคคลภายนอกตามมาตรา  31 ได 
 3.1.1.6  กองทุนทดแทนผูประสบภัย 

                                                 
 33 อํานวย  สุภเวชย.  เลมเดิม.  หนา 96. 
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 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา 
“กองทุนทดแทนผูประสบภัย” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน34  และเงื่อนไขในการจายคาสินไหม
ทดแทน กลาวคือ เปนทุนสํารองสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อเกิดกรณี
ดังตอไปนี้35 
 1) รถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจาของรถ
ไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน  
 2) รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก  
ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และไดมีการรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน  
 3) รถนั้นไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา 7 หรือมาตรา 9  
 4) ผูขับรถนั้นหลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  
 5) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ  
 6) รถตามมาตรา 8 ที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  
 การจัดใหมีกองทุนทดแทนก็เพื่อเปนการปดชองวางของกฎหมายในกรณีที่เกิดความ
เสียหายแลวไมสามารถหาตัวผูรับผิดได  หรือมีผูรับผิดแตผูนั้นไมจายคาเสียหายเบื้องตนเพื่อบรรเทาความ
เสียหายแกผูประสบภัยไดอยางทันทวงที  ผูประสบภัยก็สามารถจะเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน
ทดแทนเพื่อมาเยียวยาความเสียหายของตนได  
 1) แหลงที่มาของเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัย 36 
 (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให  ซ่ึงเปนเงินที่รัฐบาลไดจัดหางบประมาณมาให
กองทุนเพื่อเปนทุนสําหรับเปนคาใชจาย 
 (2) เงินที่บริษัทประกันภัยจายสมทบใหแกกองทุนทุกรอบสามเดือนในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยในแตละสามเดือน เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นให
นําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรได การเรียกเก็บ  และการจายเงิน

                                                 
 34 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 33. 
 35  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 23. 
 36  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 33 วรรคสอง. 
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สมทบจากบริษัท ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง37  และเงินเพิ่มที่ไดรับใน
อัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบที่ไมไดจายตามมาตรา 36 ทวิ 
 (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
 (4) เงินหรือทรัพยสินที่ไดตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32  
 (5) เงินหรือทรัพยที่มีผูอุทิศให  หรือเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
 (6) ดอกผลของเงินกองทุนในกรณีที่ไดมีการนําเงินของกองทุนไปหาประโยชน 
 (7) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ไดมาตามขอ  4  และขอ 5 ซ่ึงก็คือ เงินที่ไดมาจาก
การยึดรถหรือขายทอดตลาด  หรือขายทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหหรือบริจาคให 
 (8) เงินรายไดอ่ืนๆ  เชน  เงินเพิ่ม  คาปรับ เงินคาธรรมเนียมตางๆ  เปนตน 
 เงินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 33 วรรคทาย 
 2) สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 มาตรา 34 กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึน ปจจุบันสังกัดอยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุน 
เชน เก็บรวบรวม เบิกจาย และเก็บรักษาเงินกองทุน จัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 
3.2  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของตางประเทศ 
 ประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐไตหวันนอกจากจะเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางดานการ
คมนาคมและเปนประเทศที่อยูในแถบเอเชียเชนเดียวกับไทยแลว  กฎหมายการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
ของทั้งสองประเทศยังมีความคลายคลึงกับของไทย กลาวคือ มีการแบงระบบการประกันภัยรถยนตออกเปน
การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ทั้งการประกันภัยรถยนตภาคบังคบั
ของทั้งสองประเทศยังมีเจตนารมณในการใหความคุมครองครอบคลุมความรับผิดตอชีวิตและรางกายของ
ผูประสบภัยทํานองเดียวกับของประเทศไทย  โดยการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของทั้งสองประเทศยังได
นําหลักการไมมุงการคาหรือแสวงหากําไรและหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองพิสูจนความผิด
มาใชเชนเดียวกันกับของประเทศไทย  โดยสาระสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของทั้งสอง
ประเทศ  มีดังนี้ 
 3.2.1  ความเปนมาของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุน38 
                                                 
 37  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535,  มาตรา 36.  
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 การประกันภัยรถยนตเกิดขึ้นในญี่ปุนเมื่อป  ค.ศ. 1914 ซ่ึงในขณะนั้นมีรถยนตที่จดทะเบียนใน
ญี่ปุนจํานวนทั้งส้ินเพียง 1,066 คัน นับจากนั้นสองถึงสามทศวรรษ การจราจรทางรถยนตของญี่ปุนกาวหนา
ไปอยางชาๆ  จนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็ไดมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญทางดานรถยนตของ
ญี่ปุน  โดยมีการเพิ่มขึ้นอยางมากของจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนเปนจํานวนถึง 78,000,000  คัน ซ่ึงถือเปน
ประเทศที่มีจํานวนรถยนตมากเปนอันดับสองของโลก  
 การประกันภัยรถยนตในญี่ปุนดําเนินการภายใต 2 ระบบ  ไดแก 1. การประกันภัยรถยนตภาค
บังคับ (Compulsory Automobile Liability Insurance หรือเรียกโดยยอวา “CALI”)  และ 2. การประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ  ทั้งนี้การประกันภัยรถยนตภาคบังคับอยูภายใตกฎหมายวาดวยการประกันความรับผิด
ทางรถยนต  ซ่ึงประกาศและมีผลใชบังคับในป ค.ศ. 1955 ซ่ึงการประกันภัยประเภทนี้ครอบคลุมเฉพาะ
ความรับผิดตอชีวิตและรางกายเทานั้น โดยกฎหมายดังกลาวจะจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัยสําหรับ
กรณีถึงแกชีวิตและสําหรับกรณีที่ไดรับบาดเจ็บหรือพิการถาวรในแตละระดับไว  ซ่ึงแตเดิมความรับผิดตอ
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการใชรถนั้นเปนไปตามหลักเกณฑของความผิดฐานละเมิด 
(Tort  Liability) ตามประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน มาตรา 70939 กลาวคือ ผูไดรับความเสียหายจะ
เรียกรองคาเสียหายไดก็ตอเมื่อสามารถพิสูจนไดวาเปนความผิดหรือความประมาทของผูใชรถ  ซ่ึงในหลาย
กรณีผูประสบภัยไมมีหลักฐานพอที่จะพิสูจนจนกระทั่งในปค.ศ.1955 รัฐบาลญี่ปุนไดเล็งเห็นความสําคัญ
และตระหนักถึงความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินจากการใชรถของประชาชน  จึงไดประกาศใช
พระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนต (Automobile Liability  Security  Law  1955) โดย
ในกฎหมายนี้กําหนดใหมีการประกันภัยความรับผิดจากการใชรถยนตภาคบังคับ คือ Compulsory 
Automobile Liability  Insurance (CALI หรือ Ji-Bai-Seki)   
 สวนการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจะมีผลครอบคลุมทั้งสามฝาย  ทั้งผูรับประกันภัย  ผูเอา
ประกันภัย และผูเสียหาย (ไมวาจะเปนความรับผิดตอชีวิตและรางกาย  หรือความรับผิดตอทรัพยสิน) ทั้ง
จากอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี  รถยนตที่ไมทําประกันภัย  ความรับผิดตอผูโดยสาร  ตลอดจนความเสียหายแก
รถยนตของผูเอาประภัยเอง  สําหรับกรณีที่ตองรับผิดตอชีวิตและรางกายนั้น  พระราชบัญญัติวาดวยการ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจะมีผลคุมครองตอความเสียหายสวนที่เกินไปจากที่ไดรับความคุมครองจาก
การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ซ่ึงเบี้ยประกันภัยในสวนของการประกันวินาศภัยในปงบประมาณ 2004 ที่
มีจํานวนทั้งสิ้น 9,125.2  พันลานเยนนั้น  เปนเบี้ยประกันภัยรถยนต (ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ)  

                                                                                                                                                        
 38  Automobile Insurance in Japan,  (May 2006). 
 39  Civil  Code, 
Article 709,  A person who has intentionally or negligently violated the right of another is bound to compensate any 
damages resulting in consequence. 
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จํานวนถึง  4,844.2  พันลานเยน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 53.1 ซ่ึงเปนขอมูลจากรายงานขององคการจัดระดับการ
ประกันวินาศภัย (Non-Life  Insurance Rating Organization of  Japan ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกโดยยอวา 
“NLIRO”)  
ที่ไดรวบรวมจากบริษัทประกันที่เปนสมาชิก  ทั้งนี้ องคการจัดระดับการประกันวินาศภัยเปนองคกรที่
ประกอบการโดยไมหวังกําไรซึ่งกอตั้งขึ้นภายใตกฎหมายวาดวยองคการจัดระดับการประกันวินาศภัย และ
เริ่มกอตั้งจากการควบรวมกันระหวางองคการจัดระดับการประกันภัยบุคคลและทรัพยสิน  (Property and 
Casualty Insurance Rating Organization of Japan (PCIRO)) ซ่ึงองคการจัดระดับการประกันภัยรถยนต 
(Automobile Insurance Rating Organization of  Japan ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกโดยยอวา “AIRO”) เร่ิมกอตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  ค.ศ. 2002 
 องคการจัดระดับการประกันวินาศภัยมีหนาที่ในการคํานวณอัตราตนทุนความเสียหายอางอิง  
(อัตราเบี้ยประกันภัยที่แทจริง)  เพื่อใชกับการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  การประกันอัคคีภัย  การ
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลและการประกันคาใชจายในการรักษาพยาบาล  ตลอดจนทําหนาที่คํานวณอัตรา
เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสําหรับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับและการประกันแผนดินไหว  เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการของสํานักงานตัวแทนบริการทางการเงิน (Financial Services  Agency หรือเรียกโดยยอวา  
FSA)  ซ่ึงจะเปนผูตรวจสอบใหอัตราเบี้ยประกันภัยดังกลาวอยูภายใต 3 หลักการไดแก  1. ความ
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล   2 .  ค ว า ม เ พี ย ง พ อ   แ ล ะ 
3. ความปราศจากอคติ แตทั้งนี้บริษัทรับประกันภัยที่เปนสมาชิกไมถูกผูกพันที่จะตองใชอัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกลาว 
 3.2.1.1  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ40 (CALI) 
 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุนนั้นคุมครองเฉพาะความรับผิดจากการ
บาดเจ็บทางกายและการเสียชีวิต  โดยจะระบุลําดับความรับผิดไว  ซ่ึงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับเปน
การประกันความรับผิดขั้นพื้นฐานที่ผูครอบครองรถตองจัดทําเพื่อคุมครองผูประสบภัยที่บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต  โดยการประกันความรับผิดทางรถรถยนตมีจุดเริ่มตนดังนี้ 
 1) จุดเริ่มตนของระบบกฎหมายวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนต 
 การจราจรทางรถยนตของญี่ปุนเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในหลายปที่ผานมาหลังส้ินสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง  จากจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนในญี่ปุนเมื่อป ค.ศ. 1948  เพียง  238,000  คัน  ซ่ึง
เปนจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่สูงที่สุดที่ไดถูกบันทึกไวกอนเกิดสงครามเล็กนอยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเกินกวา
หนึ่งลานคันในป ค.ศ. 1954  และกวาสิบลานคันในป ค.ศ. 1967 ซ่ึงจากการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวน
รถยนตดังกลาวกอใหเกิดปญหาสังคมอยางรุนแรง เนื่องจากสถิติในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก  
                                                 
 40  Compulsory Automobile Liability Insurance,  2005. 
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โดยมีจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 21,450 ราย ในป ค.ศ. 1948  เปน 
78,764 รายในป ค.ศ. 1954  คิดเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง 367% ภายในหกป และมีแนวโนมเชนนี้เร่ือยๆ  ทั้งนี้ 
กอนการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันความรับผิดทางรถยนต  ความรับผิดทางละเมิดที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนจะถูกบังคับตามมาตรา 709 และบทบัญญัติอ่ืนในประมวลกฎหมายแพง  ซ่ึงภายใต
บทบัญญัติดังกลาวผูไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเฉพาะกรณีที่
สามารถพิสูจนไดวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ซ่ึงโดยปกติแลวเปนเรื่องที่
ยาก  และบางครั้งเปนไปไมไดเลยที่ผูเสียหายจะสามารถพิสูจนในเรื่องดังกลาวได  ยิ่งไปกวานั้นบอยคร้ังที่
ผูเสียหายไมไดรับคาสินไหมทดแทนเนื่องจากผูที่ตองรับผิดไมมีเงินทุนที่จะนํามาชดใชคาเสียหาย  ดังนั้น 
เพื่อเปนการบรรเทาปญหาใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนตดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติประกันความรับผิดทางรถยนตขึ้นในป ค.ศ. 1955 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีผลใช
บังคับในเดือนกุมภาพันธของป  ค.ศ.1956  และกําหนดใหผูใชรถทุกคนตองรับผิดอยางเครงครัดตออุบตัทิาง
รถยนตที่ทําใหบุคคลที่สามถึงแกความตายหรือไดรับบาดเจ็บ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวยังกําหนดเปนพันธะ
หนาที่ใหผูใชรถทุกคนตองตกอยูภายใตระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับเพื่อเปนหลักประกันในการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนโดยกําหนดขอยกเวนความรับผิดไวนอยมาก 
 ในระยะแรกของการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันความรับผิดทางรถยนตดังกลาว  
จํานวนเงินเอาประกันที่กฎหมายกําหนดไวในขณะนั้นถือเปนจํานวนที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนดไวในปจจุบัน  กลาวคือ  กําหนดไวในจํานวนเพียง 300,000 เยน41 สําหรับกรณีเสียชีวิต  100,000 เยน
สําหรับกรณีบาดเจ็บสาหัส และ 30,000 เยนสําหรับกรณีบาดเจ็บเล็กนอย  ซ่ึงจากผลของการแกไขกฎหมาย
หลายครั้งจนในปจจุบันขอจํากัดความรับผิดสูงสุดของผูรับประกันภัยอยูที่ 30,000,000 เยนสําหรับกรณี
เสียชีวิต  และ 40,000,000 เยนสําหรับกรณีพิการถาวรในแตละระดับ 
 2) ความรับผิดภายใตกฎหมายวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนต 
 พระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนตฯ มาตรา 3 กําหนดไววา  
ผูใดนํารถยนตมาใชเพื่อประโยชนของตนจะตองรับผิดในความเสียหายจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของ
บุคคลอื่นซึ่งเกิดขึ้นจากการใชรถยนตนั้น  เวนแตจะสามารถพิสูจนไดครบสามประการ  ดังตอไปนี้ 
 (1) ผูนั้นและผูขับรถไมสามารถใชความระมัดระวังไดในภาวะวิสัยเชนนั้น  และ 
 (2) ความเสียหายเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเลอของผูเสียหายหรือ
บุคคลอื่นนอกจากผูขับรถ  และ 

                                                 
 41  http://www.bot.or.th/BOThomepage/databank/FinMarkets/ExchangeRate/exchange_t.asp.    
อัตราแลกเปลี่ยนเงินของประเทศญี่ปุน  100  เยน  อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ต๋ัวเงิน  29.1046  บาท,  
ทางโทรเลข  29.1929  บาท) อัตราขายถัวเฉลี่ย 29.6421  บาท  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2550. 
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 (3) รถยนตนั้นตองไมชํารุดบกพรองหรือถูกนํามาใชผิดหนาที่ 
 จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูใชรถยนตเพื่อประโยชนของตน  ซ่ึงจะตอง
รับผิดตามที่กฎหมายกําหนดไวนั้นรวมถึงผูที่มีอํานาจในการควบคุมรถและไดรับประโยชนจากการนั้นดวย 
โดยไมคํานึงวาผูนั้นจะเปนเจาของรถ คนขับรถ หรือผูครอบครองรถในลักษณะอื่นๆ  ในขณะเกิดอุบัติเหตุ
หรือไม  กอนการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนต  ผูที่ตองรับผิดใน
ความเสียหายจะจํากัดเฉพาะกรณีละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเทานั้น42  ทั้งนี้ แม
ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกจาง  นายจางก็ตองรวมรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดจาก
การกระทําในทางการที่จางดวย43  นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกลาวยังเปนการโอนภาระการพิสูจนจากเดิมที่
ผูเสียหายตองเปนผูพิสูจนเปนใหผูที่ใชรถเพื่อประโยชนของตนเปนผูมีภาระการพิสูจนแทน  ซ่ึงการกําหนด
ภาระการพิสูจนไวเชนนี้แสดงวากฎหมายสันนิษฐานใหผูที่ใชรถเพื่อประโยชนของตนจะตองรับผิดไวกอน  
เพราะการพิสูจนเงื่อนไขทั้งสามประการขางตนมิใชเร่ืองงาย  ทั้งนี้ หลักความรับผิดดังกลาวถือไดวา
ใกลเคียงกับหลักความรับผิดโดยไมมีความผิด  ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาในการชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนตได 
 3) โครงสรางของการประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับของญี่ปุน (CALI) 
 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับของญี่ปุนกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีการ
ประกันภัยความรับผิดทางรถยนต  เพื่อคุมครองผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต  โดยกําหนด
หนาที่ในการทําประกันภัย และหนาที่ของผูรับประกันภัยตลอดจนความรับผิดของผูรับประกันภัยไว
ดังตอไปนี้ 
 (1) หนาที่ในการทําประกันภัยความรับผิดทางรถยนต 
 ภายใตระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ รถยนตคันใดที่ไมไดจัดใหมีการ
ประกันภัยความรับผิดทางรถยนตตามกฎหมายจะถูกหามมิใหนํารถยนตออกมาใชงาน44 ซ่ึงรถจักรยานยนต
รวมอยูในความหมายของรถที่จะตองทําประกันภัยในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับนี้ดวย  แตโดยที่
รถจักรยานยนตไดรับการยกเวนใหไมตองทําการตรวจสภาพรถประจําป กฎหมายจึงกําหนดให
รถจักรยานยนตจะตองติดสติ๊กเกอรที่ผูรับประกันภัยออกให เพื่อเปนการรับรองวารถจักรยานยนตคันนั้นได
ทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับแลว  พรอมกับกําหนดวันหมดอายุไวดวย  ทั้งนี้ก็เพื่อจะสามารถสังเกตเห็น
รถจักรยานยนตที่มิไดทําประกันไดโดยงายและสะดวกแกการสกัดกั้นออกจากถนนสาธารณะ 

                                                 
 42  ประมวลกฎหมายแพง,  มาตรา 709. 
 43  ประมวลกฎหมายแพง,  มาตรา 715. 
 44  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 5. 
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 วัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองผูที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนตดวยการบังคับใหผูกระทําความผิดจะตองจัดใหมีทุนประกันในการชดใชคาเสียหาย  ดังนั้น 
รถยนตทุกคัน  เวนแตรถที่ใชโดยกองกําลังปองกันตนเองของญี่ปุน รถที่ใชโดยทหารของสหรัฐอเมริกาหรือ
ขององคการสหประชาชาติ หรือรถที่ใชเฉพาะในถนนที่เปดสูทางสาธารณะ45  จึงถูกบังคับใหตองทําประกัน
ในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับหรือในระบบสหกรณการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ผูใดฝาฝน
ตองระวางโทษคุมประพฤติไมเกิน 1 ป  หรือปรับไมเกิน 5,000,000 เยน46  
 เจาหนาที่ฝายปกครองจะออกใบรับประกันการประกันภัยรถยนตภาคบังคับใหทั้ง
เมื่อจดทะเบียนรถครั้งแรกและเมื่อตองตรวจสภาพรถประจําปหลังจดทะเบียนแลว (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา  
การตรวจสภาพรถ  โดยความแตกตางของการตรวจสถาพรถขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต  ตัวอยางเชน ใน
กรณีของรถโดยสารสวนบุคคลจะตองจัดใหมีการตรวจสภาพรถครั้งแรกภายในสามปนับแตวันจดทะเบียน
และตองตรวจสภาพประจําปทุกๆ  สองปหลังจากนั้น  หากผูใดไมจัดใหรถมีใบรับประกันการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับดังกลาวก็จะไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนและตรวจสภาพรถและรถคันดังกลาวจะถูก
หามมิใหนําออกใชงานดวย)  ทั้งนี้ ใบรับประกันจะตองมีอายุคุมครองอยูตลอดจนกวาจะถึงกําหนดตรวจ
สภาพรถครั้งตอไป47  ซ่ึงระบบนี้ถือวาเปนวิธีการที่ทําใหมั่นใจไดวาจะสามารถสกัดกั้นรถที่ไมไดทํา
ประกันภัยออกจากถนนสาธารณะไดทั้งหมดและทําใหมั่นใจไดวารถทุกคันซึ่งมีหนาที่ที่จะตองตรวจสภาพ
รถเปนประจําจะตองทําประกันภัยในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับหรือในระบบสหกรณการ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
 (2) หนาที่ของผูรับประกันภัย 
 โดยทั่วๆ ไปผูรับประกันภัยจะมีดุลพินิจในการตัดสินใจรับหรือไมรับคําขอทํา
สัญญาประกันภัยไดตามความพึงพอใจ  แตในระบบของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับแลว  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของระบบการประกันภัยภาคบังคับที่ตองการทําใหมั่นใจวารถทุกคันตองทําประกันภัยภาค
บังคับ  นอกจากกฎหมายจะกําหนดบังคับใหเจาของรถจะตองไปทําประกันแลว  จําเปนจะตองกําหนดหาม
มิใหผูรับประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งบอกปดไมรับทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับดวย  ดวยเหตุนี้ 
ผูรับประกันจึงถูกหามมิใหปฏิเสธคําขอทําสัญญาประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  เวนแตจะมีเหตุอันสมควร
ตามที่กฎหมายกําหนด  เชน ผูเอาประกันภัยไมจายเบี้ยประกัน  หรือฝาฝนหนาที่ในการเปดเผยขอมูล48  ทั้งนี้ 

                                                 
 45  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 10.  Enforcement Order,  Article 1. 
 46  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 86.  
 47  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 9.  
 48  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 24.  Enforcement Order,  Article 11. 
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คูสัญญาประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับทั้งสองฝายจะไมสามารถยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาได  
ยกเวนเฉพาะบางกรณีเทานั้น49  กลาวคือ  สัญญาอาจถูกบอกเลิกไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
 ก. กรณีที่ไมใชบังคับพระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนตแก
รถที่ทําประกันไว  
 ข. ผูถือกรมธรรมฝาฝนหนาที่ในการเปดเผยขอเท็จจริง  
 ค. รถที่จะทําประกันนั้นไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยรถยนตภาค
บังคับอีกฉบับหนึ่งอยูแลว  
 (3) ผูรับประกันภัย 
 บริษัทรับประกันภัยที่สามารถรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับจะตองเปนบริษัทซ่ึง
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานตัวแทนบริการทางดานการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจประกันภัย50  ทั้งนี้ ณ  
วันที่ 1 เมษายน  ค.ศ. 2006  มีบริษัทรับประกันภัยภายในประเทศญี่ปุนที่ไดรับใบอนุญาตจํานวน  21 บริษัท  
และบริษัทรับประกันภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตจํานวน 7 บริษัท นอกจากนี้ ผลจากการแกไข
กฎหมายเมื่อป ค.ศ. 1966 ไดอนุญาตใหสหกรณการเกษตรหรือสหพันธการเกษตรซึ่งกอตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการรวมกลุมทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนตภาคบังคับได และเมื่อมีการ
แกไขอีกครั้งเมื่อป ค.ศ.1955 ก็ไดอนุญาตใหสหกรณผูบริโภคหรือสหพันธผูบริโภคซึ่งกอตั้งขึ้นบนพื้นฐาน
ของกฎหมายวาดวยการรวมกลุมอาชีพของผูบริโภค  โดยการประกอบธุรกรรมโดยองคกรตางๆ  ขางตนจะ
เหมือนกับบริษัทรับประกันภัย  แตการประกันภัยในระบบนี้จะเรียกวา “สหกรณการประกันภัยรถยนตภาค
บังคับ”  (Compulsory Automobile  Liability Mutual  Aid หรือเรียกโดยยอวา CALMA)  
 (4) ผูเอาประกัน 
 ภายใตระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ผูเอาประกันภัย ไดแก  เจาของหรือ
คนขับรถ51  ทั้งนี้  เจาของ หมายความถึง  บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิอ่ืนๆ ที่ทําให
สามารถใชและเดินรถเพื่อประโยชนของตน52  ดังนั้น บุคคลซึ่งใชรถโดยมิไดรับอนุญาตจากผูมีสิทธิใชรถ 
(เชน โจร) นั้นยอมไมอยูในความหมายของคําวา “เจาของ” และไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรม
ประกันภัย53 

                                                 
 49  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 20-22.  
 50  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 6.  
 51  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 11.  
 52  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 2. (Paragraph 3) 
 53  Arthur  Taylor Von Mehren.  (1963).  The treatment of Motorvehicle Accidents : The Impact of 
Technological Change on Legal Relations Law in Japan : the Legal Order in a Changing Society.  p.407. 

DPU



 56 

 “คนขับรถ” หมายความวา บุคคลซึ่งขับหรือมีสวนชวยเหลือในการขับรถเพื่อ
ประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น แตไมใชเจาของรถ54  ทั้งนี้  มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการประกัน
ความรับผิดทางรถยนตฯ ไดกําหนดวา บุคคลซึ่งตองรับผิดในความเสียหายตองเปนเจาของรถ  อยางไรกต็าม 
มาตรา 11 ใหถือรวมคนขับรถเปนผูเอาประกันดวยเมื่อเจาของรถตองรับผิดตามมาตรา 3 ซ่ึงเมื่อได
กําหนดใหคนขับรถมีฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันแลว คนขับรถยอมจะไดรับความคุมครองจากการเขารับ
ชวงสิทธิจากเจาของรถซึ่งไดจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายไปแลว หรือจากการเขารับชวงสิทธิของบริษัท
รับประกันภัยจากเจาของ (ตัวอยางเชน ในกรณีที่เปนคนขับรถของบริษัท  เปนตน) 
 (5) ความรับผิดของผูรับประกันภัย 
 ก. ขอบเขตความรับผิด 
 ตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับจะใหความคุมครอง
สําหรับการใชรถที่เอาประกันภายในดินแดนของประเทศญี่ปุน  รวมทั้งรถจดทะเบียนในญี่ปุนที่อยูนอก
ประเทศญี่ปุนดวย (ขอ 1 ของเงื่อนไขในกรมธรรม  ดังนั้น สัญชาติหรือภูมิลําเนาของผูเอาประกัน  หรือผู
ไดรับความเสียหายยอมไมมีผลตอความคุมครอง) 
 ข. ขอจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัย 
 ในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ขอจํากัดความรับผิดของผูรับ
ประกันภัยจะปรากฏอยูในคําบังคับ (Enforcement  Order) ซ่ึงมีทั้งกรณีเสียชีวิต พิการถาวร หรือไดรับ
บาดเจ็บทางรางกายอื่นๆ ในกรณีที่การเสียชีวิตหรือพิการถาวรเปนผลมาจากการไดรับบาดเจ็บทางรางกาย
จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการไดรับบาดเจ็บทางรางกายกอนเสียชีวิตหรือพิการถาวรเปนอีกสวน
หนึ่งตางหากจากคาสินไหมทดแทนสําหรับการสูญเสียชีวิตหรือพิการถาวรดวย  ทั้งนี้ ความเสียหายที่ตอง
ชดใชภายใตระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับจะขึ้นอยูกับขอจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัยใน
แตละลําดับ โดยขอจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัยจะใชกับผูเสียหายแตละคนโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  
และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกรองใหชดใชความเสียหายไมอาจมีผลเปนการลดขอจํากัดความรับ
ผิดของผูรับประกันภัยโดยอัตโนมัติ และโดยที่การประกันภัยรถยนตภาคบังคับถูกกอตั้งขึ้นมาโดยกฎหมาย
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถ  ดังนั้นขอจํากัดความรับผิดของผูรับ
ประกันภัยนั้น  โดยสภาพจึงเปนจํานวนคาสินไหมทดแทนเบื้องตนหรือเปนจํานวนความรับผิดทางการเงิน
ขั้นต่ําที่ผูกระทําความผิดจะตองทําประกันไวดังตอไปนี้ 
 กรณีเสียชีวิต 30,000,000 เยน 
 กรณีพิการถาวร 
 (1) กรณีพิการถาวรและตองมีพยาบาลดูแลตลอดเวลาหรือตามกําหนดเวลา 
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 ระดับ  1 40,000,000 เยน (ตลอดเวลา) 
 ระดับ  2 30,000,000 เยน (ตามกําหนดเวลา) 
 (2) พิการถาวร  (นอกจากกรณีขางตน) 
 ระดับ  1 30,000,000 เยน  
 ระดับ  2 25,900,000  เยน  
 ระดับ  3 22,190,000 เยน 
 ระดับ  4 18,890,000 เยน 
 ระดับ  5 15,740,000 เยน 
 ระดับ  6 12,960,000 เยน 
 ระดับ  7 10,510,000 เยน 
 ระดับ  8 8,190,000 เยน 
 ระดับ  9 6,160 ,000 เยน 
 ระดับ  10 4,610,000 เยน 
 ระดับ  11 3,310,000 เยน 
 ระดับ  12 2,240,000 เยน 
 ระดับ  13 1,390,000 เยน 
 ระดับ  14 750,000 เยน 
 กรณีบาดเจ็บอื่น 1,200,000 เยน 
 (6) ขอยกเวนความคุมครอง 
 ในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  บริษัทรับประกันภัยไดรับอนุญาตให
ไมตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจของผูถือกรมธรรมหรือผูเอาประกันเอง55  แมผูรับ
ประกันภัยจะไมตองชดใชความเสียหายดังกลาว  แตผูไดรับความเสียหายก็ยังไดรับความคุมครอง  โดย
ผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายในจํานวนที่ไมไดรับความคุมครองนั้นไดโดยตรงจากบริษัทรับ
ประกันภัย  และเมื่อผูเสียหายไดรับคาเสียหายดังกลาวจากบริษัทรับประกันภัยแลว  บริษัทรับประกันภัยก็จะ
สามารถเรียกรองใหรัฐชดเชยจํานวนคาเสียหายที่บริษัทจายใหแกผูเสียหายดังกลาวไดตามโครงการเงิน
ทดแทนของรัฐบาล56  ในทางกลับกัน  รัฐก็อาจรับชวงสิทธิจากผูเสียหายไปเรียกรองจากผูที่ตองรับผิดใน
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ความเสียหายตัวจริงได (ผูถือกรมธรรมหรือผูเอาประกัน)  ตามจํานวนคาเสียหายที่จายใหกับบริษัท
รับประกันภัยไป57  
 (7) การเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
 ก. การจายเงินประกัน 
 ตามกฎหมายวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนต  เมื่อผูเอาประกันได
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายไปแลว  ผูเอาประกันจึงจะมีสิทธิเรียกรองตอบริษัทรับประกันภัยสําหรับ
คาเสียหายตามความเปนจริงที่ไดชดใชใหแกผูเสียหายไปแลวได58  เนื่องจากหากยอมใหผูเอาประกันภัย
สามารถเรียกรองจากบริษัทรับประกันภัยไดกอนที่เขาจะจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายแลวอาจเกิดปญหาที่ผู
เอาประกันภัยเก็บเงินนั้นไวเปนประโยชนสวนตัวโดยไมยอมจายใหแกผูเสียหาย 
 ข. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอบริษัทรับประกันภัยโดยตรง 
 ในกรณีที่ เ จ าของรถตอง รับ ผิดในความ เสี ยหายตามมาตรา  3  แห ง
พระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนต ผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท
รับประกันภัยซ่ึงรับประกันรถที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายไดโดยตรง  แตไมเกินจํานวนที่กําหนดไวใน
ขอจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัย59                  
 ค. การจายเงินลวงหนา 
 ผูเสียหายมีสิทธิรองขอตอบริษัทรับประกันภัยใหจายเงินลวงหนา กอนที่
คาเสียหายจะไดกําหนดจํานวนแนนอนก็ได60  เนื่องจากบอยคร้ังที่การกําหนดจํานวนคาเสียหายตองใช
เวลานาน  ระบบการจายเงินลวงหนาจึงมีขึ้นเพื่อเปนมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินใหแกผูเสียหาย  ซ่ึง
กฎหมายกําหนดจํานวนเงินไวที่ระหวาง 50,000 เยน ถึง 2,900,000 เยน ขึ้นอยูกับระดับของอาการบาดเจ็บ61 
(ขอสังเกต  ยังมีระบบการจายเงินลวงหนาอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นจากการใหบริการโดยบริษัทผูรับ
ประกันภัยเอง โดยผูเสียหายสามารถเรียกรองใหบริษัทรับประกันภัยจายเงินลวงหนาเมื่อใดก็ตามที่จํานวน
คาเสียหายเปนจํานวนถึง 100,000 เยน หรือสูงกวา) 
 (8) อัตราเบี้ยประกันภัย 
 ก. บทบาทขององคการจัดระดับการประกันวินาศภัย 
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 อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับที่คํานวณออกมาโดยองคการจัดระดับ
การประกันวินาศภัยเรียกวา  อัตรามาตรฐาน  จะถูกเสนอตอคณะกรรมการของสํานักงานตัวแทนบริการทาง
การเงิน ซ่ึงสํานักงานตัวแทนบริการทางการเงินจะตองพิจารณาอนุมัติภายในเกาสิบวันนับแตที่สํานักงาน
ตัวแทนบริการทางการเงินไดรับจากองคการจัดระดับการประกันวินาศภัย  (ระยะเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามดุลพินิจของสํานักงานตัวแทนบริการทางการเงิน) ในการเสนออัตรามาตรฐานดังกลาว  องคการจัด
ระดับการประกันวินาศภัยจะตองทําการประกาศใหสาธารณชนทราบในราชกิจจานุเบกษาหรือใน
หนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย  สํานักงานตัวแทนบริการทางการเงินจะตองปรึกษาหารือคณะกรรมการ
การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ62 และตองไดรับความยินยอมจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้นฐาน และการขนสง63 หลังจากนั้นสมาชิกขององคการจัดระดับการประกันวินาศภัยจึงจะสามารถใชอัตรา
เบี้ยประกันภัยดังกลาวได 
 ข. การจัดลําดับความเสี่ยง 
 การจัดประเภทของรถยนตเพื่อใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับจะพิจารณาจากชนิดรถ  ขนาด  และลักษณะการใชงาน  สวนระบบของการใหรางวัลเปนสวนลด
เบี้ยประกันภัยนั้นจะไมนํามาใชกับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
 ค. กฎการไรซ่ึงผลขาดทุนและกําไร (No-loss  No-profit)  
 มาตรา 28 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทาง
รถยนตฯ  ไดวางหลักเรื่องการไรซ่ึงผลขาดทุนและกําไร ( No-loss  No-profit ) โดยกําหนดใหอัตราเบี้ย
ประกันภัยควรเปนจํานวนที่ต่ําที่สุดที่ครอบคลุมตนทุนคาใชจายในการประกันภัยที่เกิดขึ้นจริง  แตตองไม
ทําใหเกิดกําไรแกผูรับประกันภัยจากการดําเนินการรับประภัยรถยนตภาคบังคับและเนื่องจากการประกันภัย
รถยนตภาคบังคับอยูบนหลักการของการไรซ่ึงผลขาดทุนและกําไรดังกลาว  เงินสวนเกินที่ไดจากการ
ประกันภัยภาคบังคับหรือรายไดที่ไดรับจากการประกอบการรับประกันภัยภาคบังคับจะตองกันไวเปนอีก
สวนหนึ่งและหามสะสม  ทั้งนี้ จํานวนสวนเกินหรือรายไดดังกลาวจะถูกนํามาใชประโยชนไดเฉพาะเพื่อ
การพัฒนาความสมดุลของการประกันภัย  หรือเพื่อวัตถุประสงคพิเศษอื่นๆ เชน การพัฒนามาตรการปองกัน
อุบัติเหตุทางการจราจร  การคุมครองชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุ  การพัฒนาการใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินและอื่นๆ นอกจากนี้หากเกิดการขาดทุนหรือกําไรจากการประกอบการรับประกันภัยภาคบังคับขึ้นก็
จะมีผลใหตองมีการปรับแกไขอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคบังคับในอนาคต 
 (9) เงินกองทุน (Mutual  Pool) 
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 ระบบเงินกองทุนถูกกอตั้งขึ้นโดยบรรดาผูรับประกันภัยภาคบังคับทั้งในระบบการ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับและระบบสหกรณการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เพื่อประโยชนในการ
คุมครองผูรับประกันภัยจากการลมละลาย ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการที่กฎหมายกําหนดใหผูรับประกันภัยตองรับ
ทําสัญญาประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับทุกรายโดยไมคํานึงถึงระดับความเสี่ยงภัย  ภายใตระบบ
เงินกองทุนนี้เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูรับประกันภัยภาคบังคับทั้งในระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
และระบบสหกรณการประกันภัยรถยนตภาคบังคับไดรับ หลังหักคาใชจายตางๆ ในการดําเนินธุรกิจแลวจะ
ถูกนํามารวมไวเปนเงินกองกลางและกระจายใหผูรับประกันภัยแตละราย อยางไรก็ดี ในชวงระยะเวลาสิบป
ที่สหกรณการเกษตรไดรับอนุญาตใหสามารถรับประกันภัยภาคบังคับไดตั้งแตวันที่  1 ธันวาคม  ค.ศ. 1996 
นั้น สหกรณการเกษตรไดรับอนุญาตใหไมตองนําเบี้ยประกันภัยเขามาสมทบกับเงินกองทุนได แตก็เปน
เพียงมาตรการชั่วคราวเทานั้น 
 (10) การจัดการขอเรียกรอง 
 โดยปกติแลว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทรับประกันภัยจะทําการตรวจสอบ
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหาย  ซ่ึงรวมถึงใบแจงหนี้อุบัติเหตุ  การยืนยันสัญญา
ประกันภัย  การสอบสวนเหตุการณ  ขอบเขตความเสียหายและจํานวนคาใชจายที่เรียกรองได  อยางไรก็ตาม 
ดวยคุณสมบัติของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับที่เปนระบบการชดใชคาสินไหมทดแทนเบื้องตนเพื่อ
บรรเทาความเสียหายใหกับผูประสบอุบัติเหตุทางถนน  ในการจัดการขอเรียกรองจึงตองกําหนดระดับความ
ยุติธรรมขั้นสูง   วัตถุประสงคและรูปแบบของการเรียกรองไวดวย   และตามขอกําหนดดังกลาว  
กระบวนการสําคัญในการจัดการขอเรียกรองซึ่งรวมถึงการประเมินความถูกตองแทจริงของขอเรียกรองและ
การกําหนดความเสียหาย ไดกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบขอเรียกรองขององคการจัดระดับการประกัน
วินาศภัยเปนผูดําเนินการ  ซ่ึงผลการตรวจสอบที่ไดจากการดําเนินการขององคการจัดระดับการประกัน
วินาศภัยดังกลาวจะถูกสงใหกับบริษัทรับประกันภัยที่เกี่ยวของตอไป 
 4) การกําหนดจํานวนคาเสียหายที่เรียกรองไดหรือคาสินไหมทดแทน 
 ภายใตระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  จํานวนความเสียหายของผูประสบ
อุบัติเหตุทางถนนจะถูกกําหนดโดยวิธีการมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน 
และการขนสงกําหนด  มาตรฐานดังกลาวจะกําหนดรูปแบบและวิธีการคํานวณจํานวนคาเสียหายไวอยาง
ตายตัวเพื่อใหสามารถจัดการกับขอเรียกรองที่มีจํานวนมากกวา 1,300,000 เร่ืองตอปไดอยางรวดเร็วและเปน
ธรรม  รายการของความเสียหายปรากฏตามมาตรฐานดังที่จะระบุตอไปนี้  (ทั้งนี้ จํานวนคาเสียหายในแตละ
กรณีซ่ึงแสดงไวในมาตรฐานดังตอไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับระดับเงินเดือน  คุณคา และเงินชดเชย)  
 (1) กรณีไดรับบาดเจ็บทางรางกาย 
 ก. จายตามจริง  
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 ก) คารักษาพยาบาล  (คาตรวจ คาธรรมเนียมโรงพยาบาล คาธรรมเนียมผูปวย
นอก คาจางนางพยาบาล หรือคาใชจายเบ็ดเตร็ด) 
 ข) คาใชจายอ่ืน 
 ข. คาขาดการงาน 
 ค. คาชดเชยความเจ็บปวดทุกขทรมาน 
 (2) กรณีพิการถาวร 
 ก. คาขาดรายได 
 ข. คาชดเชยความเจ็บปวดทุกขทรมานและอื่นๆ 
 (3) กรณีเสียชีวิต 
 ก. คาทําศพ 
 ข. คาขาดรายได 
 ค. คาชดเชยความเจ็บปวดทุกขทรมานในระหวางที่ผูเสียหายยังไมเสียชีวิต 
 (4) กรณีที่ไดรับบาดเจ็บทางรางกายกอนเสียชีวิต (หรือพิการถาวร) 
 จายตามความเสียหายจริง  โดยคาขาดการงานและคาชดเชยความเจ็บปวดทุกข
ทรมานใหรวมอยูในความเสียหายประเภทนี้ดวยและใหนํามาตรฐานที่ใชบังคับในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บทาง
รางกายตาม (1) มาใชบังคับกับกรณีนี้ดวย  ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมหลักการในการคุมครองผูเสียหาย  การ
กําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนจึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายโตแยง
วาการกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนเปนไปอยางประมาทเลินเลอหรือในกรณีที่ความเสียหายถูก
กําหนดใหอยูในระดับพิการถาวร  โดยขอพิพาทนี้จะตองนําเขาสูการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ เชน นัก
กฎหมาย  แพทย  หรืออ่ืนๆ ในการนี้องคการจัดระดับการประกันวินาศภัยไดกอตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง ไดแก คณะกรรมการกําหนดสิทธิเรียกรองสําหรับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับและสหกรณการ
ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณา
กําหนดคาสินไหมทดแทนสําหรับกรณีที่ตองการความเชี่ยวชาญในระดับสูงหรือกรณีที่มีขอพิพาท 
 (1) การลดจํานวนคาสินไหมทดแทน 
 แมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับออกแบบขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเสียหาย
ของผูประสบอุบัติเหตุทางถนน  แตอยางไรก็ตามผูประสบอุบัติเหตุอาจไมไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
เต็มจํานวนที่ประเมินไวเสมอไป  ในทางตรงกันขามจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ชดใชอาจถูกลดลงไปใน
กรณีดังตอไปนี้  
 ก. การลดคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผูเสียหายมีสวนกระทําใหเกิด
ความเสียหายขึ้น 
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 ในคดีละเมิดทั่วๆ ไป หลักของการเปรียบเทียบความประมาทเลินเลอจะถูก
นํามาบังคับใช แตสําหรับการประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับ  จํานวนคาสินไหมทดแทนที่จะ
ชดใชนั้นไมไดลดลงเพียงเพราะพบวาผูเสียหายมีสวนกระทําใหเกิดความเสียหายขึ้นเทานั้น  แตจะตองมี
สวนในการกระทําใหเกิดความเสียหายขึ้นในสัดสวนรอยละเจ็ดสิบหรือมากกวาของอุบัติเหตุคร้ังนั้น  โดย
ในกรณีเสียชีวิตหรือพิการถาวรจะจํากัดสวนลดอยูที่รอยละยี่สิบ รอยละสามสิบ หรือรอยละหาสิบขึ้นอยูกับ
ระดับความประมาทเลินเลอของผูเสียหาย  แตในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บทางรางกายจะลดคาสินไหมทดแทน
ไดเพียงรอยละยี่สิบเทานั้น 
 ข. การลดคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความไมแนนอนในความมีอยูของ
เหตุความสัมพันธที่ใกลชิด 
 ในบางกรณีเปนการยากที่จะพิสูจนความมีอยูของความสัมพันธที่ใกลชิด
ระหวางการกระทําโดยประมาทเลินเลอและการจงใจสรางความเสียหาย  อยางไรก็ตามจากมุมมองของการ
ประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับซ่ึงออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผูประสบ
อุบัติเหตุแลว  หากเปนกรณีที่ผูเสียหายยังไมอาจไดรับชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากความไมแนนอนในความ
มีอยูของเหตุความสัมพันธที่ใกลชิดแลว  ใหผูรับประกันภัยจายใหแกผูเสียหายในอัตรารอยละหาสิบกรณีที่
ถึงแกความตายหรือพิการถาวร 
 (2) การปรับใชกับการประกันสังคม 
 ในกรณีที่ผูประสบอุบัติเหตุทางรถยนตซ่ึงไดรับบาดเจ็บทางรางกายเปนผูที่อยู
ในโครงการประกันสังคมอยูแลว ใหบุคคลนั้นสามารถไดรับทั้งการชดเชยจากประกันสังคม เชน การ
ประกันสุขภาพ  คาชดเชยในการทํางาน เปนตน และการชดเชยจากการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับการชดเชยทั้งจากการประกันภัยรถยนตภาคบังคับและการ
ประกันสังคมในความเสียหายอยางเดียวกันแลว  เมื่อผูรับประกันสังคมไดจายคาชดเชยใหกับผูเสียหายไป
แลว  ใหผูรับประกันสังคมรับชวงสิทธิของบุคคลนั้นในการเรียกรองคาชดเชยจากผูรับประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับหรือจากบุคคลที่ตองรับผิดไดเทาจํานวนที่ไดจายใหแกผูเสียหาย  ดังนั้น จํานวนคาสินไหม
ทดแทนที่ผู เสียหายมีสิทธิไดรับจากผูรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับจึงตองลดลงตามจํานวนที่ผู รับ
ประกันสังคมรับชวงสิทธิดังกลาว 
 5) โครงการการจัดการขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
 ภายใตกฎหมายแกไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อเมษายน ค.ศ. 2002 โครงการการ
จัดการขอพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัย รถยนตภาคบังคับไดถูกกําหนดไวเปนครั้งแรก  เพื่อสงเสริมใหการ
จัดการขอพิพาทมีความเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น  โดยในกรณีที่มีผูเสียหายหรือผูเอาประกันภัยโตแยง
การจัดการขอเรียกรองของผูรับประกันภัย  ผูเสียหายหรือผูเอาประกันภัยผูนั้นอาจเสนอขอพิพาทเพื่อใหมี
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การไกลเกลี่ยโดยองคการจัดการขอพิพาทเกี่ยวกับการประภัยรถยนตภาคบังคับ  ซ่ึงเปนองคกรที่กอตั้งขึ้น
เพื่อประโยชนสาธารณะและแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดินโครงสรางพื้นฐาน และการขนสง 
 6) โครงการเงินทดแทนของรัฐบาล 
 ในกรณีที่ผูใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่ไมทําประกันภัย
หรือไมสามารถระบุรถที่ทําใหเกิดเหตุได (ตัวอยางเชน  กรณีชนแลวหนี) ผูเสียหายอาจขอรับเงินทดแทน
จากโครงการเงินทดแทนของรัฐบาลได64  หรือในกรณีที่เหตุเกิดจากรถที่ทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับไว
แตบุคคลอื่นนอกจากผู เอาประกันเปนผูกระทําเพียงผู เดียวและจะตองรับผิดตามมาตรา  3 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนตฯ ซ่ึงเปนผลใหผูเสียหายไมอาจเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยได  ในกรณีเชนนี้ผูเสียหายก็สามารถขอรับเงินทดแทนจากโครงการเงิน
ทดแทนของรัฐบาลไดเชนกัน  ตัวอยางเชน กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถที่หายไปโดยมิใชความประมาท
เลินเลอของผูเอาประกันภัยในการเก็บรักษารถคันนั้นซึ่งผูที่ขโมยรถคันนั้นไปตองรับผิดในความเสียหายแต
เพียงผูเดียว 
 รายการที่รัฐบาลชดใชใหตามโครงการเงินทดแทนจากรัฐบาลจะยึดเกณฑตามการ
ชดเชยในระบบการประกันทางรถยนตภาคบังคับ  แตหากผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากประกันสังคม  
หรือโครงการเงินทดแทนจากภาครัฐในลักษณะอื่นๆ ตามบทบัญญัติหรือคําบังคับตามกฎหมายอื่นอยูแลว 
เชน ประกันสุขภาพ  ประกันคาจาง  เปนตน ใหนําจํานวนที่จะไดรับชดเชยดังกลาวมาหักออกจากจํานวนคา
ทดแทนที่จะไดรับชดเชยตามโครงการเงินทดแทนของรัฐบาลในกรณีนี้ดวย65  
 โครงการดังกลาวจะไดรับเงินไปดําเนินการจากภาษีซ่ึงคิดจากเบี้ยประกันภัยรถยนต
ภาคบังคับและเบี้ยประกันภัยรถยนตของสหกรณการประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามสัดสวนที่รัฐบาล
กําหนด ทั้งนี้ โครงการดังกลาวตกอยูภายใตการกํากับดูแลและความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และขนสง66 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
หรือผูประกอบการสหกรณการประกันภัยรถยนตภาคบังคับอาจจายเงินทดแทนตามโครงการเงินทดแทน
ของรัฐบาลแทนรัฐบาลก็ได ทั้งนี้ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล67  ซ่ึงผูเสียหายสามารถเรียกรองคา
ทดแทนดังกลาวจากผูประกอบการไดโดยตรง โดยองคการจัดระดับการประกันวินาศภัยจะมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความเสียหายตามคํารองขอของผูเสียหายที่ยื่นตอผูประกอบการดังกลาวและหลังจากที่รัฐบาลได

                                                 
 64  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 71. 
 65  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article73.  Enforcement Order,  Article 21. 
 66  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 83. 
 67  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 77.  Enforcement Order,  Article 22. 
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ชดใชเงินตามโครงการเงินทดแทนจากรัฐบาลแลว  โครงการเงินทดแทนจากรัฐบาลจะเขารับชวงสิทธิของ
ผูเสียหายในการเรียกรองตอผูที่กระทําความผิดตามจํานวนเงินที่ไดชดใชไปแลวตอไป68  
 อนึ่ง  ภายใตโครงการเงินทดแทนของรัฐบาลนี้จะนําหลักเปรียบเทียบความประมาท
เลินเลอมาใชดวย 
 7) คณะกรรมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับและคณะกรรมการระบบการเงิน 
 ดวยระบบการประกันภัยรถยนตภาคบังคับเปนเรื่องของนโยบายสาธารณะที่ตองการ
บรรเทาความเสียหายใหแกผูประสบภัยจากรถ  จึงตองมีระดับการจัดการที่เหมาะสมในระดับสูงกวาการ
จัดการธุรกิจประกันภัยทั่วไป เพื่อทําใหมั่นใจวาจะมีการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย  ยุติธรรม  และ
สมเหตุสมผล  ดังนั้นเงื่อนไขและขอตกลงในการประกันภัยตลอดจนเบี้ยประกันภัย จึงตองกําหนดโดย
คณะกรรมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  โดยคณะกรรมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับประกอบดวย
สมาชิกจํานวน 13 คนไดแก  ผูที่มีความรูและประสบการณ ซ่ึงโดยปกติจะเปนอาจารยหรือบุคคลที่ดํารง
ตําแหนงสูงจํานวน 7 คน  ผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการขนสงและอุบัติเหตุทางถนนจํานวน 
3 คน และผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจประกันภัยซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการของ
สํานักงานตัวแทนบริการทางการเงินจํานวน 3 คน69  ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันภัยรถยนตภาคบังคับมี
อํานาจหนาที่ในการจัดการควบคุมเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เชน การออก
ใบอนุญาตประกอบการ  การอนุมัติขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย  การตรวจสอบอัตราเบี้ย
ประกันภัยและสั่งแกไขอัตราเบี้ยประกันภัยดังกลาว70  
 3.2.2  กฎหมายวาดวยการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของสาธารณรัฐไตหวัน 
 กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของสาธารณรัฐไตหวันไดแก 
Compulsory Automobile Liability Insurance Act71 และEnforcement Rules for the Compulsory 
Automobile  Liability  Insurance  Act72  โดยผลของกฎหมายจะคุมครองผูประสบภัยจากรถ แตในบางเรื่อง
หากขอบังคับในเรื่องใดที่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวก็ใหใชบังคับตามรัฐบัญญัติวาดวยการประกันภัย 
(Insurance  Act)73  
 3.2.2.1  บทบัญญัติท่ัวไป 

                                                 
 68  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 76. 
 69  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 31.  
 70  Compulsory Automobile Liability Insurance,  Article 33.  
 71  http://law.tii.org.tw/Eng/FLAWDAT0201.asp. 
 72  แหลงเดิม. 
 73  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 2. 
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 เพื่อเปนหลักประกันใหมีความคุมครองเบื้องตนใหกับผูประสบภัยจากรถซึ่งไดรับ
อันตรายแกชีวิตและรางกาย  และเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยทางถนน  จึงไดมีการตรารัฐบัญญัติวาดวย
การประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับ (Compulsory Automobile Liability  Insurance Act) ขึ้น74 

กําหนดใหการประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับเปนไปตามกฎหมายนี้  ทั้งนี้ขอบังคับในเรื่องใดที่
กฎหมายนี้มิไดกําหนดไว ใหใชบังคับตามรัฐบัญญัติวาดวยการประกันภัย  (Insurance Act)75 โดยมี
คณะกรรมการกํากับการเงิน (Financial Supervisory Commission) เปนผูรักษาการตามกฎหมายนี้76 และเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบการแกไขขอเรียกรอง  สถิติที่เกิดขึ้นจริงและคาสินไหมทดแทนในการคุมครอง
อุบัติเหตุทางถนนตามกฎหมายนี้ ใหผูรักษาการตามกฎหมายมีอํานาจเรียกใหผูรับประกันภัย ตํารวจ ผู
ควบคุมการจราจรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดสงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของได77  

 ในกฎหมายนี้ “รถ” หมายความวา  รถที่กําหนดในมาตรา 2 (8) แหงรัฐบัญญัติวาดวยถนน
หลวง (Highway  Act) หรือเครื่องยนตอ่ืนที่ใชขับเคลื่อนบนถนน และหมายความรวมถึงยานพาหนะที่
ขับเคลื่อนดวยแรงกลบนพื้นแบบพิเศษที่ไมไดวิ่งบนถนนหรือบนรางโดยตรงซึ่งมีขึ้นเพื่อการขนสง  ทั้งนี้ 
ตามที่คณะกรรมการกํากับการเงินและหนวยงานที่มีอํานาจกลางในการขนสงและการสื่อสารรวมกัน
ประกาศกําหนด78  

 “ผูรับประกันภัย” หมายความวา บริษัทรับประกันภัยซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการประกันภัยตามกฎหมายนี้79  
 “ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัย” หมายความวา ผูที่ยื่นคําเสนอทําสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยตามมาตรา  6  และผูกพันที่จะชําระเบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัย80  

 “ผูเอาประกันภัย” หมายความวา ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยซ่ึงไดรับความคุมครอง
ตามสัญญาประกันภัย  และหมายความรวมถึงผูซ่ึงใชรถหรือจัดการในการใชรถที่เอาประกันดวยความ
ยินยอมของผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัย81  

                                                 
 74  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 1.  
 75  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 2.  
 76  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 3. 
 77  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 4. 
 78  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 5. 
 79  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 8. 
 80  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 9. 
 81  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 9. 
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 “ผูกอภัย” หมายความวา ผูซ่ึงใชรถหรือจัดการในการใชรถที่เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน82  
 “ผูประสบภัย” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย  เนื่องจาก
อุบัติเหตุทางถนน83  
 เจาของรถเปนผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามกฎหมายนี้  ทั้งนี้ ใหใช
บังคับกฎหมายนี้กับการใชรถทหารนอกเวลาสงครามดวย  ในกรณีที่เจาของรถไมทําประกันภัยตามกฎหมาย
นี้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูที่มีช่ือในทะเบียนรถของกองกํากับดูแลถนนหลวงเปนผูมีหนาที่ทําประกัน  และ
ผูใชรถหรือผูจัดการในการใชรถก็มีหนาที่ในการทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามกฎหมายนี้ได 84  ใน
กรณีดังตอไปนี้  
 1) เครื่องหมายในการประกันภัยถูกริบหรือถูกเรียกคืนเพื่อเลิกสัญญาประกันภัย 
 2) ไมปรากฏเจาของรถ 
 3) เจาของรถไมสามารถขับหรือใชรถได  อันเนื่องมาจากผูใชหรือผูจัดการในการใชรถ
เปนผูมีหนาที่รักษาไวซ่ึงความถูกตองของการทําสัญญาประกันภัย  หรือเปนผูมีหนาที่ทําประกันอีกฉบับ
หนึ่งตามกฎหมายนี้กอนส้ินสุดสัญญาหรือกอนผูรับประกันภัยปฏิเสธที่จะทําประกันภัย85  
 ในกรณีที่มีผูไดรับอันตรายแกชีวิตหรือรางกายจากอุบัติเหตุทางถนน  โดยไมคํานึงวาผูที่
ไดรับอันตรายผิดหรือไม  ใหผูมีสิทธิรับประโยชนมีสิทธิเรียกรองผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยจาก
ผูรับประกันภัยหรือจากกองทุนเงินทดแทนในอุบัติเหตุจากรถ (Motor Vehicle Accident Compensation 
Fund หรือเรียกโดยยอวา  กองทุนเงินทดแทน)86  ทั้งนี้ผูมีสิทธิรับประโยชน  หมายความวา  ผูซ่ึงมีสิทธิ
เรียกรองผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยจากผูรับประกันภัยและกองทุนเงินทดแทนดังตอไปนี้ 
 1) ผูซ่ึงไดรับอันตรายแกรางกายหรืออนามัย 
 2) ทายาทของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามลําดับดังนี้ 
 (1) บิดา มารดา  บุตร และคูสมรส 
 (2) ปู  ยา  ตา  ยาย 
 (3) หลาน 
 (4) พี่ชาย  นองชาย  หรือพี่สาว  นองสาว 

                                                 
 82  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 10. 
 83  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 10. 
 84  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 6. 
 85  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 18. (Paragraph 1) 
 86  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 7. 
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 ทั้งนี้ในกรณีที่มีทายาทในลําดับเดียวกันหลายคนใหแบงคาสินไหมทดแทนหรือ
ผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยใหทายาทแตละคนเปนสวนเทากัน87 สิทธิในการเรียกผลประโยชนตาม
สัญญาประกันภัยจากผูรับประกันภัยจะสิ้นสุดลง  หากไมเรียกรองภายในกําหนดสองปนับแตรูวามีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและรูตัวผูรับประกันภัย  หรือภายในสิบปนับแตเกิดอุบัติเหตุ88  
 3.2.2.2  สัญญาประกันภัย 
 ในการทําสัญญาประกันภัยผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยตองเปดเผยขอมูลที่แทจริงใน
การขอทําสัญญาประกันภัย  และเมื่อไดทําสัญญาประกันภัยแลวทั้งฝายผูรับประกันภัยและผูเสนอขอทํา
สัญญาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยหรือทําใหสัญญาประกันภัยส้ินสุดลงมิได  เวนแตกรณีเขา
ขอยกเวน  และเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถที่เอาประกันภัยขึ้นใหผูรับประกันภัยจายผลประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้  
 1) การจัดการกับสัญญาประกันภัย 
 ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยตองเปดเผยขอมูลที่แทจริงในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อ
ประกอบการขอทําสัญญาประกันภัย89  
 (1) ประเภทรถ 
 (2) ลักษณะการใชงาน 
 (3) เลขทะเบียนรถ  หมายเลขเครื่องยนต  หรือตัวเลขที่ตัวถังรถ 
 (4) ช่ือ  อายุ  วันเกิด  ภูมิลําเนา  หมายเลขประจําตัวประชาชนของผูที่มีหนาที่ตาม
สัญญาประกันภัย  ในกรณีที่เจาของรถเปนบริษัท  หางหุนสวน  หรือสํานักงานตัวแทน  ใหระบุช่ือบริษัท  
ช่ือหางหุนสวน  หรือช่ือของสํานักงานตัวแทนนั้น  หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจหรือหมายเลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี  สถานที่ตั้งสํานักงาน  และชื่อผูแทนดวย 
 ผูรับประกันภัยไมอาจปฏิเสธขอเสนอขอขยายความคุมครองของการประกันภัย  เวนแต
ในกรณีที่ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยหรือฝาฝนหนาที่ในการเปดเผยขอมูลที่
แทจริงตามที่กฎหมายกําหนดไว  และหากผูรับประกันภัยตองการปฏิเสธความคุมครองตามความดังกลาว  
ผูรับประกันภัยจะตองแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรภายในสิบวันนับแตไดรับขอเสนอ  ถาผูรับ
ประกันภัยไมแสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาผูรับประกันภัยยอมรับขอเสนอขยายความ
คุมครองนั้น90  

                                                 
 87  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 11. 
 88  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 14. 
 89  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 17. 
 90  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 18. 
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 หามผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยหรือทําใหสัญญาประกันภัยส้ินสุดลง  
เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้91  
 (1) ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยผิดหนาที่ในการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในมาตรา 
17 
 (2) ผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยกอนสัญญาประกันภัยส้ินสุด
ลงตามกําหนดเวลาที่กําหนดไวและผู รับประกันภัยไดแจงเตือนเปนหนังสือใหผู เสนอขอทําสัญญา
ประกันภัยชําระ โดยใหเวลาสิบวันนับแตไดรับใบแจงเตือนแลว  แตถาผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยได
ชําระเบี้ยประกันภัยแลวในเวลาใดๆ  กอนไดรับใบแจงเตือนดังกลาว  ผูรับประกันภัยจะเลิกสัญญา
ประกันภัยไมได  ทั้งนี้ ภายในกําหนดสามวันนับแตสัญญาประกันภัยส้ินสุดลง  ใหผูรับประกันภัยแจงไปที่
องคกรควบคุมทางหลวง (Highway Supervisory Authority) ที่มีเขตอํานาจเหนือรถที่เอาประกันภัย องคกรที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกํากับการเงิน และหนวยงานที่มีอํานาจกลางในการขนสงและการสื่อสาร 
ตามลําดับ  และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยตามสวนเวลาที่สัญญาประกันภัยส้ินสุดลง  และใหถือวา
สัญญาประกันภัยยังคงมีผลจนกวาจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยดังกลาวแลว 
 ทางดานผูเสนอขอทําสัญญาประกันภัยก็ถูกหามบอกเลิกสัญญาประกันภัยหรือทําให
สัญญาประกันภัยส้ินสุดลงเหมือนกัน  เวนแตกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้92  
 (1) เครื่องหมายในการประกันภัยถูกริบหรือถูกเรียกคืนเพื่อเลิกสัญญาประกันภัย หรือ
รถถูกระงับการใช 
 (2) เปนรถที่อยูในรายงานวาถูกยกเลิกสัญญาประกันภัย 
 (3) เจาของรถโอนรถที่เอาประกันภัยและโอนหนาที่ในการทําสัญญาประกันภัยใหผูอ่ืน
แลว ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาประกันภัยส้ินสุดลงหากไดมีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว ใหผูรับประกันภัยคืน
เบี้ยประกันภัยตามสวนเวลาที่สัญญาประกันภัยส้ินสุดลง และใหถือวาสัญญาประกันภัยยังคงมีผลจนกวาจะ
มีการคืนเบี้ยประกันภัยดังกลาว 
 2) ความคุมครองของการประกันภัย 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่เอาประกันภัยข้ึน  ใหผูรับประกันภัยจายผลประโยชนตาม
สัญญาประกันภัยใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้ภายใน 15  วัน นับแตไดรับเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดจากผูเอาประกันภัยหรือผูมีสิทธิรับประโยชน  โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวให
เปนไปตามที่ผูรักษาการตามกฎหมายนี้กําหนดโดยคําแนะนําของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  ถาผูรับ
ประกันภัยไมจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ผูรับประกันภัยตองจาย
                                                 
 91  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 20. 
 92  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 21. 
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ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 10% ตอปนับแตกําหนดเวลา  15  วันนั้นส้ินสุดลง  ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิรับประโยชน
ยังไมไดใชสิทธิในการเรียกรองผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยตามที่กลาวนี้  สิทธิดังกลาวหามมิให
อายัด  จําหนายจายโอน  หรือนําไปเปนหลักประกันใดๆ93  ซ่ึงผลประโยชนที่ตองจายตามสัญญาประกนัภยั94  
ไดแก   
 (1) คาใชจายในการรักษาพยาบาล 
 (2) คาทดแทนความพิการ 
 (3) คาทดแทนกรณีเสียชีวิต 
 ขอกําหนดเกี่ยวกับลําดับขั้น  จํานวน  ตลอดจนกระบวนการในการอนุมัติจาย
ผลประโยชนดังกลาวใหเปนไปตามที่ผูรักษาการตามกฎหมายนี้และหนวยงานที่มีอํานาจกลางในการขนสง
และการสื่อสารรวมกันกําหนด  โดยใหคํานึงถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจดวย  ในกรณีที่มีการแกไข
ขอกําหนด และไดเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายหลังจากวันที่มีการแกไขขอกําหนดดังกลาว  ใหผูรับประกันภัยจาย
ผลประโยชนตามขอกําหนดที่แกไขแลว 
 ในกรณีที่อุบัติเหตุจากรถที่เอาประกันภัยเกิดจากการกระทําของผูประสบภัยหรือผูมี
สิทธิรับประโยชน  ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) อุบัติเหตุนั้นเกิดจากการกระทําโดยเจตนา 
 (2) อุบัติเหตุนั้นเกิดจากการกระทําความผิดอาญา 
 หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผลของการกระทําโดยเจตนาของผูมีสิทธิรับประโยชนมากกวา
หนึ่งคน  ใหผูรับประกันภัยลดจํานวนผลประโยชนที่จะตองจายลงตามสวนการกระทําของแตละคน โดย
สวนที่เหลือใหชําระใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนคนอื่นแทน95  ใหผูรับประกันภัยยังคงตองรับผิดจาย
ผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถที่เอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยมีสวนกอใหเกิด
อุบัติเหตุในกรณีดังตอไปนี้ 96 
 (1) เมาแลวขับ  หรือมีระดับแอลกอฮอลในลมหายใจหรือในเลือดในขณะขับรถสูงกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับการขับรถ 
 (2) ขับรถหลังเสพของมึนเมาหรือยาท่ีทําใหมีอาการเพอคล่ัง ฝน หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ตอจิตประสาทอื่นๆ  
 (3) อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนา 

                                                 
 93  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 25. 
 94  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 27. 
 95  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 28. 
 96  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 29. 
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 (4) นํารถไปใชในการกระทําผิดอาญา หรือหลีกเลี่ยงการจับกุมจากการทําผิดกฎหมาย 
 (5) ขับรถฝาฝนมาตรา 21 ของรัฐบัญญัติวาดวยการจัดการจราจรทางถนนและมาตรการ
ลงโทษทางปกครอง 
 ทั้งนี้ ใหผูรับประกันภัยเขารับชวงสิทธิของผูมีสิทธิรับประโยชนตอผูเอาประกันภัยได
เทาจํานวนผลประโยชนที่ไดจายไป  แตหากผูมีสิทธิรับประโยชนไมเขารับชวงสิทธิภายใน 2 ปนับแตวันที่
ไดจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไป  ใหสิทธิในการเขารับชวงสิทธิดังกลาวส้ินสุดลง 
 ผูรับประกันภัยยอมไมถูกผูกพันในขอตกลงประนีประนอมยอมความ  ขอตกลงสละ
สิทธิ  หรือขอตกลงอื่นใดระหวางผูมีสิทธิรับประโยชนกับผูเอาประกันภัย  ซ่ึงทําขึ้นโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูรับประกันภัย  อันจะเปนอุปสรรคขัดขวางการเขารับชวงสิทธิของผูรับประกันภัยตอผูเอา
ประกันภัย 97  
 3) การเรียกรองผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่เอาประกันภัยและผูเอาประกันภัยไดชดใชคาเสียหายบางสวน
ใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนไปแลว ใหผูรับประกันภัยยังคงมีหนาที่ตองจายผลประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยในคาเสียหายสวนที่เหลือดวย  เวนแตผูมีสิทธิรับประโยชนและผูเอาประกันภัยจะตกลงกันเปน
อยางอื่น  ทั้งนี้ หากผูเอาประกันภัยไดจายคาเสียหายลวงหนาไปโดยไตรตรองแลว ใหผูรับประกันภัยชดใช
จํานวนคาเสียหายเทาจํานวนที่ผูเอาประกันภัยจายลวงหนาดังกลาวใหแกผูเอาประกันภัย98 อยางไรก็ดี
ผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยจายไปตามความขางตน  ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
คาเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตองจายเมื่อถูกฟองรอง99  
 ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นนอกจากผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยอาจเขา
รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยตอบุคคลนั้นไดเมื่อผูรับประกันภัยไดชดใชผลประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยไปแลว  ทั้งนี้ จํานวนที่เขารับชวงสิทธิตองไมเกินจํานวนที่ผูรับประกันภัยชดใชไป  อยางไรก็ตาม
หากบุคคลนั้นเปนคูสมรส หัวหนาครอบครัว หรือสมาชิกอื่นในครอบครัวซ่ึงมีความเกี่ยวพันทางสายเลือด
ใน 4 ช้ัน หรือเกี่ยวพันโดยการแตงงานใน 3 ช้ัน ของผูเอาประกันภัยหรือผูมีสิทธิรับประโยชน  หามมิให
ผูรับประกันภัยเขารับชวงสิทธิ  ทั้งนี้  ขอจํากัดนี้มิใหใชบังคับในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากการกระทําโดย
เจตนาของบุคคลนั้น100  

                                                 
 97  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 30. 
 98  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 31. 
 99  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 30. 
 100  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 33. 
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 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่เอาประกันภัยใหปฏิบัติดังตอไปนี้101 
 (1) ใหผู เอาประกันภัยนําผูประสบภัยสงโรงพยาบาลในทองที่หรือที่ใกลเคียงใน
ทันทีทันใด  หรือรองขอใหบุคคลอื่นชวยจัดการในเรื่องดังกลาว เวนแตในกรณีสุดวิสัยที่จะชวยชีวิตไดใน
ภาวะเชนนั้น 
 (2) ผูเอาประกันภัยหรือผูประสบภัยจะตองแจงถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือเจาหนาที่ตํารวจเขาดําเนินการในทันทีทันใด และตองแจงผูรับประกันภัยเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 5 วัน ทั้งนี้ ผูมีสิทธิรับประโยชนอาจแจงเปนหนังสือโดยตรงไปยังผูรับประกันภัยก็ได 
 (3) ผูรับประกันภัย ผูประสบภัย และผูมีสิทธิรับประโยชนจะตองใหความรวมมือกับ
ผูรับประกันภัยในการจัดหาพยานหลักฐานและเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของ 
 ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยยังคงตองจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย  แมวาผูเอา
ประกันภัย ผูประสบภัย  หรือผูมีสิทธิรับประโยชนจะฝาฝนหนาที่ดังกลาว  แตบุคคลที่ฝาฝนหนาที่ดังกลาว
จะตองรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอแกผูรับประกันภัย  
 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเปนผลใหมีผูเสียชีวิต  ใหผูมีสิทธิรับประโยชนมี
สิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเบื้องตนเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชนทั้งหมดที่จะ
ไดรับตามสัญญาประกันภัย  โดยการแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
อันเปนผลใหมีผูพิการ  ใหผูมีสิทธิรับประโยชนมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเบื้องตนตาม
จํานวนที่ผูรับประกันภัยกําหนดไว  โดยการแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
จายคาเสียหายเบื้องตนทั้งสองกรณีดังกลาวภายใน 15 วันนับแตไดรับเอกสารหลักฐานจากผูมีสิทธิรับ
ประโยชน  แตหากผูรับประกันภัยไมจายคาเสียหายเบื้องตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวอันเนื่องมาจาก
เหตุผลของผูรับประกันภัยเอง  ผูรับประกันภัยจะตองเสียดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรา 10% ตอปนับแต
กําหนดเวลา 15 วันดังกลาวสิ้นสุดลง  อยางไรก็ดีหากคาเสียหายเบื้องตนที่ผูรับประกันภัยจายไปแลวเกินกวา
จํานวนผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยที่ตองจายจริง ผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคืนสวนที่เกินดังกลาว
จากผูมีสิทธิรับประโยชนได102  
 ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถหลายคันใหจัดการดังตอไปนี้103  
 (1) ในกรณีที่รถทั้งหมดเปนรถที่เอาประกันภัยไวแลว  ผูมีสิทธิรับประโยชนอาจ
เรียกรองใหผูรับประกันภัยทั้งหมดรวมกันรับผิดชดใชผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย  หรือเรียกใหผูรับ
ประกันภัยแตละคนรับผิดเฉพาะสวนของตนก็ได 

                                                 
 101  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 34. 
 102  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 35. 
 103  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 36. 
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 (2) ในกรณีที่รถทั้งหมดเปนรถที่กําหนดไวตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง  ใหผูมีสิทธิรับ
ประโยชนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกองทุนเงินทดแทนได 
 (3) ในกรณีที่รถบางคันเปนรถท่ีเอาประกันภัย  แตรถบางคันไมไดทําประกันตามที่
กําหนดไวในมาตรา 40 วรรคหนึ่ง  ผูมีสิทธิรับประโยชนอาจเรียกรองผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย  
โดยใหผูรับประกันภัยทั้งหมดรวมกันรับผิด  หรือเรียกใหผูรับประกันภัยแตละคนรับผิดตามสวนของตนก็
ได  และมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกองทุนเงินทดแทนดวย  
 ทั้งนี้   สัดสวนความรับผิดระหวางผู รับประกันภัยดวยกัน  หรือระหวางผู รับ
ประกันภัยกับกองทุนเงินทดแทนตามความในวรรคกอนใหคํานวณตามสัดสวนจํานวนรถที่ตองรับผิดชดใช
คาเสียหาย 
 ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับประโยชนเรียกรองผลประโยชนตามกฎหมายนี้จากผูรับประกันภัย 
หามมิใหผูรับประกันภัยปฏิเสธหรือลดจํานวนผลประโยชนที่ตองจายลงเพียงเพราะเหตุวาผูมีสิทธิรับ
ประโยชนมีสิทธิเรียกรองผลประโยชนจากการประกันภัยอ่ืนนอกจากการประกันภัยตามกฎหมายนี้104  
 3.2.2.3 กองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุจากรถ (Motor Vehicle Accident Compensation  Fund) 
 กองทุนเงินทดแทนมีสถานะเปนนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยไมหวังผลกําไร  เพื่อเปน
หลักประกันในการชดใชคาสินไหมทดแทนและใหความคุมครองเบื้องตนแกผูประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิด
จากรถ  เมื่อกองทุนเงินทดแทนไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนไปแลว กองทุน
สามารถเขารับชวงสิทธิจากผูมีสิทธิรับประโยชนตอผูที่ตองรับผิดในความเสียหายได 
 1) ขอกําหนดตามรัฐบัญญัติวาดวยการประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับ 
 ใหจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อเปนหลักประกันความพรอมในการชดใชและให
ความคุมครองเบื้องตนแกผูประสบภัยจากอุบัติเหตุจากรถตามกฎหมายนี้  และเพื่อเปนการประกันความ
นาเชื่อถือของระบบการประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับใหกองทุนเงินทดแทนดํารงไวซ่ึงการแยก
บัญชีในการคํานวณคาธรรมเนียมสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากกัน  ทั้งนี้ใหกองทุนเงินทดแทน
มีสถานะเปนนิติบุคคล  โดยมีขอบังคับในการจัดการกองทุนเปนไปตามที่ผูรักษาการตามกฎหมายนี้และ
หนวยงานที่มีอํานาจกลางในการขนสงและการสื่อสารรวมกันกําหนด105  
 โดยแหลงที่มากองทุนเงินทดแทน ประกอบขึ้นดวย106  
 (1) เงินบริจาคใหกองทุนและรวมถึงเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายนี้ 
 (2) รายไดที่ไดรับจากการเขารับชวงสิทธิตามมาตรา 42 วรรคสอง 

                                                 
 104  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 37. 
 105  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 38. 
 106  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 39. 
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 (3) ผลประโยชนที่กองทุนกอข้ึน 
 (4) รายไดที่ไดรับตามมาตรา 11 
 (5) รายไดอ่ืน 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นแตผูมีสิทธิรับประโยชนไมสามารถเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับประกันภัยตามกฎหมายนี้อันเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้      
 (1) ไมสามารถติดตามหารถที่กอเหตุได 
 (2) รถที่กอเหตุไมไดทําประกันภัยไว 
 (3) เหตุเกิดจากรถที่เอาประกันภัยไวแตถูกนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอมของผู
เอาประกันภัย 
 (4) รถที่กอเหตุทั้งหมดหรือเฉพาะบางคันไมไดทําประกันภัยไว 
 ใหผูมีสิทธิรับประโยชนมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได
ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไวในกฎหมายนี้107  ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับความยินยอม
ของผูเอาประกันภัยตาม (3) ใหมีการจายคาเสียหายเบื้องตนไปกอนดําเนินการทําสัญญาประกันภัยกับผูรับ
ประกันภัย  สวนในกรณีที่รถที่กอเหตุแตละคันลวนเปนรถที่กฎหมายไมไดบังคับใหทําประกัน  คนขับรถ
คันดังกลาว  ไมมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน  สําหรับในกรณีที่กองทุนเงิน
ทดแทนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว  แตเพิ่งพบภายหลังวารถที่กอเหตุเปนรถที่เอาประกันภัยใน
ระบบการประกันภัยความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับไวแลว  ในกรณีดังกลาวกองทุนเงินทดแทนอาจ
เรียกรองเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดชดใชไปแลวคืนจากผูรับประกันภัยไดและเมื่อผูรับประกันภัยไดคืนเงิน
ดังกลาวใหแกกองทุนเงินทดแทนแลว  ใหถือเสมือนวาเปนการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยใหแก
ผูมีสิทธิรับประโยชนตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้แลว นอกจากนี้ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับประโยชนใชสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแลว  ใหนําความในมาตรา 25 วรรคสอง วรรคสามและ
วรรคสี่  มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 35 และมาตรา 37 มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตทั้งนี้สําหรับการชดใชคา
รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บซึ่งอนุโลมตามมาตรา 27 นั้น มิใหรวมผลประโยชนที่ไดรับจากการประกัน
สุขภาพแหงชาติและใหนําบทบัญญัติมาตรา 34 ใชบังคับแกกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ไมไดทําประกันภัย  
หรือรถที่กฎหมายนี้มิไดบังคับใหทําประกันภัย108  
 เงินคาสินไหมทดแทนที่จายโดยกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา 40 ใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของคาเสียหายที่ผูกอเหตุตองรับผิด  และผูกอเหตุอาจนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักออกจากคาเสียหายที่
ตองจายเมื่อถูกเรียกรองได  ทั้งนี้เมื่อกองทุนเงินทดแทนไดจายสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิรับประโยชน

                                                 
 107  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 40. 
 108  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 41. 
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ไปแลว  กองทุนอาจเขารับชวงสิทธิจากผูมีสิทธิรับประโยชนตอผูที่ตองรับผิดในความเสียหายได โดย
จํานวนที่กองทุนเขารับชวงสิทธิตองไมเกินจํานวนคาสินไหมทดแทนที่กองทุนไดจายไป  แตในกรณทีีผู่ตอง
รับผิดเปนสามีหรือภริยา  หัวหนาครอบครัว  สมาชิกอ่ืนในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดใน 4 
ช้ัน  หรือเกี่ยวพันโดยการแตงงานใน 3 ช้ัน ของผูมีสิทธิรับประโยชน  หามมิใหกองทุนเขารับชวงสิทธิ  แต
ทั้งนี้ขอจํากัดนี้ไมใชบังคับกับกรณีที่กําหนดใหนํามาตรา 29 อนุมาตรา 1 ใชบังคับกับผูที่ตองรับผิด109  
 กองทุนเงินทดแทนไมถูกผูกพันตามขอตกลงประนีประนอมยอมความ  ขอตกลงสละ
สิทธิ  หรือขอตกลงอื่นใดระหวางผูมีสิทธิรับประโยชนกับผูที่ตองรับผิดในความเสียหายซึ่งไมไดรับความ
ยินยอมจากกองทุนเงินทดแทนและเปนอุปสรรคขัดขวางใหกองทุนไมสามารถเขารับชวงสิทธิจากผูมีสิทธิ
รับประโยชนตอผูที่ตองรับผิดในความเสียหาย  แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับประโยชนไดรับชดใชคาเสียหายจาก
ผูที่ตองรับผิดแลว ใหกองทุนหักจํานวนเงินคาเสียหายที่ผูมีสิทธิรับประโยชนไดรับชดใชจากผูที่ตองรับผิด
แลวออกจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่กองทุนตองจาย  แตถากองทุนไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลว
โดยไมไดหักจํานวนเงินดังกลาวออก ใหกองทุนเรียกคืนจากผูมีสิทธิรับประโยชนไดตามจํานวนที่หักได
ดังกลาว  
 2) ขอกําหนดตามระเบียบวาดวยการจัดการกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุจากรถ110 (The 
Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund) 
 (1) ระเบียบนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แหงรัฐบัญญัติวา
ดวยการประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับ111 
 (2) การบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุจากรถโดยไมหวังกําไรใหเปนไป
ตามระเบียบนี้  เวนแตกฎหมายจะกําหนดเปนอยางอื่น112 
 (3) เมื่อกองทุนไดรับคํารองขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูมีสิทธิรับประโยชน
ตามมาตรา 11 วรรคสาม และมาตรา 36 หรือมาตรา 40 ใหกองทุนดําเนินการสอบสวน  และพิสูจนความรับ
ผิด  และจายคาเสียหายเมื่อกรณีเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด113 
                                                 
 109  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  Article 42. 
 110  http://law.tii.org.tw/Eng/FLAWDAT0202.asp. 
 111  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 1,  These regulations are stipulated in accordance with the provision of Paragraph 2 of  Article 38 of the 
Compulsory Automobile Liability Insurance Act. 
 112  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 2, The administration of the Non-Profit Motor Vehicle Accident Compensation Fund (hereinafter referred to as 
"this Fund") shall be subject to the provisions of these regulations, except for otherwise provided by laws. 
 113  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
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 (4) กองทุนตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญเขามาจัดการในการพิจารณาตามคํารองขอ  การไต
สวน การพิสูจนหลักฐาน การจายเงิน รวมทั้งการจัดการกับขอเรียกรองโดยการประนีประนอมยอมความ 
การมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ การไกลเกลี่ย การฟองรองดําเนินคดีและการดําเนินการอื่นที่
เกี่ยวของ ในกรณีจําเปนกองทุนอาจมอบหมายใหผูรับประกันภัยซ่ึงเขารวมรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับ
หรือสถาบันอื่นที่เหมาะสมใหดําเนินการดังกลาวแทนก็ได114 
 (5) กองทุนไมอาจเขาไปมีสวนในการดําเนินธุรกิจใดๆ นอกขอบเขตที่กําหนดไวใน
กฎหมายนี้หรือบทบัญญัติที่วาดวยการจัดตั้งกองทุน115 
 (6) เมื่อกองทุนไดจายคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 36 หรือ
มาตรา 40 ใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนแลว  ใหผูมีสิทธิรับประโยชนทําหนังสือยื่นตอกองทุนเพื่อแสดงการ
ยอมรับและยืนยันผลการไตสวนอุบัติเหตุ  และเพื่อโอนสิทธิเรียกรองของตนตอผูที่ตองรับผิด116 
 (7) ใหจัดการกับเงินของกองทุนไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเพื่อความจําเปนใน
การดํารงไวซ่ึงองคกร 
 ก. ฝากไวที่ธนาคารภายในประเทศ 
 ข. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินคลัง พันธบัตรออมทรัพยที่ออกโดย
ธนาคารกลาง ใบรับรองเงินฝากจากธนาคาร หรือตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งธนาคารค้ําประกัน 

                                                                                                                                                        
Article 3, When this Fund accepts a compensation claim by the claimant of an automobile traffic accident pursuant to 
Paragraph 3 of Article 11,  Article 36 or Article 40, it shall make a detailed investigation and verification and pay the 
compensation if it meets the legal requirements. 
 114  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 4, In cases of acceptance of compensation claim, investigation, verification and payment, as well as claim 
settlement, compromise, conciliation, arbi- tration, litigation and any other relevant operation, this Fund shall find 
competent persons with profession to deal with it; if necessary, this Fund may entrust the insurer engaging the 
compulsory auto- mobile liability insurance or any other appropriate institutions. 
 115  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 5, This Fund can not engage in the business beyond the business scope provided in this Act and the Donation 
Article of this Fund.   
 116  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 6, When this Fund pays a compensation claim pursuant to Paragraph 3 of Article 11,  Article 36 or Article 40,  
in addition to a legitimate receipt, the claimant shall submit a written consent in promise to assist in investigation of the 
automobile traffic accident and to transfer the claimant's right against the one liable for the damages. 
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 ค. ลงทุนในหุนของบริษัทมหาชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูรักษาการ
ตามกฎหมายกําหนด 
 ง. ซ้ือทรัพยสินสวนบุคคล หรืออสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการดําเนินงาน 
 จ. ดําเนินการอื่นตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการกํากับการเงิน 
 ในกรณีที่มีการลงทุนตาม  ข.  เปนการลงทุนในพันธบัตรแปลงสภาพ  จะตองเปน
การแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทมหาชนเทานั้น  และหลังแปลงสภาพแลวจะตองมีมูลคาหุนเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตาม ค. 117 
 (8) ทุกๆ ส้ินปงบประมาณใหนําสวนตางจากการนํารายไดหักคาใชจายในการ
ดําเนินการและคาใชจายที่จําเปน โอนเขาบัญชีกําไรสะสมของกองทุน118 
 (9) กองทุนตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับการเงินกําหนด  และตอง
รายงานฐานะทางการเงินและสถานะของธุรกิจ ตอคณะกรรมการกํากับการเงินหรือหนวยงานอื่นที่
คณะกรรมการกํากับการเงินแตงตั้งขึ้น เพื่อทราบเปนประจําทุกป119 

                                                 
 117  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 7, Except for the needs in business operation, this Fund may utilize its funds only for the following: 
 1. Deposit in a domestic bank. 
 2. Government bonds and notes, savings bonds issued by the Central Bank, financial bonds, negotiable 
certificates of deposit, draft with banker's acceptances, commercial promissory notes guaranteed by a bank. 
 3. Publicly listed corporate stocks; the limits and requirements shall be approved by the com- petent authority. 
 4. Purchase of personal property and real estate for business operation. 
 5. Any items authorized by the Financial Supervi- sory Commission, Executive Yuan (hereinafter referred to as 
"the FSC"). 
 If the bond invested subject to subparagraph 2 of the preceding paragraph is a convertible bond, the subject to 
convert into shall be only in publicly listed corporate stocks. After conversion, the value shall be counted in the limit of 
subparagraph 3 of the preceding paragraph. 
 118  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 8,  In the end of each fiscal year, the balance of the collected income required by law, deducted by operation 
expenditure and necessary operation fund of the same year, shall be completely transfered into the account of aggregate 
revenue and deficit of the fund. 
 119  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 9,  This Fund shall follow the rule required by the FSC and periodically report its financial and operation 
condition to the FSC or its appointed institutions. 
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 (10)กองทุนตองจัดเตรียมทํารายงานงบประมาณประจําปและแผนการดําเนินงานให
แลวเสร็จภายในสองเดือนนับแตเร่ิมตนปงบประมาณนั้น  พรอมกับเสนอรายงานฉบับลาสุดและรายงานการ
ดําเนินการของปที่แลวภายในสามเดือนนับจากสิ้นปงบประมาณตอคณะกรรมการกํากับการเงิน ทั้งนี้ 
รายงานงบประมาณประจําปและรายงานฉบับลาสุดตามความในมาตรานี้  หมายความถึง งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบเงินสด รายการทรัพยสินหลักและทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ120 
 (11) รายงานประจําปฉบับลาสุดของกองทุนตองไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผู
ตรวจสอบบัญชีสาธารณะซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการกํากับการเงิน โดยรายงานที่ผานการตรวจสอบแลวนี้
ใหเสนอตอคณะกรรมการกํากับการเงินเพื่อเห็นชอบดวย121 
 (12) ไมวาเวลาใดๆ  คณะกรรมการกํากับการเงินอาจสงเจาหนาที่ของตน  หรือรวมกับ
เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร หรืออาจแตงตั้งผูสอบบัญชี
สาธารณะเขาไปทําการตรวจสอบการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนได122  
 (13) คณะกรรมการกํากับการเงินมีอํานาจสั่งแกไขหรือส่ังใหกองทุนเยียวยาความ
เสียหายภายในระยะเวลาที่กําหนดจากผลของการฝาฝนใดๆ  ดังตอไปนี้ได   
 ก. ไมปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน  หรือฝาฝนมาตรา 5 
 ข. มติของคณะกรรมการบริหารกองทุนขัดตอกฎหมาย 
 ค. ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ในการดําเนินกิจการ 
 ง. จดบันทึกรายการทางบัญชีโดยขาดหลักฐานทางกฎหมาย 
 จ. บิดเบือนรายงานหรือบัญชี 

                                                 
 120  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article, 10  This Fund shall prepare an annual budget report and business plan within two months after the com- 
mencement of each fiscal year; submit a final report and business report of the previous fiscal year within three months 
after the end of each fiscal year to the FSC. 
     The budget report and final report referred to in the preceding Paragraph shall include balance sheet, statement of 
balance in income and expenditure, statement of cash flow, list of major property and any other relevant addendum. 
 121  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 11,   The annual final report of this Fund shall be audited and certified by a certified public accountant approved 
by the FSC and the audit report shall be sent to the FSC for approval. 
 122  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 12, The FSC may at all times send its staffs along or together with the staffs assigned by the Ministry of 
Transportation and Communications, or may assign a certified public accountant to audit the operation and financial 
condition of this Fund. 
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 ฉ. ฝาฝนบทบัญญัติที่วาดวยการจัดตั้งกองทุน  หรือกฎหมายอื่น 
 คณะกรรมการกํากับการเงินอาจสั่งใหกองทุนเยียวยาผลแหงการฝาฝน และใหตก
อยูภายใตมาตรการตามมาตรา 33 และมาตรา 64 ของประมวลกฎหมายแพง และกฎหมายอื่นไดโดยตอเนื่อง
ไปตลอดจนกวาการฝาฝนนั้นจะไดรับการแกไข123 
 (14) ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศ124 
 
 
 
 

                                                 
 123  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 13, The FSC may make a correction and order this Fund to remedy any violation of the following within a 
designated period: 
 1. Non compliance with the business plan in operation or violation of Article 5. 
      2. Illegal and inappropriate resolution of its Board of Directors. 
      3. Non compliance with laws and regulations in business operation. 
      4. Lack of legitimate certificates or complete accounting record for income and expenditure. 
     5. Misrepresentation in the financial or operation reports. 
      6. Violation of these Regulations, the Donation Article of this Fund or any other laws or regulations. 
      The FSC may continuously order the Fund to remedy the violation and undertake the measures subject to 
Articles 33 and 64 of the Civil Code and any other laws and regulations if this Fund receives the order as provided in the 
preceding subparagraph but the violation not been remedied.   
 124  The Rules of Management for Motor Vehicle Accident Compensation Fund, 
Article 14, These Regulations shall be implemented from the day of announcement.  
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่บังคับใหเจาของ
รถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายวา
ดวยประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัยประเภทการประกันภัยรถ  แต
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากรถซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรียกวา 
“ประกันภัยค้ําจุน”  ตองมีการพิสูจนความรับผิดของผู เอาประกันภัยใหไดความจริงวาผูเอา
ประกันภัยเปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย  บริษัทจึงจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูประสบภัยในนามของผูเอาประกันภัยภัย  ทวาการพิสูจนความรับผิดตองใชระยะเวลายาวนาน  
ผูประสบภัยบางรายไมสามารถรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลได  ซ่ึงอาจทําใหผูประสบภัย
บางรายอาจเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  ดวยเหตุนี้เองพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดบัญญัติใหบริษัท
ตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเพื่อเปนคารักษาพยาบาลหรือคาปลงศพตามจํานวนที่
จําเปนเพื่อเปนการเยียวยาผูประสบภัยไวกอนในระหวางรอการพิสูจนความรับผิด  โดยใหถือวา
คาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีเจตนารมณที่จะใหผูประสบภัยไดรับ
คาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  เพราะชีวิตคนเรามีคาควรแกการหวงแหน  ดวยเหตุนี้
เองพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดมีมาตรการเสริมโดยไดบัญญัติใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกวา “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแก ผูประสบภัยและเพื่อจ ายคาใชจ ายอื่นของกองทุนในการดํา เนินการตาม
พระราชบัญญัติฯ  ซ่ึงเงินกองทุนสวนใหญไดมาจากเจาของรถที่จายคาเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท
และบริษัทไดนําเอาเบี้ยประกันภัยนั้นจายสมทบเขากองทุนจํานวนหนึ่ง 
 กรณีที่กองทุนจะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย ไดแก กรณีที่รถนั้น
เจาของรถมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว  
และเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  หรือไมมีผู
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แสดงตนเปนเจาของรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายนั้น  หรือเปนรถท่ีไดรับยกเวนไม
ตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย  หรือแมจะมีการจัดใหมีการประกันความเสียหาย  แตบริษัท
ไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  หรือเจาของรถหรือบริษัทไมตองรับผิดในการจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเพราะเหตุที่รถนั้นถูกยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีด
เอาทรัพย ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และเจาของรถไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว  หรือรถ
ที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นหลบหนีไป  ซ่ึงเมื่อกองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนในกรณีดังกลาว
แลว  กองทุนยอมไดไปซึ่งสิทธิของผูประสบภัยในอันที่จะไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตน
คืนแกกองทุนไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาวหรือตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 ดังนั้น ในบทนี้จะไดศึกษาถึงปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิของกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ปญหาการ
เรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนในกรณีที่ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูประสบภัย และปญหาเกี่ยวกับคาใชจายอื่นนอกจากคาเสียหายเบื้องตนและคาใชจายในการ
บริหารงานของกองทุน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับความซ้ําซอนของสิทธิของผูประสบภัยในการขอรับ
คาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 กับพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา  พ.ศ. 2544 ซ่ึงตามประเด็นปญหาดังกลาวขางตน  ผูเขียนจะไดศึกษาวิเคราะหถึงปญหา
ในทางกฎหมายของกองทุนทดแทนผูประสบภัยในแตละหัวขอโดยละเอียด  ดังจะไดกลาวตอไปนี้  
 
4.1 ปญหาเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิของกองทุนทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
 การที่ สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคา เสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา 23 (1) - (6)1 ของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

                                                 
 1  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 23  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน 
 (1) เจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  หรือ มาตรา 
9 และเจาของรถไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม
ครบจํานวน 
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2535  นั้น ก็เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มีเจตนารมณที่จะให
ผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  หากบุคคลที่มีหนาที่ตองจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมยอมจายหรือจายใหไมครบจํานวนที่ตองจาย  หรือยังไม
ทราบถึงบุคคลที่ตองรับผิดตอผูประสบภัย หรือยังอยูในระหวางการพิสูจนความรับผิด  ตอมาเมื่อ
การพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ินและทราบถึงบุคคลผูที่ตองรับผิดตอผูประสบภัยแลว  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะที่เปนเจาของเงินกองทุน
ยอมสามารถจะรับชวงสิทธิของผูประสบภัยไปไลเบี้ยเอากับบุคคลที่ตองรับผิดตอผูประสบภัยได  
โดยอาศัยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคหนึ่ง2  และมาตรา  
229  (3)3  ประกอบดวยมาตรา  2274  
 อยางไรก็ตาม  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเรียกเงินที่จายจากกองทุนคืนแกกองทุนตามมาตรา  23 (1)  (3)  (4) และ (5) ไวเปนการ

                                                                                                                                            
 (2) ขณะเกิดเหตุ  รถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถเพราะเหตุที่รถ
นั้นไดถูกยักยอก  ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และเจาของรถไดรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวน  
 (3) ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถนั้นไมมีการประกันภัยกับบริษัท 
 (4) มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัย  และรถคันที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นหลบหนีไปหรือไมอาจ
ทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย  
 (5) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20  ใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยไมครบจํานวนหรือ 
 (6) ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถตามมาตรา 8  ที่ไมไดเอาประกันตามมาตรา 7”. 
 2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549, 
“มาตรา 226  วรรคหนึ่ง  บุคคลผูรับชวงสิทธิของเจาหนี้  ชอบที่จะใชสิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจาหนี้มีอยูโดยมูลหน้ี 
รวมทั้งประกันแหงหนี้นั้นไดในนามของตนเอง”. 
 3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549, 
“มาตรา 229 การรับชวงสิทธิยอมมีขึ้นดวยอํานาจกฎหมายและยอมสําเร็จเปนประโยชนแกบุคคลดังจะกลาว
ตอไปนี้คือ 
 (3) บุคคลผูมีความผูกพันรวมกับผูอื่น  หรือเพื่อผูอื่นในอันจะตองใชหนี้มีสวนไดเสียดวยในการใชหน้ี
นั้น และเขาใชหน้ีนั้น”. 
 4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549, 
 “มาตรา 227  เมื่อเจาหนี้ไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพยหรือสิทธิซึ่งเปนวัตถุแหงหนี้
นั้นแลว  ทานวาลูกหนี้ยอมเขาสูฐานะเปนผูเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้อันเกี่ยวกับทรัพยหรือสิทธินั้นๆ ดวยอํานาจ
กฎหมาย”. 
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เฉพาะในมาตรา  265 วา  ถาเจาของรถหรือบริษัทไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือกรณีที่เกิดความเสียหายแก
ผูประสบภัยเพราะไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถนั้นไมมีการ
ประกันภัยกับบริษัทหรือมีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัย  หรือรถคันที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น
หลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปตามมาตรา  256 แลว  ใหนายทะเบียนมี
คําส่ังเรียกเงินตามจํานวนที่จายไปนั้นคืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี  และเจาของรถหรือ
บริษัทตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนเขา
สมทบกองทุนอีกตางหาก เวนแตกรณีที่ความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23  
(4)  และเจาของรถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริต  หรือเจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแต
ยังไมเกินสามสิบวันโดยเจาของรถไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย  หรือในกรณีอ่ืนที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  นายทะเบียนอาจงด
หรือลดเงินเพิ่มลงได โดยหลักเกณฑในการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 
                                                 
 5  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
  “มาตรา 26  ในกรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องใหแกผูประสบภัยหรือจายคาเสียหายเบื้องตน
ใหแก ผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1)  หรือมาตรา 23 (5)  แลวแตกรณีหรือกรณีที่เกิดความเสียหาย
แกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (3)  หรือ (4)   เมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปตามมาตรา 25  แลวใหนายทะเบียนเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปนั้นคืนจาก
เจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี  รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจาก
กองทุนสงเขาสมทบอีกตางหาก เวนแตกรณีที่ความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (4)  และ
เจาของรถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริตหรือเจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกินสามสิบวันโดย
เจาของรถไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย  หรือในกรณีอื่นที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได 
 หลักเกณฑในการเรียกเงินคืน การงด และลดเงินเพิ่ม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด”. 
 6  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 25  ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20  มาตรา 23  
หรือมาตรา 24  ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  ทั้งนี้โดยไมตองรอการ
พิสูจนความรับผิด 
 ใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหน่ึงของคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย”. 
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 นอกจากนั้นแลว  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มาตรา 287  
ยังไดบัญญัติไวอีกวา  ในกรณีตามมาตรา  23 (1) และ (3) ใหนายทะเบียนยึดรถที่กอใหเกิดความ
เสียหายไวไดหากมิไดมีการยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่นอยูแลว จนกวาเจาของรถจะไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจนครบจํานวน หรือจายคาเสียหายเบื้องตนคืนใหแกกองทุน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน  และหากมีการยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่น
อยูกอนแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัยมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยใน
ทรัพยนั้นหากมีการขายทอดตลาด  ซ่ึงเมื่อไดดําเนินการตามมาตรา 28 จนรับเงินคาเสียหายเบื้องตน
คืนแกกองทุนจนครบจํานวนแลว  ก็ไมจําตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล 
 ตอมาเมื่อไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
2539 แลว  คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535  ดังกลาวก็เขาลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา  58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ดังนั้นการฟองคดีเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนพรอมเงิน
เพิ่มตามมาตรา 26 จึงตองฟองคดีตอศาลปกครอง  ตอมาในป 2547 ไดมีมติที่ประชุมครั้งที่  10/2547  
ของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ  โดยอัยการสูงสุดไดมีคําตัดสินชี้ขาดใหนํามาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 579  

                                                 
 7  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 28  ในกรณีตามมาตรา23 (1)  และ(3)  ใหนายทะเบียนยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไวได  หากมิไดมี
การยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลวจนกวาเจาของรถจะไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจน
ครบจํานวนหรือจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน  และหาก
มีการยึดรถนั้นตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยในทรัพยนั้นหากมีการขายทอดตลาด”. 
 8  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539,  
“มาตรา 5  "คําสั่งทางปกครอง"  หมายความวา  
 (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่
จะกอ เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  ไมวาจะ
เปนการถาวร หรือช่ัวคราว  เชน  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง  และการ
รับจดทะเบียน  แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ  
 (2)  การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
 9  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539, 
“มาตรา 57  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  ให
เจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวันถาไมมีการปฏิบัติตาม
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แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  มาใช ซ่ึงในมาตรา 57 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  บัญญัติใหคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดใหผูชําระเงินถาถึงกําหนดชําระแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวนใหเจาหนาที่มี
หนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  ถาไมมีการปฏิบัติ
ตามคําเตือน  เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น  
และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน10  ทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/15227 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2548  เห็นชอบตามมติที่ประชุมครั้งที่  10/2547  และอธิบดีกรมการประกันภัยไดออก
ระเบียบกรมการประกันภัยวาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในป พ.ศ. 2549    
ดังนั้น นายทะเบียนสามารถเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนตามจํานวนที่จายไปคืนพรอมเงินเพิ่ม ตาม
มาตรา 26  โดยกรมการประกันภัยสามารถนําการดําเนินการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชไดโดยไมตองฟองคดีตอศาล 
 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2550  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 (1) (3) (4) และ (5)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองนําวิธีการทางปกครองตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  มาตรา 57 มาใช  โดยไมอาจสงเรื่องใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนคืนแกกองทุนได
อีกตอไป11  

                                                                                                                                            
คําเตือน   เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาด
เพื่อชําระเงินใหครบถวน  
 วิธีการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
 10  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539, 
“มาตรา 57  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน  ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  ให
เจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวันถาไมมีการปฏิบัติตาม
คําเตือน  เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง  โดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาด
เพื่อชําระเงินใหครบถวน  
 วิธีการยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงโดยอนุโลม  สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
 11  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิเศษชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ครั้งที่ 10/2547. 
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 จะเห็นวาการยึดรถและการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 28 มาตรา 2912 และมาตรา 3013 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  เปนคําส่ังทางปกครอง  พนักงาน
อัยการเห็นวาเมื่อเปนคําสั่งทางปกครองก็ตองปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ. 2539  มาตรา 57 โดยไมตองพึ่งอํานาจศาล กลาวคือ ใหเจาหนาที่ใชมาตรการทาง
ปกครองยึดและอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําสั่งทางปกครองไดดวยตัวเจาหนาที่เองซึ่งในกรณี
นี้ก็คือนายทะเบียน  เทากับวาตัดกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีโดยเจา
พนักงานบังคับคดีออกไป  เพราะตามกฎหมายปกครองถือวารัฐมีอํานาจเหนือกวาเอกชน  การที่
กฎหมายใหอํานาจรัฐก็เพื่อประโยชนสาธารณะ  ซ่ึงการใชสิทธิทางแพงเปาหมายสุดทายก็เปนการ
ไปยึดทรัพยเชนกัน  ดังนั้นแมหากจะใชการรับชวงสิทธิเหมือนเอกชนแตเปนการทําหนาที่คลายกับ
การดําเนินคดีแบบเดิมที่ตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาลสวนแพง  จึงควรจะไดแกไข
ปรับปรุงเสียใหมโดยการฟองบังคับชําระหนี้เหมือนเดิม  ซ่ึงจะเปนผลดีแกกองทุนที่สามารถยึด
ทรัพยไดในอายุความ 10 ปเชนเดียวกัน  สวนการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนในกรณี
การจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา  23  (2)  ยังตองใชวิธีการฟองคดีตอศาลยุติธรรมเชนเดิม 
 สําหรับการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนในกรณีการจายคาเสียหายเบื้องตน
ตามมาตรา  23 (6)  กรณีความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยนั้นเกิดจากรถตามมาตรา 8  ที่ไมไดเอา
                                                 
 12  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 29  รถที่ยึดไวตามมาตรา 28  ใหนายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดไดในกรณีดังตอไปนี้  
 (1) กรณีที่เจาของรถตามมาตรา 23 (1)  ไมจายเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนแทนตนคืนใหแก
กองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน  
 (2) กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย และนายทะเบียนไดประกาศหาตัวเจาของรถ
โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่งไดยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไวและประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันที่จําหนายในทองถิ่นที่เกิดเหตุอยางนอยสองวันติดตอกัน  แตเจาของรถไมปรากฏตัวตอนาย
ทะเบียนซึ่งไดยึดรถนั้นไวภายในสามสิบวันนับแตวันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ”. 
 13  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 30  วิธีการยึดรถตามมาตรา 28  และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 
 เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29  ใหหักเปนคาใชจายในการยึดและการขายทอดตลาด
และจายเปนคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคืนใหแกกองทุนแลวแตกรณี  ถามีเงินเหลือเทาใดใหคืน
แกเจาของรถ  ในกรณีที่ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษาเงินนั้นไวตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและถาเจาของรถไมเรียกเงินนั้นคืนภายในหาป
นับจากวันที่ขายทอดตลาดใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน”. 

DPU



 89 

ประกันตามมาตรา 7  ในป  2542 ไดมีประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง   พ.ศ. 2542  ดังนั้นถาเปนกรณีฟองคดีเพื่อเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนจาก
เจาของรถที่เปนหนวยงานทางปกครองตองฟองคดีตอศาลปกครอง14 แตถาเจาของรถเปนเอกชน
ยังคงตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมเชนเดิม  
 จากที่กลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวาในการดําเนินการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่
จายจากกองทุนคืนแกกองทุนนั้น  นับตั้งแตไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 เปนตนมา การดําเนินการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนผิดแผกแตกตางกันไปตามแตกรณี 
อันทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากัน  กลาวคือ  ถาเปนกรณีที่เปนรถที่เจาของรถมิไดจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายตามมาตรา 715  หรือมาตรา  916  ตองใชมาตรการทางปกครอง  คือ การยึด  อายัด และ
ขายทอดตลาดรถ  และถาเปนกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลมีทั้งกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมและ
กรณีที่ตองฟองคดีตอศาลปกครอง  ซ่ึงถาเปนการฟองคดีตอศาลยุติธรรมจะมีอายุความ 10 ป ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  193/3017  แตถาเปนกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลปกครอง
ตามมาตรา  4918  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  
กําหนดอายุความฟองรองไวส้ันมากคือ 90  วันนับแตวันรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี   

                                                 
 14  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542, 
“มาตรา 9  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (5)  คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับให
บุคคลตองกระทํา  หรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด”. 
 15  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 7  ภายใตบังคับมาตรา 8  เจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
สําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท  จํานวนเงินเอาประกันภัยใหกําหนดตามชนิด  ประเภท  และขนาด
ของรถ  แตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”. 
 16  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
“มาตรา 9  รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  โดยเจาของรถไมมี
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเจาของรถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย  ทั้งนี้
ตามจํานวนเงิน  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”. 
 17  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549, 
“มาตรา 193/30  อายุความนั้นถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหมีกําหนด  10  
ป”. 
 18  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542, 
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 นอกจากปญหาในเรื่องของอายุความแลว  ยังมีปญหาในเรื่องของภาระการพิสูจนและ
หนาที่นําสืบอีกประการหนึ่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากศาลแตละประเภทมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีคนละฉบับ
กัน   
 เมื่อไดพิเคราะหแลวจะเห็นวา เงินกองทุนแทบทั้งหมดเปนเงินที่ไดมาจากเจาของรถซึ่ง
เปนเอกชน  มีเพียงเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหในครั้งแรกขณะที่ยังไมมีเงินสมทบจากบริษัท
เขากองทุน  ซ่ึงหลังจากนั้นรัฐบาลก็ไมไดจัดสรรเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายจายประจําปแต
อยางใด   เพราะกองทุนมีเงินที่จายสมทบจากบริษัทเขามาเปนจํานวนมาก  จึงสมควรที่จะไดแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 โดยใหยกเลิกวิธีการยึด  อายัด  
และขายทอดตลาดรถนําเอาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใชคืนกองทุน  เพื่อใหการเรียกเงิน
คาเสียหายเบื้องตนใชคืนกองทุนจะตองดําเนินคดีทางศาลเทานั้น 
 
4.2 ปญหาการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนในกรณีท่ีไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูประสบภัย 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่บังคับใหเจาของ
รถตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยไวกับบริษัทตาม
กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภท
การประกันภัยรถ ทั้งนี้ เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถไดทวีจํานวนมากขึ้นในแตละปตามจํานวนของรถ
ที่เพิ่มมากขึ้น  ทวาผูประสบภัยที่ไดรับอันตรายอันเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถมักไมไดรับ
ชดใชคาเสียหาย  หรือไดรับชดใชคาเสียหายแตมักไมคุมกับความเสียหายที่แทจริง  และกวาจะ
ไดรับชดใชก็ตองใชระยะเวลานาน เพราะการพิสูจนความรับผิดเปนเรื่องยากลําบาก  ทําให
ผูประสบภัยที่ไมสามารถเยียวยาตนเองไดบางรายตองเสียชีวิตหรือตองพิการหรือทุพพลภาพอยาง
ไมควรจะเปนเชนนั้น  ดวยเหตุดังกลาวพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  
จําตองมีบทบัญญัติใหมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึนในสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อเกิดกรณีตามมาตรา 23 แกผูประสบภัย ทั้งนี้ เพื่อใหผูประสบภัย

                                                                                                                                            
“มาตรา 49  การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายใน  90  วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี  หรือ
นับแตวันที่พนกําหนด  90  วันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่
ของรัฐ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือช้ีแจงจากหนวยงานทางปกครอง  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ  หรือไดรับแตเปนคําช้ีแจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี  เวนแตจะมีบทกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น”. 
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ไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงทีตามจํานวนที่จําเปนกอน  และเมื่อสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประกันภัยไดดําเนินการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเสร็จสิ้นแลว  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะที่เปนเจาของ
เงินกองทุนยอมจะสามารถรับชวงสิทธิของผูประสบภัยไปไลเบี้ยเอากับผูที่จะตองรับผิดตอ
ผูประสบภัยไดดวยอํานาจของกฏหมาย 
 อยางไรก็ตาม  ในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา 23 
(4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คือในกรณีที่ไมทราบวารถคันใด
กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย  ในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจะไมสามารถไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนไดจายไป
คืนแกกองทุนได  ทําใหกองทุนไดรับความเสียหาย  
 จากการศึกษากฎหมายการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศญี่ปุนและ
สาธารณรัฐไตหวัน  ทั้งสองประเทศนอกจากจะเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางดานการคมนาคม
และเปนประเทศที่อยูในแถบเอเชียเชนเดียวกับไทยแลว  ยังมีระบบการประกันภัยที่คลายคลึงกับ
ของไทยคือ  มีการแบงระบบการประกันภัยรถยนตออกเปนการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและ
การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  ทั้งการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของทั้งสองประเทศยังมี
เจตนารมณในการใหความคุมครองครอบคลุมความรับผิดตอชีวิตและรางกายของผูประสบภัย
ทํานองเดียวกับของประเทศไทย  โดยการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของทั้งสองประเทศยังไดนํา
หลักการไมมุงการคาหรือแสวงหากําไรและหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน  โดยไมตองพิสูจน
ความผิดมาใชเชนเดียวกับของไทย 
 โดยในประเทศญี่ปุน  เมื่อผูประสบภัยถึงแกความตายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิด
จากรถที่มิไดทําประกันภัย  หรือกรณีชนแลวหนี  ผูประสบภัยสามารถขอรับคาสินไหมทดแทน
ภายใตโครงการเงินทดแทนของรัฐบาล (Government Compensation Plan) ตาม Automobile  
Liability Security  Law มาตรา 71 หรือรถคันที่ชนมีประกันภัยภาคบังคับแตผูเอาประกันภัยไมมี
ความผิด  กลาวคือผูเอาประกันภัยสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดประมาทเลินเลอในการใชรถ  แต
อุบัติเหตุเกิดจากความตั้งใจหรือประมาทเลินเลอของผูประสบภัยเอง  และไมมีความบกพรองหรือ
ความผิดปกติของรถตาม Automobile  Liability  Security  Law มาตรา 3  ผูประสบภัยไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับประกันภัยได  แตสามารถเรียกคาเสียหายไดภายใตโครงการเงิน
ทดแทนของรัฐบาล  หรือในกรณีที่รถถูกขโมยไปแลวไปกอใหเกิดอุบัติเหตุ  ผูเอาประกันภัยไมตอง
รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  รัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบจายคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น  ดังนั้น
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  ผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิตและรางกายจากรถดังกลาวสามารถ
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เรียกรองใหบริษัทที่รับประกันภัยรถยนตภาคบังคับจายคาเสียหาย  โดยมีสิทธิไดรับคาเสียหายตาม
หลักเกณฑเดียวกับผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายจากรถที่มีการประกันภัยภาคบังคับ  เมื่อบริษัท
ไดจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยแลวก็สามารถเรียกเงินคืนจากรัฐไดตามโครงการเงินทดแทน
ของรัฐบาล  โดยโครงการเงินทดแทนของรัฐบาล  ตั้งขึ้นเพื่ออุดชองวางของกฎหมายกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจากรถ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัยใหไดรับการ
เยียวยาความเสียหาย  ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดใหบริษัทที่รับประกันภัยภาคบังคับ  องคกรและ
บุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองทําประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายจะตองจัดสงเงินจํานวนหนึ่งเขาสู
โครงการเงินทดแทนของรัฐบาล  ตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการตามมาตรา  73  ของ Automobile  Liability  Security  Law โดยหลังจากที่รัฐบาลไดจายคา
สินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยตามโครงการดังกลาวแลว  รัฐบาลสามารถที่จะเขารับชวงสิทธิ
ของผูประสบภัยที่จะเรียกรองเอากับผูกระทําผิดไดตาม Automobile  Liability  Security  Law  
มาตรา  76  
 สวนในสาธารณรัฐไตหวันนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นแตผูมีสิทธิรับประโยชนไม
สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตามกฎหมายนี้  หากเขาขอยกเวนกรณีอัน
เนื่องจาก19 
 1) ไมสามารถติดตามหารถที่กอเหตุได 
 2) รถที่กอเหตุไมไดทําประกันภัยไว 
 3) เหตุเกิดจากรถที่เอาประกันภัยไวแตถูกนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอมของผูเอา
ประกันภัย  
 4) รถที่กอเหตุทั้งหมดหรือเฉพาะบางคันไมไดทําประกันภัยไว 
 จากเหตุดังกลาวทําใหผูมีสิทธิรับประโยชนมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทนไดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไวในกฎหมาย  สวนในกรณีที่รถที่
กอเหตุเปนรถที่กฎหมายไมไดบังคับใหทําประกัน  คนขับรถคันดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน  ในกรณีที่กองทุนเงินทดแทนไดชดใชคาสินไหมทดแทน
ไปแลว  แตหากทราบในภายหลังวารถที่กอเหตุเปนรถที่เอาประกันภัยในระบบการประกันภัยความ
รับผิดทางรถยนตภาคบังคับไวแลว  ในกรณีดังกลาวกองทุนเงินทดแทนอาจเรียกรองเงินสินไหม
ทดแทนที่ไดชดใชไปแลวคืนจากผูรับประกันภัยได  เมื่อผูรับประกันภัยไดคืนเงินดังกลาวใหแก
กองทุนเงินทดแทนแลว  ใหถือเสมือนวาเปนการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยใหแกผูมี
สิทธิรับประโยชนตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้แลว  โดยมาตรา 42  แหงรัฐบัญญัติวาดวยการ
                                                 
 19  Compulsory Automobile Liability Insurance Act,  มาตรา 40. 
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ประกันความรับผิดทางรถยนตภาคบังคับ  (Compulsory Automobile  Liability Insurance  Act) 
กําหนดไววา  เมื่อกองทุนเงินทดแทนไดจายสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิรับประโยชนไปแลว  
กองทุนอาจเขารับชวงสิทธิจากผูมีสิทธิรับประโยชนตอผูที่ตองรับผิดในความเสียหายได  โดย
จํานวนที่กองทุนเขารับชวงสิทธิตองไมเกินจํานวนคาสินไหมทดแทนที่กองทุนไดจายไป  แตสิทธิ
ในการเขารับชวงสิทธิดังกลาวจะระงับลงหากกองทุนไมใชสิทธิเรียกรองตอผูที่ตองรับผิดภายใน
ระยะเวลา  2  ป  นับแตวันที่กองทุนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไป  แตหากไมเจอผูกระทําผิดหรือ
เปนกรณีที่เขาขอยกเวน  กองทุนจะตองรับภาระในสวนที่จายใหแกผูเสียหายไปแลวเอง เวนแตใน
กรณีที่ผูตองรับผิดเปนสามีหรือภริยา  หัวหนาครอบครัว  สมาชิกอื่นในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพัน
ทางสายเลือดใน  4  ช้ัน หรือเกี่ยวพันโดยการแตงงานใน  3  ช้ัน ของผูมีสิทธิรับประโยชน  หามมิ
ใหกองทุนเขารับชวงสิทธิ  
 จะเห็นไดวาในประเทศญี่ปุนกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ไมไดทําประกันภัย  กรณีชน
แลวหนี  และกรณีรถที่ถูกขโมยไปกอใหเกิดอุบัติเหตุ  ผูประสบภัยสามารถขอรับคาสินไหม
ทดแทนภายใตโครงการเงินทดแทนของรัฐบาลได  ดังนั้นหากเกิดกรณีรถชนแลวหนีและ
ผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนจากผูใดไดจึงมาเรียกรองจากกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  และเมื่อกองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเสร็จสิ้นแลว  เพื่อมิให
กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดรับความเสียหาย  เนื่องจากกองทุนไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก
ผูใดได  จึงควรมีกฎหมายกําหนดเรื่องการใชสิทธิไลเบี้ยของกองทุนในมาตรา 23 (4) ตอไป  โดย
ผูเขียนเห็นวาสมควรที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไลเบี้ยเอากับรัฐได   
 
4.3 ปญหาเกี่ยวกับคาใชจายอื่นนอกจากคาเสียหายเบื้องตนและคาใชจายในการบริหารงานของ
กองทุน  
 วัตถุประสงคประการสําคัญในการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยขึ้นในสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ก็เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัยที่ไดรับอันตรายอันเกิดจากรถทําใหผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอ
ชีวิตหรือรางกายในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23 (1) - (6) แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 วัตถุประสงครองลงมาก็คือ  เพื่อเปนคาใชจายอ่ืนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 และคาใชในการบริหารงาน
ของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย20 โดยในมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
                                                 
 20 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535, 
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คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยอาจ
จัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสามสิบหาของดอกผลของเงินกองทุนตอป  เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  การที่ภาครัฐใชอํานาจ
ออกกฎหมายบังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ  หรือผูมีรถไวเพื่อใช  ตองจัดใหมีการประกันความ
เสียหาย  หากมีผูฝาฝนไมปฎิบัติตามจะไดรับโทษตามกฎหมายนั้น เปนการสรางภาระหนาที่เพิ่มขึ้น
ใหแกเจาของรถซึ่งใชรถหรือผูมีรถไวเพื่อใช เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากรถ  ดังนั้น เงินของ
เจาของรถซึ่งใชรถหรือผูมีรถไวเพื่อใชที่ถูกบังคับใหตองชําระคาเบี้ยประกันภัยถูกเรียกเก็บไปเพื่อ
ประโยชนของประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามกฎหมายเปนการเฉลี่ยความเสี่ยง
ภัยตามหลักและทฤษฎีประกันภัย  โดยแหลงที่มาของเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยสวนใหญมา
จากเงินที่บริษัทประกันภัยจายสมทบใหแกกองทุน  ซ่ึงเงินดังกลาวเปนเงินคาเบี้ยประกันของ
เจาของรถที่ถูกภาครัฐบังคับใหจัดใหมีการประกันภัย  ซ่ึงบริษัทประกันภัยไดจายเงินสมทบใหแก
กองทุนตั้งแตป  พ.ศ. 2536 - 2548  มาแลวทั้งส้ินเปนเงินจํานวน 1,462.41 ลานบาท  โดยภาครัฐไดมี
การจายเงินอุดหนุนใหแกกองทุนเพียง  2  ครั้ง  คือในป 2536 และ2538 เปนเงินทั้งส้ินจํานวน 300 
ลานบาท  และไมเคยมีการจายเงินทุนประเดิมใหแกกองทุนแตอยางใด 
 
                                                                                                                                            
“มาตรา 33  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา  “กองทุนทดแทนผูประสบภัย”  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23  และเปนคาใชจายอื่นในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 กองทุนประกอบดวย  
 (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให  
 (2) เงินที่บริษัทจายสมทบตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 3620  และเงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา 36 
ทวิ  
 (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป  
 (4) เงินหรือทรัพยสินที่ไดตามมาตรา 28  มาตรา 30  มาตรา 31  หรือมาตรา 32 
 (5) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  
 (6) ดอกผลของเงินกองทุน  
 (7) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ไดมาตาม (4)  และ (5)  
 (8) เงินรายไดอื่นๆ  
 เงินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายได
แผนดิน”.  
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ตารางที่ 4.1 สถิติรายไดของกองทุน ตั้งแตป 2536-2548  
                                                                                                    หนวย : ลานบาท 
ป พ.ศ. รายได เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินสมทบ-บริษัทประกนัภยั 
2536 105.77 100.00 1.42 
2537 395.98 - 152.26 
2538 508.80 200.00 121.75 
2539 205.80 - 157.54 
2540 274.22 - 161.98 
2541 281.89 - 146.40 
2542 192.35 - 105.18 
2543 193.44 - 108.28 
2544 224.08 - 93.70 
2545 158.20 - 106.69 
2546 160.04 - 106.69 
2547 142.41 - 92.41 
2548 143.03 - 99.42 

ที่มา : รายงานประจําป กองทุนหมุนเวียน กระทรวงพาณิชย 
          
 เมื่อเริ่มกอตั้งกองทุนในป  2536  กองทุนมีเงินรายไดทั้งส้ิน  105.77  ลานบาท  โดยใน
ป 2548  กองทุนมีเงินรายไดทั้งส้ิน 143.03  ลานบาท  แตในป  พ.ศ. 2547-2548  รายจายของกองทุน
มากกวารายได  ทําใหกองทุนประสบปญหาการขาดทุน  ซ่ึงการเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการ
กองทุน คาใชจายการดําเนินงานและอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและ
คาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง21  
 

                                                 
 21  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535,  
“มาตรา 34 วรรคสาม  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  การจัดการกองทุน  คาใชจายการดําเนินงานและอัตราเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง”.  
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ตารางที่ 4.2 รายจายของกองทุน ตั้งแตป 2536 - 2548 
                                                                                                                                หนวย : ลานบาท 
ป พ.ศ. รายได รายจาย จายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23 
2536 105.77 0.04 0.04 
2537 395.98 19.66 19.66 
2538 508.80 25.07 26.06 
2539 205.80 24.50 24.50 
2540 274.22 23.23 23.03 
2541 281.89 43.19 29.82 
2542 192.35 78.50 31.52 
2543 193.44 85.47 32.02 
2544 224.08 95.48 32.50 
2545 158.20 118.69 34.54 
2546 160.04 152.86 36.85 
2547 142.41 167.53 61.63 
2548 143.03 149.53 45.42 

ที่มา :  รายงานประจําป กองทุนหมุนเวียน กระทรวงพาณิชย 
 
 จากการศึกษาพบวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเปนหนวยงานที่นอกจากจะมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 แลว ยังมีหนาที่กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของ
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535 ดวย  ดังนั้นในการนําเงินกองทุนไปจายคาใชจาย
ในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย  จึงอาจมีการนํา
เงินกองทุนไปใชจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  รวมอยูดวย  เชน  คาจัดซ้ือยานพาหนะและคาจาง
บุคลากร  คาตอบแทนพิเศษ  คาใชจายในการสัมมนาศึกษาดูงานในตางประเทศ เปนตน  ซ่ึง
คาใชจายดังกลาวเปนเงินของเจาของรถที่จายเปนเบี้ยประกันภัยในการจัดใหมีการประกันความ
เสียหายสําหรับผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ตามมาตรา  
7  และมาตรา  9  และบริษัทไดจายสมทบเขากองทุนทดแทนผูประสบภัยตามอัตราที่กําหนดใน
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กฎกระทรวง จะเห็นไดวาคาใชจายดังกลาวเปนการขัดกับวัตถุประสงคของกฎหมายที่ใหใชเพื่อ
ประโยชนของกองทุนเทานั้นดังที่บัญญัติไวในมาตรา  33  วรรคสุดทาย 
 
ตารางที่ 4.3  งบดุลของกองทุน  ตั้งแตป  2536 - 2548                                                                                
                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

คาใชจาย 2544 2545 
คาเสียหายเบื้องตน 32.50 34.05 
คาใชจายในการดําเนินการ   

คาจางลูกจางชัว่คราวและเงินสมทบ
ประกันสังคม 

4.45 6.93 

คาพิมพเครื่องหมายแสดงวามีการประกันภัย 43.14 44.15 
คาพิมพสมุดบญัชีและแบบพมิพตางๆ 0.25 1.71 
คาใชจายในการติดตามไลเบีย้เรียกคนืกองทุนฯ 0.12 0.14 
คาใชจายในการรณรงคและสงเสริมพ.ร.บ. - 29.31 
คาจัดพิมพคูมอืปฏิบัติงาน 0.04 - 
คาเสียหายเบื้องตนเรียกเก็บไมได - 0.49 

รวม 48.00 82.73 

คาใชจายในการบริหาร   

คาตอบแทนทีป่รึกษา 0.24 0.24 
คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 0.19 0.12 
คาวัสดุสํานักงาน 0.03 0.004 
คาจางชั่วคราวและเงินสมทบประกันสังคม 0.44 - 

คาเผยแพรประชาสัมพันธ 13.40 - 
คาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา 0.36 - 
คาเสื่อมราคา 0.31 1.55 

รวม 14.97 1.91 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ)                                                                                                
                                                                                                               หนวย : ลานบาท 

คาใชจาย 2546 2547 
คาเสียหายเบื้องตน 36.85 61.63 
คาใชจายในการดําเนินการ   

คาจางลูกจางชัว่คราวและเงินสมทบประกันสังคม 6.85  8.16  
คาพิมพเครื่องหมายแสดงวามีการประกันภัย 65.40        51.79 
คาพิมพสมุดบญัชีและแบบพมิพตางๆ 0.73 0.99 
คาใชจายในการติดตามไลเบีย้เรียกคนืกองทุนฯ 0.84 0.04 
คาใชจายในการรณรงคและสงเสริมพ.ร.บ. 20.22 24.41 
ครุภัณฑ 19.93 19.32 
คาเบี้ยประชุม 0.06 0.13 
คาใชจายในการจัดทําส่ือเผยแพรอัตราคารักษาฯ - 0.49 

รวม 114.03 105.33 

คาใชจายในการบริหาร   

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ - 0.01 
คาวัสดุสํานักงาน 0.005 0.001 
คาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากร   
         คาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา - 0.14 
คาใชสอยและอื่นๆ   
         คาซอมแซม 0.03 0.02 
         คารับรอง 0.001 0.01 
         คาอาหารทําการนอกเวลา 0.001 0.02 
         คาตอบแทนพิเศษ 0.003 0.02 
คาเสื่อมราคา 1.94 0.34 

รวม 1.98 0.57 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ)                                                                                                          
                                                                                                                หนวย : ลานบาท 

คาใชจาย 2548 
คาเสียหายเบื้องตน 45.42 
คาใชจายในการดําเนินการ  

คาจางลูกจางชัว่คราว เงินสมทบประกันสังคม และเงินชวยคาครองชีพ 10.34 
คาพิมพเครื่องหมายแสดงวามีการประกันภัย 50.57 
คาพิมพสมุดบญัชีและแบบพมิพตางๆ 1.57 
คาใชจายในการติดตามไลเบีย้เรียกคนืกองทุนฯ 0.05 
คาใชจายในการรณรงคและสงเสริมพ.ร.บ.(รวมถึงคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ,คาใชจายโครงการพ.ร.บ.,คาพิมพเอกสารเผยแพร, 
คาใชจายในการสัมมนาศึกษาดูงานตางประเทศ) 

32.66 

คาใชจายโครงการยุวชนประกันภยั 1.30 
ครุภัณฑ 4.67 
คาเบี้ยประชุม , คาใชจายในการจัดทําส่ือเผยแพรอัตราคารักษาฯ - 

รวม 101.16 

คาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - 
คาวัสดุสํานักงาน 0.12 
คาใชจายเพื่อพัฒนาฐานขอมูลและระะฯ 0.08 
คาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากร 2.05 
         คาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา - 
คาใชสอยและอื่นๆ  
         คาซอมแซม , คารับรอง - 
         คาอาหารทําการนอกเวลา 0.02 
         คาตอบแทนพิเศษ 0.07 
คาเสื่อมราคา 0.61 

รวม 2.95 
ที่มา :  รายงานประจําป กองทุนหมุนเวียน กระทรวงพาณิชย 
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 จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 มาตรา 
34 โดยกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการใช
เงินกองทุนเปนคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  อีกทั้งสมควรกําหนดใหมีองคกรเอกชนที่มีสมาชิกเปนเจาของรถในฐานะที่เปนผูมี
สวนไดสวนเสียในเงินนั้นไดเขารวมเปนคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย  เพื่อจะได
กํากับดูแลการใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายอยางแทจริง 
 
4.4 ปญหาความซ้ําซอนเกี่ยวกับสิทธิของผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544   
 จากหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยก็ดี  กรณีผิดสัญญาก็ดี  หรือ
กรณีละเมิดก็ดี  มีหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง  เวนแตในกรณีที่เปนความเสียหายอัน
มิใชตัวเงิน  ซ่ึงไมอาจประมาณราคาเปนเงินได  ในกรณีเชนนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
วางหลักวาใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด  ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิให
เกิดแรงจูงใจใหมีการกระทําโดยมุงหมายที่จะใหไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัญญาประกันภัยเปนสัญญาเสี่ยงโชค  กลาวคือ  หนี้คาเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตอง
ชําระใหแกผูรับประกันภัยมีจํานวนนอยกวาคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยจะตองใชใหเปน
จํานวนมาก  ดวยเหตุดังกลาวประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงตองบัญญัติใหผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเทาที่เสียหายจริงเทานั้น  และผูรับประกันภัยมี
หนาที่ใชคาสินไหมทดแทนเทากับจํานวนวินาศภัยอันแทจริงเทานั้น22   
 กรณีที่ผูประสบภัยจากรถที่ผูขับหลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิด
จากรถคันใดตามมาตรา 23 (4) นั้น  ผูประสบภัยจากรถดังกลาวสามารถขอรับคาเสียหายเบื้องตน
จากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535  หากบาดเจ็บผูประสบภัยจะไดรับคารักษาพยาบาลกรณีไดรับบาดเจ็บตามที่รักษาจริงไมเกิน 
15,000 บาท  หากผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิตในภายหลัง  ผูประสบภัยที่เสียชีวิต
จะไดรับคารักษาพยาบาลตามที่รักษาจริงไมเกิน 15,000 บาท และคาปลงศพจํานวน 35,000 บาท  
ซ่ึงรวมแลวไมเกินจํานวน 50,000 บาท  หากเสียชีวิตทายาทของผูประสบภัยจะไดรับคาปลงศพกรณี
เสียชีวิตจํานวน 35,000 บาท 

                                                 
 22  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549,  มาตรา 877 (1). 
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   ตอมาเมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  
ไดมีบทบัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนเปนอยางมาก  โดยสิทธิและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้นใหม
ประการหนึ่ง  คือ  สิทธิของบุคคลที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  หรือจิตใจอันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดในทางอาญาของผูอ่ืน โดยที่ตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น  
และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นใหไดรับความชวยเหลือเยียวยาจากรัฐ  
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 245 วรรคสอง23  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2540  ซ่ึงตรงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 40 อนุ 5 ซ่ึงบัญญัติ
วา  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้  ผูเสียหาย  ผูตองหา  จําเลย  และพยานใน
คดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองและความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวน
คาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายที่จําเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เหตุผลของ
รัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติไวดังกลาวก็เนื่องจากถือเปนความบกพรองของรัฐที่ไมสามารถใหความ
คุมครองแกประชาชนได  ทําใหผูเคราะหรายตองตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  แตรัฐธรรมนูญได
กําหนดเงื่อนไขไววาเฉพาะแตผูที่ไมไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นเทานั้น  เพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว   รัฐสภาจึงไดออก
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  
ขึ้นใชบังคับ  โดยในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติวา  “การเรียกรองหรือการ
ไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้  ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนของผูเสียหาย
หรือจําเลยพึงไดตามกฎหมายอื่น”  และตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนด
ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับคาตอบแทน24 ไวเปน 4 ประเภท  คือ 
 (1) คาใชจายในการรักษาพยาบาลใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท  
รวมทั้งคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกิน 20,000  บาท   

                                                 
 23  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย,  
“มาตรา 245 วรรคสอง  บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต  หรือแกรางกาย  หรือจิตใจเนื่องจากการกระทํา
ความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น  และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น  บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”. 
 24  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.2544, 
“มาตรา 3  คาตอบแทน  หมายความวา  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น”. 
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 (2) คาตอบแทนในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตายใหจายเปนเงินจํานวนตั้งแต  
30,000  บาท  แตไมเกิน 100,000 บาท  คาจัดการศพใหจายเปนเงินจํานวน 20,000  บาท  คาขาด
อุปการะเลี้ยงดูใหจายเปนเงินจํานวนไมเกิน 30,000  บาท   คาเสียหายอ่ืนนอกจากคาตอบแทน  คา
จัดการศพ  และคาขาดอุปการะเลี้ยงดู  ใหเปนเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร  แตไม
เกิน  30,000  บาท 
 (3) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานได
ตามปกติใหจายในอัตราวันละไมเกิน 200  บาท  เปนระยะเวลาไมเกิน  1  ปนับแตวันที่ไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ   
 (4) คาตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมเกิน 30,000 
บาท25  26 
 เมื่อไดพิเคราะหแลวเห็นวากรณีดังกลาวขางตนมีปญหาขอกฎหมายที่จะตองหยิบยกขึน้
พิจารณา  3  ประการดวยกัน  คือ 
 ประการแรก   ความในมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  ที่ไดบัญญัติใหสิทธิแกผูเสียหายที่ไดรับ
คาตอบแทนความเสียหายตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลวยังสามารถใชสิทธิเรียกรองคาเสียตาม
กฎหมายอื่นไดอีก  ทําใหผูประสบภัยที่ไดรับความเสียหายตอชีวิตและหรือรางกายอันเกิดจากรถที่
ไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 23 (4) แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายจาก
กฎหมายสองฉบับในมูลหนี้เดียวกัน  ทําใหผูเสียหายบางรายมีสิทธิไดรับคาเสียหายเกินกวาที่
เสียหายจริงอันเปนการขัดกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 
 ประการที่สอง  หากใหสิทธิแกผูเสียหายใหมีสิทธิไดรับคาเสียหายตามกฎหมายทั้งสอง
ฉบับในมูลหนี้อันเดียวกันไดแลว  จะทําเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิระหวางรัฐ
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวา  ใครจะมีสิทธิดีกวา
กัน ยกตัวอยางเชน  นายแดงไดรับความเสียหายตอรางกายอันเกิดจากรถขณะกําลังเดินขามถนนบน
ทางมาลายโดยไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายตองเสียคารักษาพยาบาลเปนเงิน 15,000  
บาท  นายแดงไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายทั้งสองฉบับแลว  หลังจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจ

                                                 
 25  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546,   ขอ 3. 
 26  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546,  ขอ 4. 
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สามารถติดตามผูขับขี่รถคันที่กอใหเกิดความเสียหายได  ผูขับขี่รถคันดังกลาวมีหนาที่ตองรับผิดใช
คาสินไหมทดแทนเปนคารักษาพยาบาลเปนจํานวนเงิน 15,000 บาท  ตามมูลละเมิด  ปญหามีวาเขา
จะตองชดใชใหกับรัฐ  หรือวาใชใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย  หรือวาใชใหกับทั้งสองฝายๆ ละ 75,000 บาท  ตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  29027   
 ประการที่สาม  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 245  
วรรคสอง  ไดบัญญัติใหเฉพาะแตบุคคลที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือจิตใจ อัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดในทางอาญาของผูอ่ืนที่ไมไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทาง
อ่ืนเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ  ดังนั้น การที่บุคคลใดไดรับความ
เสียหายตอชีวิตหรือรางกายอันเกิดจากรถ  ซ่ึงไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจนคุมกับจํานวนที่เสียหายจริงแลว  ยังมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา  พ.ศ. 2544 อีก ยอมถือไดวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขัดกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  มาตรา 245 วรรคสอง 
 ดังนั้น ในกรณีที่ผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากรถตามมาตรา 23 (4) มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  และมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 นั้น  จึงควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  พ .ศ .2535 เพื่อผู เสียหายที่ได รับความเสียหายอันเกิดจากรถตามมาตรา  23 (4) แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใหมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กอน หากยังไมคุมกับที่เสียหายจริง  จึงจะมี
สิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ไดอีก แตใหไดรับเฉพาะในสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น  
 
 

                                                 
 27  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2549, 
“มาตรา 290  ถาการชําระหนี้เปนการอันจะแบงกันชําระไดและมีบุคคลหลายคนเปนลูกหนี้ก็ดี  มีบุคคลหลายคน
เปนเจาหนี้ก็ดี  เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานวาลูกหนี้แตละคนจะตองรับผิดเพียงเปนสวนเทาๆ  กันและเจาหนี้แตละ
คนก็ชอบที่จะไดรับแตเพียงเปนสวนเทาๆ กัน”. 
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544 
 

ความเสียหายที ่
ผูประสบภัยไดรับ 

พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

บาดเจ็บ - คารักษาพยาบาลกรณีไดรับบาดเจ็บ
ตามที่รักษาจริงไมเกิน 15,000  บาท 
- หากผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บและ
ต อ ม า เ สี ย ชี วิ ต ใ น ภ า ย ห ลั ง 
ผูประสบภัยที่ เสียชีวิตจะไดรับคา
รักษาพยาบาลตามที่รักษาจริงไมเกิน 
15,000  บาท  และคาปลงศพ จํานวน  
35,000 บาท ซ่ึงรวมแลวไมเกิน
จํานวน 50,000  บาท 

- คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาลใหจาย
เทาที่จายจริง แตไมเกิน 30,000  บาท  
- คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจให
จายเทาที่จายจริง แตไมเกิน  20,000  บาท 
- คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไม
สามารถประกอบการงานไดตามปกติใหจายใน
อัตราวันละไมเกิน 20 บาท เปนระยะเวลาไมเกิน 
1 ปนับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงานได
ตามปกติ 
- ค า ตอบแทนคว าม เสี ยห า ยอื่ น ต ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมเกิน 30,000  
บาท 

เสียชีวิต - คาปลงศพกรณีเสียชีวิต จํานวน 
35,000  บาท 

- คาตอบแทนใหจายเปนเงินจํานวนตั้งแต 
30,000 บาท แตไมเกิน 100,000  บาท 
- คาจัดการศพใหจายเปนเงินจํานวน  20,000  
บาท 
- คาขาดอุปการะเลี้ยงดูใหจายเปนเงินจํานวนไม
เกิน 30,000  บาท 
- คาเสียหายอื่นใหจายเปนเงินตามจํานวนที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกิน 30,000  
บาท 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 เนื่องจากปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้นในแตละป  จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุจากรถเพิ่มสูงขึ้น  
ทวาผูประสบภัยที่ไดรับอันตรายอันเกิดจากความประมาทของผูขับขี่มักไมไดรับชดใชคาเสียหาย  
หรือไดรับชดใชคาเสียหายแตไมคุมกับความเสียหายที่ไดรับ  และกวาจะไดรับชดใชก็ตองใชระยะ
เวลานานในการพิสูจนความรับผิด ทําใหผูประสบภัยที่ไมสามารถเยียวยาตนเองไดบางรายตอง
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  จึงไดเกิดพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ซ่ึง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณที่จะใหผูประสบภัยจากรถทุกคนไดรับการชดใชคาเสียหาย  
และไดมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อเปนมาตรการเสริมในจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัย  เพื่อใหผูประสบภัยจากรถไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที โดย
กองทุนจะตองจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 23 (1)-(6) เพื่อเปนการเยียวยา
ผูประสบภัยในระหวางรอการพิสูจนความผิด  และเมื่อสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไปแลว  ยอมสามารถรับชวงสิทธิของผูประสบภัยไปเรียกรอง
เอากับผูที่ตองรับผิดตอผูประสบภัยได  เมื่อการพิสูจนความรับผิดเสร็จส้ินและทราบถึงบุคคลผูที่
ตองรับผิดตอผูประสบภัย   
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ในสวนของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยยังมีปญหาขอบกพรอง กลาวคือ  ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิของ
กองทุนทดแทนผูประสบภัยในการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย โดย
นับตั้งแตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  มีผลใชบังคับเปนตนมา กรณีที่
กองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยเมื่อเกิดกรณีตามมาตรา 23 (1)   กรณีเจาของรถ
ที่กอใหเกิดความเสียหายไมจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยและเจาของรถไม
ยอมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายใหไมครบจํานวน   มาตรา 23 (3) กรณีความ
เสียหายเกิดแกผูประสบภัยเนื่องจากไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายและรถ
ดังกลาวมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9   มาตรา 23 (4) กรณีที่ผูขับ
รถดังกลาวหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย  
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และมาตรา 23 (5) กรณีบริษัทประกันภัยไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยหรือจายใหไม
ครบจํานวน แลวแตกรณี ไปแลวนั้น  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจะตองนําการดําเนินการทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น และขาย
ทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวนตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชในการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุน  สวนการเรียกเงิน
คาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนในกรณีการจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23 (2) อันไดแกกรณี
รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก  ฉอโกง  
กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย  และไดมีการรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนแลว   และมาตรา 23 (6) กรณีรถที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 8 ที่มิไดจัดใหมีการประกัน
ความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามมาตรา 7 หากเจาของรถเปนเอกชน การเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนคืนแกกองทุนนั้นตองใชวิธีการฟองคดีตอศาลยุติธรรม  แตเมื่อมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หากเจาของรถเปน
หนวยงานของรัฐการฟองคดีเรียกเงินคืนกองทุนจะตองฟองคดีตอศาลปกครอง  จะเห็นไดวา การ
ดําเนินการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนนั้นมีความผิดแผกแตกตางกันกันไปตามแตกรณี   
ซ่ึงนอกจากปญหาในเรื่องของอายุความแลว  ยังมีปญหาในเรื่องของภาระการพิสูจนและหนาที่นํา
สืบอีกประการหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากศาลแตละประเภทมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีที่แตกตางกัน  ดังนั้น 
จากสภาพปญหาดังกลาวจึงสมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 
2535 โดยยกเลิกความในมาตรา 26 (การเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนพรอมเงินเพิ่ม)  
มาตรา 28  (การยึดรถตามมาตรา 23 (1)และ (3))  มาตรา 29 (การขายทอดตลาดรถ)  และมาตรา 30 
(วิธีการยึดและขายทอดตลาดรถ)  ทั้งควรยกเลิกความในมาตรา 44  ซ่ึงเปนโทษปรับกรณีที่บริษัท
ประกันภัยหรือเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนทดแทนผูประสบภัยจายแทนไปคืน
กองทุน  ทั้งนี้ เหตุที่ยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวก็เพื่อใหกองทุนสามารถฟองเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนคืนกองทุนกรณีตามมาตรา 23 (1) - (6) ตอศาลยุติธรรม  แตเฉพาะกรณีมาตรา 23 (6) ที่
เจาของรถเปนหนวยงานของรัฐ ยังคงตองฟองคดีตอศาลปกครองเชนเดิม  ทั้งควรเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องอายุความการใชสิทธิไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนแกกองทุนหรือแก
บริษัทไวเปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหมี
อายุความหนึ่งปนับแตวันที่รูตัวผูซ่ึงตองรับผิดตอผูประสบภัย แตทั้งนี้ตองไมเกินหาปนับแตวันที่
ไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย  ไมวาจะเปนการฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครอง  เพราะแมวาจะเปนกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลปกครองแตคดีดังกลาวไมมีลักษณะเปนคดี
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ทางปกครอง  หากแตเปนคดีที่เจาหนี้ฟองลูกหนี้ใหชําระหนี้อันเกิดจากมูลละเมิด อันเปนการใช
สิทธิในทางแพง  จึงควรใชอายุความที่เทากัน   
 นอกจากนั้นการเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนในกรณีที่ไมทราบวารถคันใด
กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัย เมื่อกองทุนจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยในกรณี
ตามมาตรา 23 (4) คือในกรณีที่ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยไปแลว  
กองทุนไมสามารถไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนไดจายไปคืนจากผูใดได  ทําให
กองทุนไดรับความเสียหาย จากการศึกษากฎหมายการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของประเทศ
ญี่ปุนและสาธารณรัฐไตหวัน โดยในประเทศญี่ปุน  เมื่อเกิดกรณีชนแลวหนี  ผูประสบภัยสามารถ
ขอรับคาสินไหมทดแทนภายใตโครงการเงินทดแทนของรัฐบาลได  ดวยเหตุนี้ในประเทศไทยเมื่อ
เกิดกรณีรถชนแลวหนีและผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนจากผูใดไดจึงมา
เรียกรองจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย  และเมื่อกองทุนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูประสบภัยเสร็จสิ้นแลว  เพื่อมิใหกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดรับความเสียหาย  เนื่องจาก
กองทุนไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูใดได  จึงควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถโดยควรเพิ่มบทบัญญัติใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีสิทธิเรียกเงิน
คาเสียหายเบื้องตนที่จายใหแกผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา 23 (4) คือกรณีชนแลวหนีที่ไม
สามารถทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายตอผูประสบภัย  ใหสามารถเรียกเงินคืนจากรัฐ
ได  เพราะเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนเปนเงินที่ไดมาจากเอกชนเจาของรถมิใชเงิน
งบประมาณของรัฐ  เพราะเมื่อรัฐไมสามารถปกปองและคุมครองประชาชนได  จึงควรเปนหนาที่
ของรัฐที่จะใหการเยียวยาประชาชนที่ไดรับเคราะหกรรม  เพราะเปนความบกพรองของรัฐ   
 อีกทั้งยังพบวาการจายคาใชจายอื่นนอกจากคาเสียหายเบื้องตนและคาใชจายในการ
บริหารงานของกองทุนขัดกับวัตถุประสงคของกองทุน ทั้งนี้วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยก็เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยที่ไดรับอันตราย
อันเกิดจากรถทําใหผูประสบภัยไดรับความเสียหายตอชีวิตและ/หรือรางกายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23 (1)-(6) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  
วัตถุประสงครองลงมาก็คือ  เพื่อเปนคาใชจายอื่นในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ   พ.ศ.2535 และคาใชในการบริหารงานของสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  โดยแหลงที่มาของเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัยสวนใหญมาจากเงินคาเบี้ยประกัน
ของเจาของรถที่ถูกภาครัฐบังคับใหจัดใหมีการประกันภัย  โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนหนวยงานที่นอกจากจะมีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 แลว ยังมีหนาที่กํากับและสงเสริมการ
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ประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535 ดวย  
ดังนั้นในการนําเงินกองทุนไปจายคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัย  จึงอาจมีการนําเงินกองทุนไปใชจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  รวมอยู
ดวย  ซ่ึงคาใชจายดังกลาวเปนการขัดกับวัตถุประสงคของกฎหมายที่ใหใชเพื่อประโยชนของ
กองทุนเทานั้น  ดังนั้นจากสภาพปญหาดังกลาวจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ในมาตรา 34 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัย
จากรถเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการใชเงินกองทุนเปนคาใชจายในการบริหารงานและ
คาใชจายอ่ืนของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  และแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของ
คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถใหมีองคกรเอกชนที่มีสมาชิกเปนเจาของรถในฐานะที่
เปนผูมีสวนไดเสียในเงินนั้นเขารวมเปนคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย  เพื่อจะได
กํากับดูแลการใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายอยางแทจริง   
 นอกจากนี้ยังมีปญหาความซ้ําซอนของสิทธิของผูประสบภัยในการขอรับคาเสียหาย
เบื้องตนจากกองทุนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535กับ
พระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 
2544 โดยกรณีที่ผูประสบภัยจากรถในกรณีที่ผูขับขี่หลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวารถคันใด
กอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 23 (4) ผูประสบภัยจากรถดังกลาวสามารถขอรับคาเสียหาย
เบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535  ตอมาเมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ได
มีบทบัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน โดยสิทธิของบุคคลที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต  
รางกาย  หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดในทางอาญาของผูอ่ืน โดยที่ตนมิไดมีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น  และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นให
ไดรับความชวยเหลือเยียวยาจากรัฐ  ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 245 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ซ่ึงตรงกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550  มาตรา 40 (5) 
บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้ ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานใน
คดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองและความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวน
คาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  จากความในมาตรา 
245 วรรคสอง รัฐสภาจึงไดออกพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  ขึ้นใชบังคับ โดยในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได
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บัญญัติวา “การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัด
สิทธิหรือประโยชนของผูเสียหายหรือจําเลยพึงไดตามกฎหมายอื่น” และผูประสบภัยยังสามารถ
ขอรับคาตอบแทนตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดอีก ดังนั้น เมื่อได
พิจารณาแลวจะเห็นวากรณีดังกลาวขางตนมีปญหาขอกฎหมาย คือ ความในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  
ที่ไดบัญญัติใหสิทธิแกผูเสียหายที่ไดรับคาตอบแทนความเสียหายตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
ยังสามารถใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายอื่นไดอีก  ทําใหผูประสบภัยมีสิทธิขอรับ
คาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญตัิ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ทําใหผูประสบภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจาก
กฎหมายสองฉบับในมูลหนี้เดียวกัน  ทําใหผูเสียหายบางรายมีสิทธิไดรับคาเสียหายเกินกวาที่
เสียหายจริงอันเปนการขัดกับหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  อีกทั้งหากให
สิทธิแกผูเสียหายใหมีสิทธิไดรับคาเสียหายตามกฎหมายทั้งสองฉบับในมูลหนี้อันเดียวกันไดแลว  
จะทําเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับชวงสิทธิระหวางรัฐกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาใครจะมีสิทธิดีกวากัน  นอกจากนั้นจากความในมาตรา  
245 วรรคสอง ที่ไดบัญญัติใหเฉพาะแตบุคคลที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือจิตใจ อัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดในทางอาญาของผูอ่ืนที่ไมไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทาง
อ่ืนเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐ  ดังนั้น การที่บุคคลใดไดรับความ
เสียหายตอชีวิตหรือรางกายอันเกิดจากรถ  ซ่ึงไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจนคุมกับจํานวนที่เสียหายจริงแลว  ยังมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา  พ.ศ. 2544 อีก  ยอมถือไดวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขัดกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 245 วรรคสอง ดังนั้นจากสภาพ
ปญหาดังกลาวจึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากผูขับขี่
หลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย ตามมาตรา 23 (4) ที่มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใหมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กอน หากยังไมคุมกับที่เสียหายจริง จึงจะมีสิทธิไดรับคาทดแทน
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ไดอีก แตใหไดรับเฉพาะในสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น  
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5.2  ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ใหยกเลิกความในมาตรา 26 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพราะผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ทําใหตองใชมาตรการทางปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  อันไดแกการยึด  อายัดรถ  และการขายทอดตลาดรถ  ทําใหไม
สามารถฟองคดีเพื่อเรียกเงินคืนกองทุนได  ในกรณีการจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 23 (1) (3)  
(4)  และ (5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใหยกเลิกมาตรา 44  
ซ่ึงเปนโทษปรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนทดแทน
ผูประสบภัยจายแทนไปคืนกองทุน  จึงจําเปนตองยกเลิกบทบัญญัติดังกลาว  เพื่อใหกองทุนสามารถ
ใชสิทธิทางแพงในการฟองคดีตอศาลได   
 5.2.2 กําหนดใหมีบทบัญญัติในเรื่องอายุความการใชสิทธิไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนคืนแกกองทุนหรือแกบริษัทไวเปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  พ.ศ. 2535 โดยกําหนดอายุความเกี่ยวกับการไลเบี้ยหรือเรียกเงินคาเสียหายคืนไวเปนการเฉพาะ
คือ  ใหมีอายุความหนึ่งปนับแตวันที่รูตัวผูซ่ึงตองรับผิดตอผูประสบภัย แตทั้งนี้ตองไมเกินหาปนับ
แตวันที่ไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย ไมวาจะเปนการฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง โดยมิพักตองคํานึงถึงวาจะเปนกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง  
เพราะแมวาจะเปนกรณีที่ตองฟองคดีตอศาลปกครองก็ตาม  แตคดีดังกลาวไมมีลักษณะเปนคดีทาง
ปกครอง หากแตเปนคดีที่เจาหนี้ฟองลูกหนี้ใหชําระหนี้อันเปนการใชสิทธิในทางแพง  จึงตองใช
อายุความที่เทากัน 
 5.2.3 เพิ่มบทบัญญัติใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหาย
เบื้องตนที่จายใหแกผูประสบภัยในกรณีตามมาตรา 23 (4) คือกรณีชนแลวหนีที่ไมสามารถทราบได
วารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายตอผูประสบภัย  ใหสามารถเรียกเงินคืนจากรัฐได  เพราะเงิน
คาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนเปนเงินที่ไดมาจากเจาของรถมิใชเงินของรัฐ เพราะเมื่อรัฐไม
สามารถปกปองและคุมครองประชาชนได  จึงควรเปนหนาที่ของรัฐที่จะใหการเยียวยาประชาชนที่
ไดรับเคราะหกรรมเพราะความบกพรองของรัฐ  
 5.2.4 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใหการจายคาใชจาย
ในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  และแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของ
คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถใหมีผูแทนจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ผูแทน
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บริษัทขนสง จํากัด  และผูแทนราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยเปนคณะกรรมการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถดวย       
 5.2.5 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อใหผูประสบภัย
ที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากรถตามมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ดวย หากใชสิทธิทั้งสองพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลวจะทําใหคาเสียหายที่ไดรับรวมกันมีจํานวนเกินกวาที่เสียหายจริง อันเปนการขัดตอ
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามที่ เสียหายจริง ใหมีสิทธิไดรับคาเสียหายเบื้องตนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กอน หากยังไมคุมกับที่เสียหายจริง  จึงจะมี
สิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายตามพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ไดอีก แตใหไดรับเฉพาะในสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น                                           
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พระราชบัญญัต ิ 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบนั  

  
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนาํและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535”  
 มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวนันับตั้งแตวัน
ถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป  
 มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
นี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
 “รถ”2 หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก รถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”  
 “เจาของรถ” หมายความวา ผูซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผูมีสิทธิครอบครองรถตาม
สัญญาเชาซ้ือ และหมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบยีนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวดวย  
 “ผูประสบภัย” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจาก
รถที่ใชหรืออยูในทางหรือเนือ่งจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตัง้ในรถนั้นและหมายความรวมถึงทายาท
โดยธรรมของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายดวย  
 “ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยอันเกดิจากรถ  
                                                 
 1  แกไขโดยมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 2  แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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 “ผูซ่ึงอยูในรถ” หมายความวา ผูซ่ึงอยูในหรือบนหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และ
หมายความรวมถึงผูซ่ึงกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถนั้นดวย  
 “บริษัท” หมายความวา บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภยัรถ  
 “คาเสียหายเบือ้งตน”3 หมายความวา คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปน
อยางอื่นเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 วรรคสอง  
 “เครื่องหมาย”4  (ยกเลิก)   
 “คณะกรรมการ”5 หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกาํกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั
มอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 56 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 มาตรา 67 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัย
จากรถ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทน
กระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย 
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูซ่ึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภคมอบหมายหนึ่งคน ผูแทนสมาคมนายหนาประกันภัย ผูแทนสมาคมประกัน
วินาศภัย ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผูแทนแพทยสภา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่ง

                                                 
 3  แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 4  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550.  
 5  เพิ่มโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540.  
 6  แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540.  
 7  เพิ่มโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัย
จากรถเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานการประกันภัย เศรษฐศาสตร การแพทยหรือกฎหมาย  
 มาตรา 6 ทวิ 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 20 และ
ประกาศตาม มาตรา 10  
 (2) กําหนดมาตรฐานกลางของรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาใชจาย
อันจําเปน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนตองจายใหแกผูประสบภัย  
 (3) พิจารณาปญหาเกี่ ยวกับการจ ายค า เสียหายเบื้องตนและหรือ เงินอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือ เกี่ยวกับรายการและจํานวนเงินคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็นหรือตามที่ผูประสบภัยรองขอ  
 (4) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา 6 ตรี9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรวงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) คณะรัฐมนตรีใหออก  
 (4) เปนบุคคลลมละลาย  
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
  (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 มาตรา 6 จัตวา10 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลในประเภทเดียวกันตาม มาตรา 6 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนและให
ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน  

                                                 
 8  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 9  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 10  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวนั้น  
 มาตรา 6 เบญจ11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิได
มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  
 มาตรา 6 ฉ12 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม  
 ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 มติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 มาตรา 6 สัตต13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา 6 ฉ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 6 อัฏฐ14 ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกใหบริษัท สถานพยาบาล หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือ
สงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได  
 คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหใชจายจาก
กองทุน  

 
หมวด 1 

การประกันความเสียหาย 
 มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท  

                                                 
 11  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 12  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 13  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 14  เพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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 จํานวนเงินเอาประกันภัยใหกําหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถแตตองไมนอย
กวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  
 มาตรา 8 รถดังตอไปนี้ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  
 (1) รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
 (2) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ
พระราชวังกําหนด 
 (3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร  
 (4) รถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 9 รถที่จดทะเบียนในตางประเทศและนําเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวโดยเจาของ รถไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร เจาของรถตองจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 1015 บริษัทตองรับประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ประกาศดังกลาวจะกําหนดใหขอความในกรมธรรมประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยแตกตางกัน
ตามชนิด ประเภทหรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผูเอาประกันภัยก็ได  
 ใหบริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายตามวรรคหนึ่งตอนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด16  
 มาตรา 10 ทว ิ17 ใหจดัตั้ง “บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากดั” ขึ้นมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี ้
 (1) ใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตาม พระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะ
ไดมอบหมาย  

                                                 
 15  แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 16  เพิ่มโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540. 
 17  เพิ่มโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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 (2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่
ไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี  
 (3) ดําเนินกิจการอื่นตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ  
 บริษัททุกบริษัทตองเขาชื่อซ้ือหุนในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และดําเนินการใด ๆ ตาม
หลักเกณฑที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ในการจัดตั้งบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ใหรัฐมนตรี
กําหนดระยะเวลาใหบริษัทเขาชื่อซ้ือหุน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวบรวมหุนที่มีผูเขาชื่อซ้ือหุนไวแลว
เพื่อกําหนดจํานวนหุนจัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ และกําหนดรายชื่อผูเปนกรรมการ
และพนักงานสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตลอดจนขอความ
และขั้นตอนอื่นที่จําเปนตองมีในการจดทะเบียนบริษัทสงไปจดทะเบียนบริษัท และใหผูมีอํานาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดําเนินการตอไป
ตามบทกฎหมายที่เกี่ยวของ และใหถือวาบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนบริษัท
จํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกัน
วินาศภัยนับแตไดจดทะเบียนดังกลาว  
 ในระหวางที่บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ยังมิไดมีการรับประกัน
วินาศภัยมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการตองมีหลักทรัพย และเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน และ
การตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยมาใชบังคับ  
 การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน  
 การแตงตั้งกรรมการผูจัดการของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกอน และใน
กรณีที่ปรากฏหลักฐานตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวา
กรรมการผูจัดการมีพฤติการณที่ไมสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจถอดถอนกรรมการผูจัดการ
ออกจากตําแหนงได และใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการผูจัดการชั่วคราวจนกวาบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จะแตงตั้ง
กรรมการผูจัดการคนใหม  
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 ทุกรอบสามเดือนบริษัทตองออกเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจายของบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับจากการรับประกันภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ในแตละสามเดือนที่ผานมาในอัตราและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
 เงินสมทบที่บริษัทจายนั้นใหนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากรได  
 บริษัทตองมอบหมายการรับคํารองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ดําเนินการแทนบริษัท
ดวย และใหบริษัททุกบริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจและการจัดสรรเงินเพื่อสํารองจายคา
สินไหมทดแทนแทนบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถ จํากัด กําหนด 
 มาตรา 10 ตรี18 บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 10 ทวิ ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในสวนที่เกี่ยวของกับการประกัน
รถยนตของบริษัทนั้นได  
 ใหบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองผูกพันตามกรมธรรมประกันภัย
รถยนตที่บริษัทไดออกใหแกผูเอาประกันภัยตอไปจนกวากรมธรรมประกันภัยรถยนตดังกลาวจะ
หมดอายุ  
 มาตรา 11 ภายใตบังคับมาตรา 8 หามมิใหผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 8  
 มาตรา 1219 เจาของรถหรือผูใชรถตองเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความ
เสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ไวใหพรอมที่จะแสดงตอเจาพนักงานไดทุกเวลาที่ใชรถ เวนแต
กรณีรถคันดังกลาวไดจดทะเบียนหรือชําระภาษีประจําปสําหรับรถตามมาตรา 19 แลว  
 มาตรา 1320 ในกรณีที่บริษัทหรือเจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบ
กําหนดการคุมครองไมวาดวยเหตุใด บริษัทตองแจงการบอกเลิกนั้นใหนายทะเบียนทราบ  

                                                 
 18  เพิ่มโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 มาตรา 19 ใหบริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดใหมีสถานที่ดําเนินการเพื่อใหบริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนการจัดใหมีสถานที่ดําเนินการเพิ่มเติมตอไปให
สอดคลองกับปริมาณความตองการของการใหบริการแกผูประสบภัยจากรถ ใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมการ
ประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 19  เพิ่มโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540. 
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 การแจงการบอกเลิก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด   
 มาตรา 14 การประกันภัยตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ตองมีขอกําหนดใหมีการจาย
คาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  
 เมื่อมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมาตรา 7 วรรคสองแลว หลักเกณฑ วิธี
จายและระยะเวลาการจายคาสินไหมทดแทนนอกเหนือจากคาเสียหายเบื้องตน ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด21  
 มาตรา 15 กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย
ซ่ึงมีขอความระบุถึงความรับผิดของบริษัทแตกตางไปจากที่กําหนดไวในบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
บริษัทจะยกเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได  
 มาตรา 16 บริษัทจะยกเอาเหตุแหงความไมสมบูรณ หรือการฝาฝนเงื่อนไขของ
กรมธรรมประกันภัยระหวางบริษัทกับเจาของรถ หรือการไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกับ
เจาของรถ เพื่อปฏิเสธความรับผิดตอผูประสบภัยในการชดใชคาเสียหายเบื้องตนมิได เวนแตบริษัท
ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหเจาของรถและนายทะเบียนทราบลวงหนา  
 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยใหมีผลเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บริษัท
ไดมีหนังสือแจงการเลิกกรมธรรมประกันภัยไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาที่ทราบครั้งสุดทาย
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
 มาตรา 17 บริษัทจะยกเอาความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัยมาเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
มิได   
 มาตรา 18 ในกรณีที่รถซ่ึงเจาของรถไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทไดโอนไปยังบุคคล
อ่ืนโดยผลของกฎหมายวาดวยมรดกหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ใหผูไดมาซึ่งรถดังกลาวมี
ฐานะเสมือนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวตอไปตลอดอายุของกรมธรรมประกันภัยที่ยังเหลืออยู  
 มาตรา 1922

  
ในการรับจดทะเบียนรถยนตหรือการรับชําระภาษีรถยนตประจําปตาม

กฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใหนายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาว

                                                                                                                                            
 20  เพิ่มโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 21  เพิ่มโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 22  แกไขโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบวามีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 แลว จึงจะรับจดทะเบียน
รถยนตหรือรับชําระภาษีรถยนตประจําปได  
 ในกรณีที่ไมปรากฏวามีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนตาม
กฎหมายดังกลาวจัดใหมีการทําประกันความเสียหายตามมาตรา 7 โดยใหนายทะเบียนตามกฎหมาย
ดังกลาวมีสิทธิเรียกคาตอบแทนไดไมเกินรอยละหาแลวใหเจาของรถไดรับสวนลดรอยละเจ็ดจาก
คาตอบแทนที่นายทะเบียนตามกฎหมายนั้นไดรับจากบริษัทในอัตรารอยละสิบสองหรือตามอัตราที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 เงินคาตอบแทนรอยละหาที่นายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวไดรับ ไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน และสามารถนําไปใชจายไดตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ  
 

หมวด 2 
คาสินไหมทดแทน23  

 มาตรา 20 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถที่บริษัทไดรับประกันภัยไว 
ใหบริษัทจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยเมื่อไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย  
 ความเสียหายที่จะไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตนการรองขอรับ
คาเสียหายเบื้องตนและการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 21 ในกรณีที่บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัย
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนที่ตองจายใหผูประสบภัยแจงการไมได
รับชดใชคาเสียหายเบื้องตนหรือการไดรับคาเสียหายเบื้องตนไมครบจํานวนจากบริษัทตอสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัยตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 22 การไดรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20ไมตัดสิทธิผูประสบภัยที่จะ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา 2324 ความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยจากรถในกรณีดังตอไปนี้ใหจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน  

                                                 
 23  แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 24  แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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 (1) รถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 และเจาของ
รถไมจาย คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม
ครบจํานวน  
 (2) รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถในขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก 
ฉอโกง  กรรโชก  ลักทรัพย  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  หรือปลนทรัพย  และไดมีการรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวน  
 (3) รถนั้นไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา 7 หรือ มาตรา 9  
 (4) รถนั้นมีผูขับหลบหนีไป  หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  
 (5) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา 20 ใหแกผูประสบภัย หรือจาย
คาเสียหายเบื้องตน ใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวน หรือ  
 (6) รถตามมาตรา 8 ที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7  
 มาตรา 24 ในกรณีที่รถตั้งแตสองคันขึ้นไปกอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยซ่ึงอยู
ในรถ ใหบริษัทที่รับประกันภัยรถแตละคันจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยซ่ึงอยูในรถคัน
ที่เอาประกันภัยไวกับบริษัท  
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูประสบภัยมิใชเปนผูซ่ึงอยูในรถ ใหบริษัทดังกลาวรวมกัน
จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจายในอัตราสวนที่เทากัน 
 สําหรับกรณีตามมาตรา 23 ใหสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายหรือรวมจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี  
 มาตรา 25 ใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตน
ตามมาตรา 20 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ใหแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ได
รับคํารองขอ ทั้งนี้โดยไมตองรอการพิสูจนความรับผิด  
 ใหถือวาคาเสียหายเบื้องตนเปนสวนหนึ่งของเงินคาสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา 2625 ในกรณีที่เจาของรถหรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย
หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) หรือ (5) แลวแตกรณี
หรือกรณีที่เกิดความเสียหายแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (3) หรือ (4) เมื่อสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 25 แลว ใหนาย
ทะเบียนเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี รวมทั้งเงินเพิ่มใน
                                                 
 25  แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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อัตรารอยละยี่สิบของจํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีกตางหาก 
เวนแตกรณีที่ความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุตามมาตรา 23 (4) และเจาของรถหรือ
บริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดยสุจริตหรือเจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกินสามสิบวันโดย
เจาของรถไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการทําประกันภัย หรือในกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่มลงได 
 หลักเกณฑในการเรียกเงินคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
 มาตรา 27 การขอรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประสบภัยตองรองขอ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  
 มาตรา 28 ในกรณีตามมาตรา 23 (1) และ (3) ใหนายทะเบียนยึดรถที่กอใหเกิดความ
เสียหายไวไดหากมิไดมีการยึดรถนั้นไวตามกฎหมายอื่นอยูกอนแลว จนกวาเจาของรถจะไดจาย
คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยครบจํานวน หรือจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุนภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนั้นตามกฎหมายอื่นอยูแลว ให
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยในทรัพย
นั้นหากมีการขายทอดตลาด  
 มาตรา 29 รถที่ยึดไวตามมาตรา 28 ใหนายทะเบียนมีอํานาจขายทอดตลาดไดในกรณี
ดังตอไปนี้  
 (1) กรณีที่เจาของรถตามมาตรา 23 (1) ไมจายเงินคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุน
แทนตน คืนใหแกกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน  
 (2) กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได
ประกาศหาตัวเจาของรถโดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของนายทะเบียนซึ่งไดยึดรถที่กอใหเกิด
ความเสียหายไว และประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่จําหนายในทองถ่ินที่เกิดเหตุอยางนอยสอง
วันติดตอกัน แตเจาของรถไมปรากฏตัวตอนายทะเบียน ซ่ึงไดยึดรถนั้นไวภายในสามสิบวันนับแต
วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ  
 มาตรา 30 วิธีการยึดรถตามมาตรา 28 และการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ใหปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม  
 เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดรถตามมาตรา 29 ใหหักเปนคาใชจายในการยึดและการ
ขายทอดตลาดและจายเปนคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจายคืนใหแกกองทุนแลวแต
กรณี ถามีเงินเหลือเทาใดใหคืนแกเจาของรถ ในกรณีที่ไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถที่กอใหเกิด
ความเสียหาย ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษา
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เงินนั้นไวตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถาเจาของรถไมเรียกเงินนั้นคืน ภายในหาปนับจากวันที่ขาย
ทอดตลาดใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน  
 มาตรา 31 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้น
เพราะความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับขี่รถ ผูซ่ึงอยูในรถ หรือ
ผูประสบภัย เมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนหรือเมื่อสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือเมื่อหนวยงานตามมาตรา 8 (1) 
(2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) ไดจายเงินคืนกองทุนตามมาตรา 32 ไปแลวเปนจํานวนเงิน
เทาใดใหบริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยหรือหนวยงานตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 
หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณี มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวหรือมีสิทธิเรียกให
ผูประสบภัยคืนเงินดังกลาวได26  
 มาตรา 3227 ในกรณีที่นายทะเบียนไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากรถตามมาตรา 8 ซ่ึงไมไดเอาประกันความเสียหายตามมาตรา 7 ใหหนวยงาน
ผูเปนเจาของรถตามมาตรา 8 (1) (2) (3) หรือเจาของรถตามมาตรา 8 (4) แลวแตกรณี สงเงินตาม
จํานวนที่ไดจายจากเงินกองทุนคืนใหแกกองทุน  
 การจายเงินคืนกองทุนสําหรับรถตามมาตรา 8 (1) (2) หรือ(3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 

หมวด 3  
กองทุนทดแทนผูประสบภัย  

 มาตรา 33 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเปน
คาใชจายอ่ืนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กองทุนประกอบดวย  
 (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให  

                                                 
 26  แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 (ใหยกเลิก
วรรคสองของมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540) 
 27  แกไขโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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 (2) เงินที่บริษัทจายสมทบตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา 3628 และเงินเพิ่มที่ไดรับ
ตามมาตรา 36 ทวิ  
 (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
 (4) เงินหรือทรัพยสินที่ไดตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32  
 (5) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  
 (6) ดอกผลของเงินกองทุน  
 (7) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ไดมาตาม (4) และ (5)  
 (8) เงินรายไดอ่ืน ๆ  
 เงินและทรัพยสินดังกลาวใหเปนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน  
 มาตรา 3429 ใหมีสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บและส ง เ สริ มก า รประกอบธุ ร กิ จประกั นภั ย เ พื่ อ ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บกองทุ น  
 สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละสามสิบหา
ของดอกผลของเงินกองทุนตอปเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอื่นของสํานักงาน
กองทุนทดแทนผูประสบภัย30 
 การเบิกจาย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน คาใชจายการดําเนินงานและอัตราเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และคาใชจายอื่นของสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
 มาตรา 3531 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 เกิดขึ้นและผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหาย
เบื้องตนจากเจาของรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายหรือบริษัทได ใหสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเมื่อผูประสบภัยไดนํา
หลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนมาแสดงพรอมกับการยื่นคําขอ  
 การรองขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน และการจายคาเสียหายเบื้องตนจาก
กองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

                                                 
 28  เพิ่มโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 29  แกไขโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 30  แกไขโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 31  แกไขโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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 มาตรา 3632 ใหบริษัทจายเงินสมทบใหแกกองทุนทุกรอบสามเดือนในอัตราไมเกินรอย
ละสิบของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยในแตละสามเดือน เงินสมทบที่บริษัทจายนั้น
ใหนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรได  
 การเรียกเก็บและการจายเงินสมทบจากบริษัทใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 36 ทวิ33 บริษัทใดไมจายเงินสมทบใหแกกองทุนใหถูกตองและครบถวนตาม
มาตรา 36 ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบที่ไมไดจาย  

 
หมวด 4  

บทกําหนดโทษ  
 มาตรา 3734 เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 มาตรา 3835 บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 10 ทวิ หรือมาตรา 36 ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาท  
 มาตรา 3936

 
ผูใดฝาฝนมาตรา 11 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

 มาตรา 4037 เจาของรถหรือผูใชรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 หรือบริษัทใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 13 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
 มาตรา 4138 บริษัทใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประกาศที่ออกตามความในมาตรา 14 
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 มาตรา 4239  (ยกเลิก) 
 มาตรา 4340  (ยกเลิก) 

                                                 
 32  แกไขโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 33  เพิ่มโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 34  แกไขโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 35  แกไขโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 36  แกไขโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
 37  แกไขโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 38  แกไขโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 39  ยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 40  ยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2550. 
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 มาตรา 4441 บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 20 หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือเจาของรถหรือบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 มาตร 4542 ผูใดยื่นคําขอรับชดใชคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตนหรือคา
สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหนายทะเบียน
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 
บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 47 ใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับดําเนินการจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามพระราชบัญญัตินี้ใหเสร็จ
ส้ินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และกอนพนระยะเวลา
ดังกลาวมิใหถือวาเจาของรถนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9  
 ใหบทบัญญัติมาตรา 23(5) มีผลใชบังคับกับรถที่เจาของรถไดจัดใหมีการประกันความ
เสียหายไวแลวตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9  
 ภายใตบังคับวรรคสองบทบัญญัติมาตรา 23 ยังมิใหใชบังคับจนกวาจะพนกําหนดสาม
รอยหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 
ผูรับสนองพระราชโองการ  
อานันท ปนยารชุน  
นายกรัฐมนตรี

                                                 
 41  แกไขโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
 42  แกไขโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550. 
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หมายเหตุ  
     1. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
109ตอนที่ 44 วันที่ 9 เมษายน 2535 
     2. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 111 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 
     3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 114 ตอนที่ 72 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 
     4. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 19 ก วันที่ 5 เมษายน 2550 
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พระราชบัญญัติ 
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 
                     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

เปนปที่ 56 ในรัชกาลปจจุบนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 39 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป  
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูเสียหาย” หมายความวา บคุคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือ
จิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดนั้น “จําเลย” หมายความวา บุคคลซึ่งถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดอาญา 
 “คาตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่ผูเสยีหายมีสิทธิ
ไดรับ เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกดิขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน 
 “คาทดแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดทีจ่ําเลยมีสิทธิไดรับ
เนื่องจากการตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี และปรากฏวาคํา
พิพากษาถึงทีสุ่ดในคดีนัน้ฟงเปนยุตวิาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทาํของจําเลยไม
เปนความผิด  
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 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยใน
คดีอาญา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสยีหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายในคดีอาญา 
 “พนักงานอยัการ” หมายความวา พนกังานอัยการตามกฎหมายวาดวยพนักงานอยัการ
หรืออัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร 
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้                 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้                           
 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
                                                                           

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

 มาตรา 5  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม
เปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูเสียหายหรือจําเลยพึงไดตามกฎหมายอืน่ 
 มาตรา 6  ในกรณีที่ผูเสียหายหรือจําเลยถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทน คา
ทดแทน หรือคาใชจาย แลวแตกรณี ใหสิทธิในการเรียกรองและการรับคาตอบแทน คาทดแทน 
หรือคาใชจายตกแกทายาทซึง่ไดรับความเสียหายของผูเสียหายหรือจําเลยนั้น ทั้งนีต้ามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด 2 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
                   

 มาตรา 7  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมคมุประพฤติ 
ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูแทนกรมราชทัณฑ ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทน
สภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรฐัมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีอีกหาคน เปน
กรรมการ ในจาํนวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒดิานการแพทย ดานสังคมสงเคราะห และดานการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนทีป่ระจักษอยางนอยดานละหนึ่งคน 
 ใหประธานกรรมการแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนเลขานุการ และ
อาจแตงตั้งผูชวยเลขานกุารจาํนวนไมเกนิสองคนก็ได 
 มาตรา 8  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดงัตอไปนี ้
 (1) พิจารณาอนุมตัิคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
และจําเลยในคดีอาญา ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ เพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
 (3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือขอมูลหรือส่ิงอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (4) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อบรรลุวตัถุประสงคตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัตินี้ 
 ในการปฏิบัตหินาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานเปนผู
ปฏิบัติแทนได 
 มาตรา 9  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตาํแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ 
 (1) ตาย 
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 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอ
หนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
 (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (6) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 11  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใินระหวางทีก่รรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมวีาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตัง้ไวแลวนั้น 
 มาตรา 12  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมไิดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
 มาตรา 13  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 มติในที่ประชมุใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา 14  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรอืปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 ในการประชุมของคณะอนกุรรมการใหนํามาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด 3 
สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดี 
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 มาตรา 15  ใหจัดตั้งสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
ขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) รับคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย พรอมทั้งทําความเหน็เสนอตอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
 (3) ประสานงานกบัหนวยงานราชการอื่นหรือบุคคลใดๆ เพื่อขอทราบขอเท็จจริงหรือ
ความเหน็เกีย่วกับการขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย 
 (4) เก็บ รวบรวม และวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจาย 
 (5) กระทํากจิการตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา 16  ในกรณีที่สํานักงานเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินคดตีาม
พระราชบัญญัตินี้ กระทรวงยุติธรรมอาจแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเพื่อใหมีอํานาจดําเนินคดีหรือดําเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวของกับคดี
ตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายกไ็ด และใหแจงศาลทราบ 
 การดําเนนิคดตีามมาตรานี้ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

หมวด 4 
การจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 

                   

 มาตรา 17  ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทนไดตองเปนความผดิ
ตามรายการทีร่ะบุไวทายพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 18  คาตอบแทนตามมาตรา 17 ไดแก 
 (1) คาใชจายทีจ่ําเปนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาฟนฟูสมรรพภาพทางรางกายและ
จิตใจ  
 (2) คาตอบแทนในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย จํานวนไมเกินทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง  
 (3) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางทีไ่มสามารถประกอบการงานไดตามปกต ิ
 (4) คาตอบแทนความเสียหายอืน่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คณะกรรมการจะกําหนดใหผูเสียหายไดรับคาตอบแทนเพียงใดหรือไมก็ได โดย
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คํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหาย
ไดรับ รวมทั้งโอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย 
 มาตรา 19  หากปรากฏในภายหลังวาการกระทําที่ผูเสียหายอาศัยเปนเหตุในการขอรับ
คาตอบแทนนัน้ไมเปนความผิดอาญาหรือไมมีการกระทําเชนวานั้น ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจง
ใหผูเสียหายคนืคาตอบแทนที่ไดรับไปแกกระทรวงยุติธรรมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
หมวด 5 

การจายคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
                   

 มาตรา 20  จําเลยที่มีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามพระราชบญัญัตินี้ ตอง 
 (1) เปนจําเลยที่ถูกดําเนนิคดีโดยพนกังานอัยการ 
 (2) ถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดี และ 
 (3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีการถอนฟองใน
ระหวางดําเนนิคดี หรือปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดนีั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุตวิาจําเลย
มิไดเปนผูกระทําความผิดหรอืการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 
 ในคดีที่มีจําเลยหลายคน จําเลยคนใดถึงแกความตายกอนมีคําพิพากษาถงึที่สุด และ
คณะกรรมการเห็นสมควรจายคาทดแทนและคาใชจายใหแกจําเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยูถาเปนเหตุอยูใน
ลักษณะคดี จําเลยที่ถึงแกความตายนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ได
ดวย 
 มาตรา 21  การกําหนดคาทดแทนและคาใชจายตามมาตรา 20 ใหกําหนดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
 (1) คาทดแทนการถูกคุมขัง ใหคํานวณจากจํานวนวันที่ถูกคมุขังในอัตราทีก่ําหนดไว
สําหรับการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (2) คาใชจายทีจ่ําเปนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและ
จิตใจ หากความเจ็บปวยของจําเลยเปนผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคด ี
 (3) คาทดแทนในกรณีที่จําเลยถึงแกความตาย และความตายนั้นเปนผลโดยตรงจากการ
ถูกดําเนินคดี จํานวนไมเกินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 (4) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคด ี
 (5) คาใชจายทีจ่ําเปนในการดําเนินคด ี
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตที่มีกฎหมาย
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กําหนดไวเปนอยางอื่นแลว 
 ในกรณีที่มีคําขอใหไดรับสิทธิที่เสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษานัน้คืน การ
ส่ังใหไดรับสิทธิคืนตามคําขอดังกลาว ถาไมสามารถคืนสิทธิอยางหนึง่อยางใดเชนวานั้นได ให
คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธนิั้นใหตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการอาจกําหนดใหจําเลยไดรับคาทดแทนและคาใชจายเพียงใดหรือไมกไ็ด 
โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงคดี ความเดือดรอนที่จําเลยไดรับและโอกาสที่จําเลยจะไดรับการชดเชย
ความเสียหายจากทางอื่นดวย 
 

หมวด 6 
การยื่นคําขอ การพิจารณาคาํขอ และการอทุธรณ 

                   
 มาตรา 22  ใหผูเสียหาย จาํเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับ
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ณ 
สํานักงาน ตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวนัที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทํา
ความผิด หรือวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองเพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทําความผิด  หรือวันทีม่ีคําพิพากษาอนัถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุตวิาจําเลยมไิด
เปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณ ี
 มาตรา 23  ในกรณีที่ผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายเปนผูไร
ความสามารถ หรือไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนหนังสือจากผูเสียหาย 
จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย แลวแตกรณี อาจยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจายแทนได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา 24  หลักเกณฑ วิธีการยื่นคําขอและวิธีพิจารณาคําขอใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรี 
 มาตรา 25  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับคําวินจิฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธิ
อุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวนิิจฉัย คําวินจิฉัยของศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด 
 การยื่นอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ผูอุทธรณจะยื่นตอสํานักงานหรือศาลจงัหวัดที่ผูนั้นมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเพื่อสงใหแก ศาลอุทธรณก็ได และใหถือวาเปนการยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ
ตามวรรคหนึ่งแลว 
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 ในการวินิจฉยัอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณมีอํานาจไตสวนหลักฐานเพิ่มเติมโดย
สืบพยานเอง หรืออาจแตงตัง้ใหศาลชั้นตนตามที่เหน็สมควรทําแทนก็ได 

 
หมวด 7 

พนักงานเจาหนาที่ 
                   

 มาตรา 26 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี ้
 (1) สอบปากคําผูยื่นคําขอเกี่ยวกบัขอเท็จจริงตางๆ ตามคําขอ 
 (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือขอมูลหรือส่ิงอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 มาตรา 27 ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด 8 

บทกําหนดโทษ 
                   

 มาตรา 28  ผูใดยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจาย โดยแสดงขอความ
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 29  ผูใดใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกบัการขอรับ
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  
 มาตรา 30  ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงหนงัสือตอบหนังสือสอบถาม เอกสาร หลักฐาน 
หรือขอมูลหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนตามคําส่ังของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือพนกังาน
เจาหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

                                               บทเฉพาะกาล 
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 มาตรา 31  ในวาระเริ่มแรกใหกระทรวงยุตธิรรมกําหนดใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินการในอํานาจหนาทีข่องสํานักงานจนกวาจะตั้งสํานักงานแลว
เสร็จ ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
               

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวตัร 
             นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติ
มาตรา 245 และมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐของบุคคล ซ่ึงไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน
โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความ
เสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเปน
จําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดใน
คดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปน
ความผิด ดังนั้น เพื่อใหการรับรองสิทธิดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายการทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย  
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

                   

 ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายซ่ึงทําใหผูเสยีหายอาจขอรับคาตอบแทนไดตามมาตรา 17 
ไดแก ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผดิ 
         ลักษณะ 9 ความผิดเกีย่วกับเพศ มาตรา 276 ถึงมาตรา 287 
         ลักษณะ 10 ความผิดเกีย่วกับชีวิตและรางกาย 

หมวด 1 ความผิดตอชีวติ มาตรา 288 ถึงมาตรา 294 
หมวด 2 ความผิดตอรางกาย มาตรา 295 ถึงมาตรา 300 
หมวด 3 ความผิดฐานทาํใหแทงลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 305 
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก 
 คนปวยเจ็บ หรือคนชรา มาตรา 306 ถึงมาตรา 308 
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Compulsory Automobile Liability Insurance Act 2005 
 
Chapter 1 General Rules 
Article 1 This Act is specially adopted in order to ensure prompt basic coverage for the injured 
parties in automobile traffic accidents that result in injury or loss of life and to maintain roadway 
traffic safety. 
Article 2  Compulsory automobile liability insurance ("this insurance") shall be subject to the 
provisions of this Act; the Insurance Act will govern with respect to any matters not provided for 
herein. 
Article 3  The competent authority under this Act is the Financial Supervisory Commission, 
Executive Yuan. 
Article 4  In order to investigate claim adjustments, actuarial statistics, and compensation in 
relation to automobile traffic accidents covered by this insurance, the competent authority may 
request insurers, the police, traffic supervisory and other agencies or organizations connected with 
this insurance to provide relevant information. 
Article 5  In this Act, "automobile" means an automobile as provided in Article 2, subparagraph 8 
of the Highway Act, or any other motorized machinery driven on a road. 
 "Motorcycle," as used in Articles 38 and 49, is also an automobile as defined in 
Article 2, subparagraph 8 of the Highway Act. 
 In addition to the vehicles given in the two preceding paragraphs, "automobile" also 
includes specified overland motorized vehicles that do not run on rails and have a transport 
function; the range of vehicles to be included in this category and the automobile categories for 
which the establishment of a contract for this insurance is required will be prescribed and 
announced by the competent authority in conjunction with the central competent authority for 
transportation and communications. 
Article 6  Owners of automobiles for which the establishment of a contract for this insurance is 
required shall do so in accordance with this Act; the same shall apply to military-use automobiles 
during non-wartime periods. 
 Where the owner of an automobile as given in the preceding paragraph has not 
established a contract for this insurance, the owner registered with a highway supervisory 
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authority shall be presumed the party with the duty to insure. 
 For an automobile as given in paragraph 1 to which any of the following applies, its 
user or manager will be treated as the party with the duty to insure: 
 1. The license plate has been returned, surrendered for cancellation, or rescinded. 
 2. The owner is unknown. 
 3. The owner is unable to manage or use the automobile for reasons attributable to the 
automobile's user or manager. 
 With respect to this insurance, the party with the duty to insure shall maintain the 
validity of the insurance contract, and prior to the termination of that contract or when an insurer 
refuses to insure pursuant to the provisions of Article 18, paragraph 1 shall establish another 
contract for this insurance in accordance with the provisions of this Act. 
Article 7  Where an injured party suffers injury or loss of life as the result of an automobile traffic 
accident, regardless of whether the injuring party is at fault, a claimant may claim insurance 
benefits from an insurer or compensation from the Motor Vehicle Accident Compensation Fund 
("the Compensation Fund") in accordance with the provisions of this Act. 
Article 8  In this Act, "insurer" refers to an insurance enterprise to which the competent authority 
has granted permission to provide this insurance. 
 With respect to applications by insurance enterprises for permission as referenced in 
the preceding paragraph, regulations governing qualification requirements, required 
documentation, conditions for revocation of permission, and other matters for compliance shall be 
adopted by the competent authority in conjunction with the central competent authority for 
transportation and communications. 
Article 9  In this Act, "proposer" means a party that applies to an insurer to establish a contract for 
this insurance pursuant to Article 6 and bears an obligation to pay insurance premiums. 
 In this Act, "insured" means a proposer to whom an insurer extends coverage and any 
person using or managing the insured automobile with the proposer's consent. 
Article 10 In this Act, "injuring party" means any person who, through the use or management of 
an automobile, causes an automobile traffic accident. 
 In this Act, "injured party" means a person who suffers injury or loss of life as the 
result of an automobile traffic accident. 

DPU



 148 

Article 11 In this Act, "claimant" means any of the following persons that may claim insurance 
benefits from an insurer or compensation from the Compensation Fund: 
 1. In the case of a person who has suffered injury as the result of an automobile traffic 
accident, it shall be the injured party himself. 
 2. In the case of a person who has suffered loss of life as the result of an automobile 
traffic accident, it shall be the survivors of the injured party, in the following order: 
 (1) parents, children, and spouse; 
 (2) grandparents; 
 (3) grandchildren; 
 (4) siblings. 
 When there are several persons at the same position in the order, insurance benefits or 
compensation will be distributed equally among them according to their number. 
 When, upon the death of an injured party, there are no claimants as provided in 
paragraph 1, subparagraph 2, persons paying the funeral and interment expenses of the deceased 
may, within the limit of [actual] funeral and interment expenses, claim benefits from an insurer or 
compensation from the Compensation Fund. Any sum remaining after deduction of the funeral 
and interment expenses from the insurance benefits shall belong to the Compensation Fund. 
When, upon the death of an injured party, there are neither claimants as provided in paragraph 1, 
subparagraph 2 nor persons paying for the funeral and interment expenses, insurance benefits 
shall be returned to the ownership of the Compensation Fund. 
 Items included under funeral and interment expenses under the preceding paragraph, 
and their amounts, will be prescribed and announced by the competent authority. 
Article 12  In this Act, "insured automobile" means an automobile for which the establishment of 
a contract for this insurance in accordance with the provisions of this Act is required. After ten 
days from the insurer's receipt of an insurance proposal, if the insurer has not expressed any 
intention of either commitment or refusal to provide insurance, the automobile indicated in the 
proposal shall be deemed an insured automobile. 
 The automobile recorded on the insurance card for this insurance ("insurance card") 
shall be presumed to be the insured automobile. 
 In this Act, "uninsured automobile" means an automobile for which establishment of 
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a contract for this insurance in accordance with the provisions of this Act is required but for 
which none has been established. 
Article 13 In this Act, "automobile traffic accident" means an accident in which an automobile is 
used or managed in such a manner as to cause injury or loss of life to a passenger or to a third 
party outside the vehicle. 
Article 14  A  claimant's right to claim insurance benefits from an insurer shall be extinguished if 
not exercised within two years of the time when he learns of the occurrence of damage and the 
existence of the insurer, or within ten years of the date of the occurrence of the automobile traffic 
accident. 
 When a claimant has claimed against an insurer for insurance benefits prior to the end 
of the period of prescription referenced in the preceding paragraph, the period from the time the 
claim becomes effective until the notice of the insurer's decision on insurance benefits is received 
shall not be counted against the period of prescription. 
 When there is an interruption in the period of prescription for a claimant's right to 
claim insurance benefits from an insurer, or when the period has not ended, or when a given time 
period is not counted against the period of extinctive prescription as referenced in the preceding 
paragraph, such event shall, within the limit of the insured amount, have the same effect with 
regard to the claimant's right to claim damages from the insured. When there is an interruption in 
the period of prescription for a claimant's right to claim damages from an insured, or when the 
period has not ended, such event shall have the same effect with regard to the claimant's right to 
claim insurance benefits from the insurer. 
 The provisions of the preceding three paragraphs apply mutatis mutandis to all 
matters relating to the right to claim compensation from the Compensation Fund arising out of 
this Act, with the exception that the beginning of the period of extinctive prescription for the right 
of claim is governed by the following provisions: 
 1. In cases where an accident vehicle cannot be traced, the period is counted from the 
time it is known that there is damage and it is confirmed that the at-fault automobile cannot be 
traced. 
 2. In cases where an accident vehicle is an uninsured automobile, the period is 
counted from the time it is known that there is damage and it is confirmed that the at-fault 
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automobile is uninsured. 
 3. In cases where an accident vehicle is an insured automobile that was used or 
managed without the consent of the insured, the period is counted from the time it is known that 
damage has occurred and it is confirmed that the insured automobile was used or managed 
without consent. 
 4. In cases where an accident vehicle is one for which establishment of a contract for 
this insurance is not required, the period is counted from the time it is confirmed that damage has 
occurred and that the injuring automobile is one for which establishment of a contract for this 
insurance is not required. 
Article 15 An insurer shall notify a proposer to renew the insurance 30 days prior to the expiry of 
the policy period. When an insurer fails to provide such notification and an insured peril occurs 
within 30 days after the expiry of the original policy period, the insurer shall still be liable for 
payment of insurance benefits if the proposer completes renewal procedures and extends the 
beginning of the policy period retroactively to the expiry of the original policy period. 
 
Chapter 2 Insurance Contract 
Section 1 Execution of the Contract 
Article 16  When applying for issuance of a license plate or a temporary pass, or prior to the 
expiry of the policy period for this insurance, the owner of any automobile for which 
establishment of a contract for this insurance is required shall, for each such automobile, apply to 
an insurer to establish a contract for this insurance. 
 A highway supervisory authority may not issue a license plate or temporary pass, 
reissue a license plate, register an alteration [of registered particulars], or inspect an automobile to 
which either of the following applies: 
 1. Establishment of a contract for this insurance is required, but none has been 
established. 
 2. This insurance became effective less than 30 days earlier, provided that this does 
not apply with respect to an application for a temporary license plate or a temporary pass. 
Article 17  A proposer shall make truthful representations in regard to the following matters when 
applying to establish a contract for this insurance: 
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 1. The automobile category; 
 2. The nature of its use; 
 3. The automobile license plate number, engine serial number, or vehicle body 
number; 
 4. The name, sex, date of birth, domicile, and national ID number of the party with 
the duty to insure. For an automobile owner that is an incorporated or unincorporated body or 
agency: its name, the government uniform invoice number on the profit-seeking enterprise 
registration certificate or the uniform invoice number issued by the tax authority, the locations of 
its places of business or offices, and the name of its representative. 
Article 18 An insurer may not refuse to extend insurance coverage, except when a proposer has 
failed to make premium payments or has violated the duty of truthful representation under the 
preceding article. 
 When an insurer intends to refuse coverage as provided in the preceding paragraph it 
shall make a written expression of intention within 10 days of receiving the insurance proposal; 
when it has provided no such written expression by the end of that period, it will be deemed to 
have agreed to extend insurance coverage. 
Article 19 After establishing a contract for this insurance, an insurer shall issue a document 
containing the policy provisions, an insurance card, and an insurance sticker to the proposer. 
Within five days after establishing a contract for this insurance, the approved particulars shall be 
transmitted by the insurer to the agencies (organizations) designated by the competent authority 
and the central competent authority for transportation and communications, respectively. 
 When the insured, the policy period, the insured automobile, or the insurance card 
number listed on the insurance card is changed, the proposer shall notify the insurer to update 
such information. 
Article 20 An insurer may not rescind an insurance contract. 
 An insurer may not terminate an insurance contract, except under one of the 
following conditions: 
 1. The proposer has violated the duty of truthful representation under Article 17. 
 2. The proposer has not made premium payments as stipulated. 
 Prior to terminating an insurance contract as provided in the preceding paragraph, an 
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insurer shall notify the proposer in writing to make rectification within 10 days after its receipt of 
the notice; if the proposer makes rectification at any time prior to receipt of a notice of 
termination of the contract, the insurer may not terminate the contract. 
 When an insurance contract is terminated, the insurer shall give notice within three 
days to the highway supervisory authority with jurisdiction over the insured automobile, and to 
the agencies or organizations designated by the competent authority and the central competent 
authority for transportation and communications, respectively. 
 The insurer shall return to the proposer any unearned premium for the period after 
termination of the contract; the insurance contract shall be deemed to be in effect prior to return 
of the premium. 
Article 21 A proposer may not rescind an insurance contract. 
 A proposer may not terminate an insurance contract, except under one of the 
following conditions: 
 1. The license plate of the insured automobile has been surrendered for cancellation, 
revoked (rescinded), or surrendered for suspension of use of vehicle. 
 2. The insured automobile is reported as scrapped. 
 3. Ownership of the insured automobile is transferred and the party with the duty to 
insure after transfer has already established a contract for this insurance, resulting in duplication 
of insurance. 
 After an insurance contract has been terminated as provided in the preceding 
paragraph, where premiums have already been paid the insurer shall return the unearned premium 
for the period after termination; where premiums have not been paid the proposer shall pay any 
premium earned prior to termination. 
Article 22 When a proposer establishes a duplicate contract for this insurance either the proposer, 
or the insurer that issued the insurance contract with the later date of effect, may revoke the 
contract with the later date of effect; the same shall be true after the occurrence of an automobile 
traffic accident. 
 The right of revocation referenced in the preceding paragraph shall be exercised, at 
earliest, at the time duplication of insurance occurs, and prior to the expiry of the policy period of 
the insurance contract with the earlier date of effect. 
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 When an insurance contract is revoked, the insurer shall return the premium (less the 
insurer's business expenses and any expenses needed to ensure the soundness of this insurance) to 
the proposer. 
Article 23 When ownership of an insured automobile is transferred, procedures for establishing a 
contract for this insurance or for modification thereof shall first be completed; prior to completion 
thereof, a highway supervisory authority may not process title transfer registration. 
Article 24 Any notice given to an insurer by a proposer, insured, or claimant, and any application 
by a proposer for modification of an insurance contract, shall be made in writing; the same 
applies to any notice given by an insurer to a proposer, insured, or claimant, and to any agreement 
by an insurer to modification of an insurance contract. 
 
Section 2 Coverage of Insurance 
Article 25 Upon the occurrence of an automobile traffic accident involving an insured 
automobile, an insurer shall be liable for payment of insurance benefits to claimants as provided 
herein. 
 An insurer shall pay insurance benefits within 15 days of the day after all relevant 
evidentiary documents have been submitted by the insured or a claimant; the content of those 
evidentiary documents shall be prescribed and announced by the competent authority in 
consultation with related agencies or organizations. 
 If, for reasons attributable to itself, the insurer fails to make payment within the time 
limit given in the preceding paragraph, it shall pay default interest at the rate of 10 percent per 
annum from the day after the time limit for payment has ended. 
 A claimant's right to claim insurance benefits as provided in paragraph 1 and 
insurance benefits not yet collected by a claimant may not be attached, assigned, or provided as 
security. 
Article 26  The policy period of this insurance shall be determined by the competent authority in 
conjunction with the central competent authority for transportation and communications on the 
basis of practical need. 
Article 27  Benefits payable under this insurance are: 
 1. personal injury medical expense benefits; 
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 2. disability benefits; 
 3. death benefits. 
 Standards for the tiers, amounts, and approval procedures for the benefits referenced 
in the preceding paragraph shall be determined by the competent authority in conjunction with the 
central competent authority for transportation and communications based on actual social and 
economic conditions. 
 When the standards under the preceding paragraph are amended and an automobile 
traffic accident occurs after the date the amendment takes effect, the insurer shall handle 
insurance benefits in accordance with the amended provisions. 
Article 28  When an automobile traffic accident involving an insured automobile occurs as a 
result of either of the following behaviors on the part of an injured party or other claimant, an 
insurer is not liable for payment of insurance benefits: 
 1. Caused it through a deliberate act. 
 2. Caused it through a criminal act. 
 When there is more than one other claimant and a deliberate or criminal act has been 
committed, as referenced in the preceding paragraph, by one or more persons among them, the 
insurer shall deduct the portion payable to such person or persons and pay the remainder to other 
claimants. 
Article 29 When an automobile traffic accident involving an insured automobile occurs as a result 
of any of the following behaviors on the part of an insured, the insurer shall still bear liability for 
payment of insurance benefits as provided herein, provided that the insurer may be subrogated to 
the claimant's right of claim against the insured, within the amount of benefits paid: 
 1. Was driving the automobile after ingesting alcohol or another similar substance 
and had a breath or blood alcohol concentration exceeding the standard set by any act or 
regulation governing road traffic. 
 2. Was driving after having taken intoxicants, hallucinogens, narcotics, or other 
similar con- trolled substances, as verified through a test. 
 3. Caused it through a deliberate act. 
 4. Was engaging in a criminal act or evading lawful arrest. 
 5. Was driving an automobile in violation of Article 21 or 21-1 of the Act Governing 
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Management of Roadway Traffic and Administration of Sanctions. 
 An insurer's right of subrogation as referenced in the preceding paragraph shall be 
extinguished if not exercised within two years of the date on which the insurer pays insurance 
benefits. 
Article 30  An insurer shall not be bound by any settlement, waiver of rights, or other agreement 
between a claimant and an insured that was made without the consent of the insurer and would 
impede exercise of the insurer's right of subrogation to a claim by the claimant against the insured 
as referenced in the preceding article. 
 
Section 3 Claim of Insurance Benefits 
Article 31 When an automobile traffic accident involving an insured automobile occurs and the 
insured has already paid partial damages, the insurer bears liability for payment of insurance 
benefits only within the balance of the insured amount provided for herein after deduction of the 
compensation already made, provided that where the claimant and the insured have agreed that no 
such deduction may be made, such agreement shall govern. 
 Where an insured pays damages in advance as contemplated under the preceding 
paragraph, the insurer shall make payment of such amount to the insured within the limit of the 
insured amount as provided herein, provided that this provision shall not apply under the 
circumstances given in the proviso of the preceding paragraph. 
Article 32  Insurance benefits paid by an insurer as provided herein will be deemed part of the 
damages payable by the insured and may be deducted by the insured when subject to a claim for 
damages. 
Article 33  When the occurrence of an automobile traffic accident is attributable to a third party 
other than the insured, the insurer may, after payment of insurance benefits, be subrogated to the 
insured's right of claim against such third party, provided that the amount claimable thereby may 
not exceed the amount of insurance benefits paid. 
 When the third party given in the preceding paragraph is an insured's or claimant's 
spouse, head of family, other family member, blood relative within the fourth degree, or relative 
by marriage within the third degree, the insurer shall have no right of subrogation, provided that 
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this restriction shall not apply when the accident resulted from the deliberate intent of such a third 
party. 
Article 34 When an automobile traffic accident involving an insured automobile occurs, it shall 
be handled in accordance with the following provisions: 
 1. The insured or the injuring party shall immediately escort the injured party to a 
local or nearby medical facility for emergency treatment, or shall request another person to do so, 
provided that this shall not apply when it is obviously impossible to carry out a rescue under the 
conditions at the time of the accident. 
 2. The insured or injuring party shall immediately report the accident to the local 
civilian or military police authorities for handling, and shall notify the insurer in writing within 
five days. A claimant may also give written notification directly to the insurer. 
 3. The insured, the injuring party, and claimants shall cooperate with the insurer in 
providing witness, physical evidence, and other related information and documentation. 
The insurer shall still bear liability for payment of insurance benefits should the insured, an 
injuring party, or a claimant violate its obligations under the provisions of the preceding 
paragraph, provided that any of those parties shall bear liability for damages if the insurer incurs 
damages as a result of their deliberate intent or negligence. 
Article 35  When an automobile traffic accident results in loss of life, a claimant may make a 
claim against the insurer for provisional payment in an amount equivalent to one-half of the 
insurance benefits by presenting evidentiary documents. 
 When an automobile traffic accident results in disability, a claimant may make a 
claim against the insurer for provisional payment of the insurance proceeds based on a disability 
tier already determined by the insurer, by submitting evidentiary documents. 
 The insurer shall make payment within 15 days of the day after a claimant presents 
evidentiary documents as provided in either of the preceding two paragraphs. If, for reasons 
attributable to itself, the insurer fails to make payment within the prescribed time limit, it shall 
pay default interest at the rate of 10 percent per annum beginning from when the prescribed time 
limit expires. 
 When a provisional payment of insurance proceeds by an insurer exceeds the amount 
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of insurance benefits actually payable, the insurer may claim for return of the excess portion by 
the claimant. 
Article 36  When a single automobile traffic accident involves multiple automobiles, the matter 
shall be handled in accordance with the following provisions: 
 1. When each accident vehicle is an insured automobile, a claimant may claim for 
payment of insurance benefits jointly and severally by each insurer that is required to bear the 
obligation to pay benefits. 
 2. When each accident vehicle is an automobile as set forth in Article 40, paragraph 1, 
the claimant may claim for compensation from the Compensation Fund. 
 3. When some of the accident vehicles are insured automobiles and some are 
automobiles as set forth in Article 40, paragraph 1, a claimant may claim for payment of 
insurance benefits or compensation jointly and severally by each insurer that is required to bear 
the obligation to pay benefits and by the Compensation Fund; 
 Apportionment of liability among the insurers or among the insurers and the 
Compensation Fund as referenced in the preceding paragraph shall be proportional to the number 
of accident vehicles for which each is required to bear liability for insurance benefits or 
compensation payments. 
Article 37  When a claimant claims insurance benefits in accordance with the provisions of this 
Act, the insurer may not reject or reduce payment of benefits on the grounds that the claimant 
holds another type of insurance in addition to this insurance. 
 
Chapter 3 Motor Vehicle Accident Compensation Fund 
Article 38  The Compensation Fund shall be established in order to ensure prompt basic coverage 
for all the injured parties in automobile traffic accidents under this Act, and to ensure the 
soundness of this insurance system. The Compensation Fund shall maintain separate accounts for 
automobiles and for motorcycles as a basis for calculation of fees. 
 The Compensation Fund shall be an incorporated foundation; its articles of 
incorporation and regulations governing management of the fund shall be adopted by the 
competent authority in conjunction with the central competent authority for transportation and 
communications. 
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Article 39  Sources of the Compensation Fund are as follows: 
 1. Contributions to the Compensation Fund included in premiums for this insurance; 
 2. Income obtained through subrogation to claims as provided in Article 42, paragraph 2; 
 3. Interest generated by the Fund; 
 4. Income obtained as provided in Article 11, paragraph 3; 
 5. Other revenues. 
Article 40  When an automobile traffic accident occurs and a claimant is unable, for one of the 
following reasons, to claim insurance benefits from an insurer in accordance with this Act, the 
claimant may claim for compensation from the Compensation Fund within the limit of the insured 
amount provided for herein: 
 1. An accident vehicle cannot be traced; 
 2. An accident vehicle is an uninsured automobile; 
 3. An accident vehicle is an insured automobile that was used or managed without the 
consent of the insured; 
 4.All or some of the accident vehicles are ones for which establishment of a contract 
for this insurance is not required. 
 When doubt exists regarding a determination on use or management of the 
automobile without the consent of the insured as set forth under subparagraph 3 of the preceding 
paragraph, a provisional payment of insurance proceeds prior to the establishment of such fact 
shall be made by the insurer of the insured automobile. 
 When each of the accident vehicles is an automobile for which establishment of a 
contract for this insurance is not required as given in paragraph 1, subparagraph 4, the drivers of 
such vehicles may not apply to the Compensation Fund for compensation. 
 When, after payment of compensation by the Compensation Fund as provided in 
paragraph 1, subparagraph 1, it is found that the accident vehicle is an insured automobile under 
this insurance, the Compensation Fund may claim against its insurer for return of the 
compensation. 
 When an insurer returns compensation to the Compensation Fund in accordance with 
the preceding paragraph, it will be deemed to have paid insurance benefits to the claimant as 
provided herein. 
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 When a claimant in respect of an automobile traffic accident applies for compensation 
from the Compensation Fund as provided in paragraph 1, then the provisions of Article 25, 
paragraphs 2 through 4, and Articles 27, 28, 35, and 37 shall apply mutatis mutandis, provided 
that the payment of compensation for personal injury medical expense benefits through the 
mutatis mutandis application of Article 27 shall not include the amount of benefits paid by 
National Health Insurance. 
Article 41  The provisions of Article 34 shall apply mutatis mutandis when an automobile traffic 
accident occurs involving an uninsured automobile or an automobile for which establishment of a 
contract for this insurance is not required. 
Article 42  Compensation paid by the Compensation Fund as provided in Article 40 will be 
deemed part of the damages payable by the party liable for damages, and may be deducted by that 
party when subject to a claim for damages. 
 After paying compensation, the Compensation Fund may be subrogated to the 
claimant's right of claim against the party liable for damages, provided that the amount claimable 
thereby may not exceed the amount of compensation paid. 
 The right of claim under the preceding paragraph shall be extinguished if not 
exercised within two years of the date on which compensation is paid by the Compensation Fund. 
 When the party liable for damages is a claimant's spouse, head of family, other family 
member, blood relative within the fourth degree, or relative by marriage within the third degree, 
the Compensation Fund shall have no right of subrogation, provided that this restriction shall not 
apply when the circumstances set forth under any of the subparagraphs listed under Article 29, 
subparagraph 1 apply to the party liable for damages. 
Article 43  The Compensation Fund shall not be bound by any settlement, waiver of rights, or 
other agreement between a claimant and a party liable for damages when such agreement was 
made without the consent of the Compensation Fund and would impede exercise of the 
Compensation Fund's right of subrogation to a claim by the claimant against the party liable for 
damages. 
 When a claimant has received damages from a party liable for damages, the 
Compensation Fund shall deduct the amount of such damages when making its own 
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compensation payment. When a deductible amount is not deducted, the Compensation Fund may 
claim for return of compensation within the limit of the deductible amount. 
 
Chapter 4 Supervision of the Insurance Companies 
Article 44  The premium structure of this insurance shall be based on the following: 
 1. expected losses; 
 2. the business expenses of the insurer; 
 3. contributions to] the Stabilization Fund; 
 4. contributions to the Compensation Fund; 
 5. overhead associated with actuarial calculation of rates, research and development, 
public information services, information transmission, and other expenses necessary to ensure the 
soundness of this insurance. 
 The proportions, amounts, and content of the items set forth in the preceding 
subparagraphs shall be prescribed and announced by the competent authority in conjunction with 
the central competent authority for transportation and communications. 
Article 45  Premium rates for this insurance shall be formulated by the competent authority in 
conjunction with the central competent authority for transportation and communications and 
submitted to a premium rate review board composed of fair and impartial members of society for 
passage, after which they are issued. 
 The formulation of premium rates under the preceding paragraph may be entrusted to 
an appropriate professional institution. 
 In setting insurance premiums, consideration shall in principle be given to both 
personal and vehicular factors, provided that one or the other may be selected for use in view of 
actual societal circumstances. 
 Insurers shall calculate and collect premiums on the basis of the premium rates issued 
by the competent authority in conjunction with the central competent authority for transportation 
and communications as provided in paragraph 1. 
 The competent authority may engage a professional institution to provide public 
information services on premiums and other relevant matters. 

DPU



 161 

Article 46 An insurer that provides this insurance shall keep accurate records on the insurance 
coverage it extends and shall correctly handle claims adjustment; regulations governing required 
particulars of information on insurance coverage, claim adjustment procedures, the method for 
notification under Article 15, and other matters for compliance shall be adopted by the competent 
authority. 
Article 47 An insurer shall establish independent accounting to record the operational and 
financial status of this insurance. 
 Where actual losses are lower than the expected losses referenced in Article 44, 
paragraph 1, subparagraph 1, collected premium corresponding to the difference between the two 
shall be set aside by the insurer as reserve, and may not be withdrawn and treated as "revenues 
and gains" except to adjust premium rates, raise insured amounts, or cover a net premium loss. 
 Regulations governing accounting treatment, the method of provisioning of reserves, 
the reporting of managerial, operational, and financial information, and other matters for 
compliance by an insurer when handling this insurance shall be adopted by the competent 
authority in consultation with the central competent authority for transportation and 
communications.  
 
Chapter 5 Penalty 
Article 48  An administrative fine of not less than NT$3 million and not more than NT$15 million 
shall be imposed by the competent authority for violation of Article 8, paragraph 1 by an 
insurance enterprise. 
 An administrative fine of not less than NT$200,000 and not more than NT$1 million 
shall be imposed by the competent authority for violation of Article 18, paragraph 1 or Article 20 
by an insurer. 
 An administrative fine of not less than NT$600,000 and not more than NT$3 million 
shall be imposed by the competent authority for violation by an insurer of Article 45, paragraph 4, 
violation of paragraph 1 or 2 of the preceding article, or violation of the regulations and/or 
directions to be adopted pursuant to paragraph 3 of the preceding article governing the following 
matters as they relate to this insurance: accounting treatment; the method of provision of reserves; 
and the reporting of managerial, operational, and financial information. 
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 An administrative fine of not less than NT$60,000 and not more than NT$300,000 
shall be imposed by the competent authority for violation by an insurer of Article 15; violation of 
Article 19, paragraph 1 or 2; violation of the regulations and/or directions to be adopted pursuant 
to Article 46 governing accurate keeping of records on insurance coverage and handling of claims 
adjustment; or violation of the Article 15 provisions regarding notification. 
 When issuing a disposition pursuant to the preceding four paragraphs, the competent 
authority may order the violator to make rectification within a specified period; when the insurer 
fails to make rectification by the end of the period, the competent authority may continue to issue 
an administrative fine for each successive instance [of repetition of the order and failure to 
comply], and may also render the following dispositions based on the severity of the violation: 
 1. Order the violator to dismiss managers or staffers from their positions. 
 2. Dismiss directors or supervisors from their positions or suspend them from 
execution of the duties of those positions for a specified period. 
 3. Suspend the writing of new business for this insurance for a specified period. 
 4. Void or revoke the insurer's permission to provide this insurance. 
Article 49  The penalty for a party with the duty to insure who fails to establish a contract for this 
insurance as provided herein, or fails to establish another such contract prior to the expiry of the 
policy period for this insurance, shall be as below: 
 1. When discovered at a roadside check and reported by a highway supervisory or 
police authority, an administrative fine will be imposed by the highway authority. For an 
automobile, an administrative fine of not less than NT$3,000 and not more than NT$15,000 shall 
be imposed; for a motorcycle, an administrative fine of not less than NT$1,500 and not more than 
NT$ 3,000 shall be imposed. 
 2. When an uninsured automobile causes an accident, a highway supervisory 
authority will impose an administrative fine of not less than NT$6,000 and not more than 
NT$30,000, and will impound the automobile license plate and return it after the automobile is 
insured as required. 
 A highway supervisory authority may as necessary establish an adjudicative organ for 
violations of this insurance; regulations governing its establishment shall be adopted by the 
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central competent authority for transportation and communications in conjunction with the 
competent authority. 
Article 50  Certificates for this insurance shall be inspected by highway supervisory authorities 
during roadside checks and by the police when engaged in traffic duties; instances where this 
insurance has not been taken out as required shall be reported. 
 Upon receipt of a notice of a violation of this insurance, a party with the duty to 
insure shall within 15 days appear at the designated location to receive a decision; when said 
party has failed to appear by the end of that period, the highway supervisory authority may issue a 
default decision, provided that when the party with the duty to insure acknowledges that the facts 
of the violation are as stated in the notice, said party may directly pay the administrative fine 
imposed by the highway supervisory authority at the designated site without waiting for a 
decision, and the case will then be closed. 
Article 51  Prior to the payment of an administrative fine issued pursuant to this Act, a highway 
supervisory authority will not process any license re-issuance, register an alteration [of registered 
particulars], or handle inspection for an automobile for which establishment of a contract of this 
insurance is required. 
 Compulsory execution procedures will be initiated in accordance with the law for 
failure to pay the administrative fine referenced in the preceding paragraph within the prescribed 
period. 
 
Chapter 6 Addendum 
Article 52  Enforcement rules for this Act will be adopted by the competent authority in 
conjunction with the central competent authority for transportation and communications. 
Article 53  This Act shall be implemented from the date of promulgation. 
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(สําเนา) 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพง 
ของสวนราชการและหนวยงานที่เกีย่วของ 

คร้ังที่ 10/2547 
วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2547 

เวลา 13.30น. 
ณ หองประชมุชั้น 28 กระทรวงยุติธรรม 

.............................................. 
ฯลฯ 

 4.6 เร่ืองชี้ขาดความเหน็แยงคดีแพงกรณีกรมการประกันภัยขอใหฟอง นายสักสี  สิงห
พัฒน เรียกคาเสียหายเบื้องตนพรอมเงินเพิม่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัย เปนเงินจํานวน 7,916.40 บาท 
 คดีนี้กรมการประกันภัยไดมีหนังสือที่ พณ 0501/ปท/825 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545 ถึง
อัยการจังหวัดประจําศาลจังหวัดธัญบุรี ขอใหจดัพนกังานอัยการวาตางฟองนายสักสี  สิงหพัฒน ให
จายคาเสียหายเบื้องตนพรอมเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ใหแกกองทุนทดแทนผูประสบภัย รวมเปนเงิน 7,916.40 บาท 
 ขอเท็จจริงไดความวา เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2538 เวลาประมาณ 12.00 น. นายสักสี  สิงห
พัฒน ไดขับขีร่ถจักรยานยนตคันหมายเลขทะเบียน 4 พ – 8140 กรุงเทพมหานคร เฉีย่วชนนางสาว
ประคอง  นนทโตพันธ ซ่ึงกําลังเดินขามถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 45-46 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จงัหวัดปทมุธานี ไดรับบาดเจบ็ และเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนวนคร จาก
การตรวจสอบพบวารถจักรยานยนตคนัดังกลาว นายสักสี  สิงหพัฒน เปนผูครอบครองตามสัญญา
เชาซ้ือจากบริษัท ฐิติกร จํากดั แตมิไดจัดใหมีการประกนัความเสียหายไว โรงพยาบาลนวนครได
ขอใหสํานักงานประกันภยัจงัหวัดปทมุธานีจายคาเสยีหายเบื้องตนจากเงินกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย ซ่ึงกองทุนทดแทนผูประสบภยัจังหวัดปทุมธานีไดจายคาเสียหายเบื้องตนไปแลว โดย
กอนจายไดมหีนังสือใหนายสักสี  สิงหพฒัน จายคารักษาพยาบาลใหแกโรงพยาบาลนวนคร แต 
นายสักสี  สิงหพัฒน เพิกเฉย ตอมากองทนุทดแทนผูประสบภัยจังหวดัปทุมธานีไดมีหนังสือที่ พณ 
0501/ปท/713 ลงวันที่ 12 กันยายน 2538 และหนังสือที่ พณ 0501/ปท/781 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 
แจงใหนายสักสี  สิงหพัฒน คืนเงินจํานวน 6,537 บาท ที่ไดจายไปพรอมเงินเพิ่มรอยละยี่สิบ จํานวน 
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1,319.46 บาท รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน 7,916.40 บาท แกกองทุนทดแทนผูประสบภัย แตนายสักสี  สิงห
พัฒน เพกิเฉย กรมการประกนัภัยจึงสงเอกสารหลักฐานมายังพนกังานอัยการขอใหฟองเรียกเงิน
จํานวนดังกลาวจากนายสักส ี สิงหพัฒน 
 พนักงานอยัการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงเขต 1 พิจารณาแลวมคีวามเหน็วา คดี
ดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาของสํานักงานคดีปกครอง จึงสงสํานวนไปใหสํานักงานคดีปกครอง
ดําเนินการ 
 สํานักงานคดปีกครองเห็นวาคําส่ังของนายทะเบยีนตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ส่ังใหนายสักสี  สิงหพัฒน ชําระเงินคืนกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยเปนคําส่ังทางปกครอง กรมการประกันภัยจะตองดําเนินการบังคับ ตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ควรสงสํานวนคืนกรมการประกันภัย
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวและตอมา สํานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีไดมีหนังสือที่ อส(ปท)
0032/03489 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ถึงอธิบดีกรมการประกันภัย แจงการไมรับวาตางและสง
เร่ืองคืน 
 ตอมากรมการประกันภัยไดมีหนังสือที่ พณ 0501/ปท/2754 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 
ยืนยนัขอใหพนักงานอยัการดําเนินคดีแพงกับนายสักสี  สิงหพัฒน โดยเหน็วา การฟองคดีเรียกเงนิ
คาเสียหายเบื้องตนคืนกองทนุทดแทนผูประสบภัยไดเคยมีการฟองคดีตอศาลยุติธรรมและศาลก็รับ
ฟองมาโดยตลอดอีกทั้งยังไมเคยมีขอโตแยงหรือขอยุติโดยศาล หรือคณะกรรมการวนิจิฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉยัช้ีขาดอาํนาจหนาที่ระหวางศาล 
พ.ศ.2542 ดังนั้น กรมการประกันภัยจึงขอยืนยนัใหดําเนนิคดีแพงกับนายสักสี  สิงหพัฒน เพื่อเรียก
เงินคาเสียหายเบื้องตนพรอมเงินเพิ่มรวมจํานวนทั้งส้ิน 7,916040 บาท พรอมดอกเบี้ยคืนกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจังหวดัปทุมธานีตอไป 
 อัยการสูงสุดพจิารณาแลวเหน็วา คําส่ังของนายทะเบียนทีเ่รียกเงนิตามจาํนวนทีก่องทนุ
ทดแทนผูประสบภัยไดจายไปเปนคาเสียหายเบื้องตนคืนจากเจาของรถ ตามมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เปนคําส่ังทางปกครอง กรมการประกันภัย
สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองไดตามมาตรา 57 แหงพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 โดยไมตองฟองคดีตอศาล จึงชี้ขาดไมรับวาตางฟองคดีนี้ใหกรมการประกันภัย
และใหคืนเรื่องแกกรมการประกันภัยเพื่อดาํเนินการบังคบัทางปกครองตอไป 
 เนื่องจากเปนกรณีคําวนิิฉัยของอัยการสูงสุดขัดหรือแยงกับความเห็นของสวนราชการ
เจาของเรื่อง จงึเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุตใินการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เพื่อพิจารณาตัดสินชีข้าด 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวตดัสินชี้ขาดวา คําช้ีขาดของอัยการสูงสุดที่ไมรับวาตางฟองคดี
นี้ใหกรมการประกันภัยและสงเรื่องคืนเพือ่ใหดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 
57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 ตอไป ชอบดวยเหตุผลและขอ
กฎหมายแลว 
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(สําเนา) 
มติคณะรัฐมนตรี 

 
ที่ นร 0504/15227                                                                               สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                                                                                                             ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

             18  ตุลาคม  2548 
เร่ือง การยุติการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ (จาํนวน 39 เร่ือง) 
เรียน ประธานกรรมการพิจารณาชีข้าดการยุตใินการดําเนนิคดแีพงของสวนราชการและ
 หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
อางถึง หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส (สฝยพ.) 0015/16440 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 
               
 ตามที่ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมและพิจารณาใหความ
เห็นชอบขอสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของความละเอียดแจงแลวนั้น 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธาน
กรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เสนอ 
 จึงเรียนยืนยันมา  ไดแจงใหผูที่เกี่ยวของตามบัญชีแนบทายทราบดวยแลว 
 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                              (นางสาวสิบพนั  วนวิสุทธิ์) 
                                                ผูอํานวยการสํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี  

                                            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร 02-280-9000 ตอ 324-325 
โทรสาร 02-280-9064 
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 รายช่ือผูที่เกี่ยวของซึ่งไดแจงเรื่อง  การยุตกิารดําเนนิคดแีพงของสวนราชการและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ (จํานวน 39 เร่ือง) ใหทราบ  ดังนี ้
 

------------------------------------ 
 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 2. เลขาธิการศาลปกครอง 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4. อัยการสูงสุด 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(สําเนา) 
สรุปมติคณะรัฐมนตรี 

 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดในการ
ดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่ เกี่ยวของเสนอผลการประชุมและพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด ฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2548  ที่ประชุมไดพิจารณา
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ตัดสินชี้ขาดกรณีพิพาทระหวางสวนราชการกับเอกชน สวนราชการกับสวนราชการ สวนราชการ
กับรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจ รวม 39 เร่ืองเปนกรณีพิพาทระหวางสวนราชการกับ
เอกชนจํานวน 38 เรื่อง และกรณีพิพาทระหวางสวนราชการกับรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจกับ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 1 เร่ือง ในการพิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีดังกลาว คณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดฯ มีขอสังเกตรวม 2 ประการ คือ เร่ืองชี้ขาดความเห็นแยงกรณีกรมการประกันภัย
ขอใหฟองเรียกคาเสียหายเบื้องตน   พรอมเงินเพิ่มตามกฎหมายคืนแกกองทุนทดแทนผูประกันภัย   
เนื่องจากคดีลักษณะเดียวกันนี้ที่ประชุมไดมีมติตัดสินชี้ขาดไปแลวจํานวนหลายเรื่องและ
คณะรัฐมนตรีไดรับทราบแลว หากมีคดีอยางเดียวกันนี้อีก  ใหกรมการประกันภัยถือปฏิบัติโดย
ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ  พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539  มาตรา 57  ไมตอง
สงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดี  และกําหนดเวลาฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเห็นควร
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาศึกษาเพื่อแกไขบทบัญญัติมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ซ่ึงกําหนดไวหนึ่งปนับ
แตวันที่รูหรือควรจะรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีนั้น 
เมื่อคํานึงถึงระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของจะตองสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้ง
ขั้นตอนตางๆ   ที่จะตองดําเนินการตามระเบียบราชการแลว  กําหนดเวลาหนึ่งปดังกลาวนาจะสั้น
เกินไป   ทําใหหนวยงานของรัฐไมสามารถฟองคดีไดทันเปนเหตุใหรัฐเสียประโยชน 
 
ที่มา : http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=205369&key_word=%A1%C3%C1%A1%D2%C3%BB%C3%D0%A1%D1%B9
%C0%D1%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=
&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ- นามสกุล                                        นางสาวนนทพัทธ  ตรีณรงค 
ประวัติการศึกษา                                  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ. 
 2545 
                                                            ประกาศนยีบตัรอบรมวิชาวาความ  สภาทนายความ  พ.ศ. 
 2546 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน     พ.ศ. 2549-ปจจุบัน เปนทนายความ ของบริษัท ลอว แอนด  
                                                               แฟคตอริ่ง กรุป จํากัด 
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