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งานวิจยัฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาปัญหาเกียวกบัการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญัติ

คุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวดัพทัลุง ทังนีเนืองจากแมใ้นปัจจุบันพระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะบงัคบัใหเ้จา้ของรถตอ้งทาํประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัวินาศภยั 

เพือใหผู้บ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตอนัเนืองมากจากอุบติัเหตุจากรถไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายดว้ยความสะดวก 

อยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติัยงัคงมีปัญหาหลายประการซึงทาํใหผู้ร้้องขอรับค่าเสียหายจากบริษทั

ประกนัวินาศภยัไม่ไดรั้บความสะดวก และรวดเร็ว ซึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คณะผูว้ิจัยจึงได้ทาํการศึกษาวิจัยเพือเพือศึกษาปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเกียวกับการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535ในจงัหวดัพทัลุงกรณี       

 จากการศึกษาวิจยัพบว่า การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัประกนัในจงัหวดัพทัลุงยงัคงมี

ความจาํเป็นทีตอ้งปรับปรุงแก้ไขในหลายประเด็น เพือให้การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เป็นไปอย่าง

สะดวกรวดเร็วสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  เช่น การที

บริษทัผูรั้บประกนัภยักาํหนดใหแ้นบหลกัฐานประกอบคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เกินกว่าทีกฎหมาย 



      ข 

กาํหนดทาํให้ผูร้้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เสียเวลา และค่าใชจ่้ายมากเกินความจาํเป็น การทีบริษทัผูร้ับ

ประกนัภยัและกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้เกินระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

ตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัทีทาํหน้าทีขายประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 ไม่อธิบายเกียวกบัขนัตอนการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ทาํให้ผูป้ระสบภยัจากรถไม่ทราบ

ขนัตอนการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ แต่อยา่งไรก็ดี เจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลทีผูป้ระสบภยัจากรถเขา้

รับการรักษาพยาบาลจะมีบาทสําคัญในการอธิบายเกียวกับการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้น รวมทัง

โรงพยาบาลยงัมีบทบาทสาํคญัในการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป่้วยซึงเป็นผูป้ระสบภยัจากรถที

ตอ้งพฒันา แต่อยา่งไรก็ดี เนืองจากยงัไม่มีระเบียบกลางซึงกาํหนดใหทุ้กโรงพยาบาลปฏิบติัในเรืองการร้อง

ขอรับค่าเสียหายเบืองต้นแทนผูป่้วยซึงประสบภัยจากรถ ทาํให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติทีไม่

เหมือนกนั ทาํใหผู้ป้ระสบภยัจากรถไม่ไดรั้บความสะดวกในการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ นอกจากนัน 

เจ้าของรถจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิงเจ้าของรถจักรยานยนต์ทีมีสภาพเก่า มกัจะไม่จดัให้มีการทาํ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทาํใหมี้ปัญหาตามมาหลายประกนัเมือ

มีอุบติัเหตุเกิดขึนและมีผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิต        

 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงเสนอให้ คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยกาํชับให้บริษัทผูรั้บประกันภัยและกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากรถ จ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ( 7 วนันับแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้น)  

รวมทงัตอ้งกาํชบัมิใหบ้ริษทัผูรั้บประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เรียก

หลกัฐานทีใชป้ระกอบคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด และหากมีการฝ่าฝืนตอ้งมี

การดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากนันกระทรวงสาธารณสุขควรจัดให้มีระเบียบเพือกาํหนดให้

สถานพยาบาลทุกแห่งในสงักดักระทรวงธารณสุขกาํหนดใหมี้ระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทน

ผูป่้วย  ทงันีเพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป่้วย นอกจากนันเจา้หน้าทีตาํรวจควรกวดขนัจบักุมเจา้ของรถ

หรือผูที้ใชร้ถทีไม่มีประกนัภยั เพือใหเ้จา้ของรถปฏิบติัตามกฎหมาย กล่าวคือ จดัให้มีการประกนัภยัตามที

กฎหมายกาํหนด  รวมทงั ควรแกไ้ขบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

เพือใหมี้บทบงัคบัใหต้วัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัทีทาํหนา้ทีขายประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มีหนา้ทีตอ้งอธิบายถึงขนัตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้เจา้ของรถผู ้

เอาประกันทราบ รวมทังบังคับให้ระบุขันตอนการเบิกค่าเสียหายเบืองต้นไวใ้นกรมธรรมห์รือเอกสาร

ประกอบกรมธรรม ์เพือใหผู้ป้ระสบภยัจากรถทราบขนัตอน รวมทงัหลกัฐานต่าง ๆ ทีใชใ้นการร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบืองตน้ และเมือมีอุบติัเหตุเกิดขึนผูป้ระสบภยัจะไดส้ามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไดอ้ยา่ง

มนัใจ 
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ABSTRACT 

Research: Problems in Respect of Preliminary Damages Payment under the Protection for Motor 

Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 in Phatthalung Province  

Researcher: Mr. Thanakorn Kamolwanij 

Co-Researcher: Mrs. Kanoklak Juimanee 

Co-Researcher: Mr. Sarawoot Intrapong 

 

 

This Research aims to study Problems in Respect of Preliminary Damages Payment under the 

Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 in Phatthalung Province. At present, the 

Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 shall enforce the motor vehicle owners to 

take out an insurance from insurance companies to enable the injured persons or deceased persons as a 

result of the motor vehicle accidents to be indemnified in the convenient and rapid manners; however, 

there are still several problems in practice causing the applicants for damage receipts from insurance 

companies not to receive convenience and swiftness, which is not in accordance with the spirits of the 

Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535. In consequence, the Researchers 

conducted a study of the problems and problems-solving guidelines as to application for preliminary 

damages receipt and payment under the Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 in 

Phatthalung Province.   

According to the Research, application for preliminary damages receipt from insurance 

companies in Phatthalung Province is still to be modified in several issues to enable the application for 

preliminary damages receipt in a rapid manner in pursuance of the spirits of the Protection for Motor 

Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535. For instance, the insurance companies determine the insured to 

attach preliminary damages application supporting evidence in excess of those prescribed by law, causing 

loss of time and excessive expenses to the applicants; and the insurance companies and compensation 

fund for motor vehicle accident victims make the payment of the damages in excess of the period of time  



ง 

as provided by law; or the insurance agents or brokers performing the duty to sell the insurance the 

Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 fail to explain the steps of request for 

preliminary damages receipt, causing  the motor vehicle accident victims not to know the steps of request 

for preliminary damages receipt. However, the officers of the hospitals performing treatment to the steps 

of request for preliminary damages receipt will have an important role in explaining the request for 

preliminary damages receipt and the hospitals have an essential role in request for preliminary damages 

receipt in lieu of the patients who are the motor vehicle accident victims, which must be developed. 

Nevertheless, there has not yet been central rule stipulating that every hospital take action in request for 

preliminary damages receipt in lieu of the patients who are the motor vehicle accident victims. Therefore, 

a variety of hospitals has different guidelines causing the motor vehicle accident victims not to be gain 

convenience in the request for preliminary damages receipt. Additionally, a large number of motor vehicle 

owners, in particular the old motorcycle owners are likely to take out insurances under the Protection for 

Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 causing several problems upon accident and injury or 

death occurrence.         

According to the aforementioned problems, the Researchers proposes Office of Insurance 

Commission to reiterate the insurance companies and compensation fund for motor vehicle accident 

victims make the preliminary damages payment within the period of time as prescribed by laws (7 days as 

from the date of application for the preliminary damages receipt), including to reiterate the insurance 

companies under the Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 to demand 

preliminary damages application supporting evidence in excess of those prescribed by law. If not, there 

shall be conducting legal proceedings. In addition, the Ministry of Foreign Affairs ought to regulate every 

nursing homes under the Ministry of Foreign Affairs to have requesting system for preliminary damages 

receipt in lieu of the patients, to facilitate the patients. Additionally, the police officers should be strict and 

arrest the motor vehicle owners or the motor vehicle users without insurance to enable the motor vehicle 

owner to comply with laws, namely, to provide insurances as prescribed by laws, including to amend the 

provisions contained in the Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 to enforce the 

insurance agents or brokers performing the duty to sell the insurance the Protection for Motor Vehicle 

Accident Victims Act B.E. 2535 to have their duty to explain the steps of request for preliminary damages 

disbursement to the insured; and including to indicate the steps of request for preliminary damages 

disbursement in the policy or policy-supporting documents to enable the motor vehicle accident victims to 

know the steps, inclusive of various evidences used in request for preliminary damages receipt. When the  
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accidents happen, the victims shall be able to request for preliminary damages receipt in a confident 

manner 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนในการจดัทาํ

รายงานวิจยันี นอกจากนนัคณะผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หนา้ทีพยาบาล และเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลที

รับผดิชอบดา้นการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในพืนทีจงัหวดั

พทัลุงทุกโรงพยาบาล รวมทงัเจา้หนา้ทีกองทุนทดแทนผูป้ระสบจากรถจงัหวดัพทัลุง เจา้หนา้ทีตาํรวจ 

เจา้หนา้ทีบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจงัหวดัพทัลุง ผูป้ระสบภยัจากรถ และบุคคลอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง ทีกรุณาใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการจดัทาํวิจยัฉบบันี และทาํใหก้ารศึกษาวิจยัครังนี

ประสบความสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

       คณะผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

คาํนํา 

 

 รายงานวิจยัฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาปัญหาในทางปฏิบติัในขนัตอนการร้องขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทงันีเพือศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาทีเกิดขึน ซึงทาํใหก้ารร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ในภาคปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัและ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย  อยา่งไรก็มี แมร้ายงานวิจยันีจะทาํการศึกษาเฉพาะปัญหาทีเกิดขึนในจงัหวดัพทัลุง

ก็ตาม แต่ในหลายประเดน็เป็นปัญหาทีอาจเกิดขึนไดใ้นจงัหวดัอืน ๆ ดว้ย ดงันนั การวจิยัในครังจึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ เพือใหผู้ป้ระสบภยัจากรถไดรั้บความ

สะดวก และไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้อยา่งทนัท่วงที สมดงัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 

       คณะผูว้จิยั 
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 บทที 1 

บทนํา 

1.1 สภาพปัญหาและความสําคญัของปัญหา 

 สถานการณ์การเกียวกบัอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคญัทงัในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

โดยองคก์ารอนามยัโลกระบุว่าทุกปีมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ลา้นคน มีผูบ้าดเจ็บหรือ

พิการประมาณ 50 ลา้นคน และหากไม่มีการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อตัราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศยากจนถึงปานกลางจะสูงขึนเป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 2020 ( พ.ศ. 2563 )1         

จากสถานการณ์ดงักล่าวทีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงไดป้ระกาศให้ปี พ.ศ. 2545-2563 เป็น    

“ ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน ” ( Decade of Action for Road Safety 2011-2020 )2 เพือกาํหนด

มาตรการในการลดจาํนวนผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน สําหรับประเทศไทยได้ให้

ความสาํคญักบัเรืองทีองคก์ารสหประชาชาติประกาศให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยั

ทางถนน โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือวนัที 29 มิถุนายน 2553 ไดมี้มติกาํหนดใหปี้ พ.ศ. 2554-2563 

เป็น “ ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน ”3 เพือลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน แต่อยา่งไรก็ดี

สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนของจงัหวดัพทัลุงยงัคงอยู่ในระดบัสูง ซึงมีรายละเอียด 

ดงันี  

 

 

                                                             
1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. แผนทีนําทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554- 

2563. มปท, 2554.หนา้ 7. คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556. จาก

http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-activity-th/2011-12-24-07-00-7  
2 สุพร รัตนนาคินทร์(แปล). สมุดปกขาวเพือถนนปลอดภัยภายในปี 2593. มปท. มปป. หนา้ 3. คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 

2556. จาก http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-activity-th/2011-12-24-07-00-7 
3กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั.  แผนทีนําทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-

2563. มปท. 2554. หนา้ 2.  คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556 จาก http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-

activity-th/2011-12-24-07-00-7    
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ปี จาํนวนผู้เสียชีวติ ( คน ) จาํนวนผู้บาดเจบ็ ( คน ) 

2553 97 164 

2554 104 120 

2555 98 183 

ทีมา สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ4 

 จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าแมรั้ฐบาลจะกาํหนดใหปี้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษ

แห่งความปลอดภยัทางถนน แต่ก็ยงัไม่อาจป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนได้ทงัหมด ยงัปรากฏว่าผูเ้สียชีวิต        

และบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนจาํนวนมาก ซึงผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนนเหล่านีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

เยียวยาในเรืองค่าเสียหายต่าง ๆ เช่น ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ในอดีตก่อนมีการตรา

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนหากไม่มี

คู่กรณีหรือ  มีคู่กรณีแต่ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นฝ่ายผดิ ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตจะตอ้งแบกรับความเสียหาย

เหล่านันดว้ยตนเอง ในกรณีทีมีคู่กรณีและคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด แมผู้บ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากคู่กรณีก็ตาม แต่ถา้คู่กรณีปฏิเสธไม่ยอมชดใชค่้าสินไหมทดแทน ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิต

จะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพือเรียกร้องให้คู่กรณีชดใชค่้าสินไหมทดแทน ซึงการฟ้องคดีต่อศาลตอ้งใชเ้วลา

ยาวนาน ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงไม่รับการเยยีวยาความเสียหายอยา่งทนัท่วงที ดว้ยเหตุดงักล่าว ในปี พ.ศ. 

2535 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซึงทาํหนา้ทีรัฐสภาในขณะนนัจึงไดต้ราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 ขึนโดยบงัคบัใหเ้จา้ของรถตอ้งทาํประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัวินาศภยั และเมือรถทีได้

ทาํประกนัภยัไวป้ระสบอุบติัเหตุและมีผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิต ผูป้ระสบอุบติัเหตุดงักล่าวย่อมมีสิทธิไดรั้บ

การชดใชค่้าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัประกนัวินาศภยัเป็นจาํนวนทีแน่นอน และในเวลาทีรวดเร็ว เพือให้

ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติกรณีที

ผูป้ระสบภยัจากรถเขา้รับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลจงัหวดัพทัลุง เจา้หน้าทีของโรงพยาบาล จะแจก

เอกสารแนะนาํผูป่้วยเกียวกบัการเอกสารทีตอ้งใชแ้นบประกอบคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทั

ประกนัวินาศภัย ซึงเอกสารดังกล่าวกาํหนดให้ผูป่้วยยืนเอกสารเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด ทาํให้ผูป่้วย
                                                             

4สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ.  ข้อมูลสถิติคดีจราจร [ออนไลน์], คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556 จาก

http://statistic.police.go.th/traff_main.htm   
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ประสบความยุง่ยาก เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการรวบรวมเอกสารดงักล่าว เช่น ในกรณีทีผูป้ระสบภยัจากรถ

ไดรั้บบาดเจ็บ ตามกฎกระทรวงทีออกตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มิได้

กาํหนดใหผู้ป้ระสบภยัจากรถยนืสาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนักงานสอบสวนแต่โรงพยาบาลกาํหนดให้

ผูป้ระสบภยัจากรถตอ้งยืนสาํเนาบันทึกประจาํวนัของพนักงานสอบสวนดว้ย เป็นตน้  นอกจากนันตาม

มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 บญัญติัใหบ้ริษทัประกนัภยัจะตอ้งจ่าย

ค่าเสียเบืองตน้ใหแ้ก่ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตให้เสร็จสินภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ แต่ในทาง

ปฏิบติับริษทัประกนัภยัมกัจะจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้เกินกว่าระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด จากขอ้มูลการเรียก

เก็บเงินค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัประกนัภยัของโรงพยาบาลพทัลุง ซึงทาํหน้าทีเรียกเก็บเงินค่าเสียหาย

เบืองตน้แทนผูป่้วยซึงเป็นผูป้ระสบภยัจากรถในช่วงเดือนธนัวาคม 2555  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั

ประกนัภยัจะใชเ้วลาในการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้โดยเฉลีย 28 วนันับแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ5 ซึงเกินกว่า

ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุงยงัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายทีตอ้งการให้

ผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตไดรั้บชดใชค่้าเสียหายอย่างสะดวกรวดเร็ว  จึงสมควรทาํการศึกษาวิจยัในประเด็น

ดงักล่าวเพือให้ทราบถึงปัญหาเกียวกบัการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ ในจงัหวดัพทัลุง สาเหตุของปัญหา

เกียวกบัการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพือให้การขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพือศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี รวมทังหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เกียวกบัการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ 

 1.2.2 เพือศึกษาปัญหาการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535ในจงัหวดัพทัลุง 

                                                             
5 หนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง ที พท 0027.233/7116 ลงวนัที 28 ธนัวาคม 2555 หนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง  

ที พท 0027.233/114 ลงวนัที 9 มกราคม 2556 และหนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง ที พท 0027.233/755  

ลงวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2556 
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 1.2.3 เพือศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกียวกับการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุง 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาเฉพาะปัญหาและอุปสรรคเกียวกับการจ่ายเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคทีเกียวกบัการยนืขอรับและการจ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้จากบริษทัประกนัวินาศภยั และกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจงัหวดัพทัลุง 

1.4 สมมตฐิานของการศึกษา 

 1.4.1 พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไม่มีมาตรการควบคุมมิให้บริษัท

ประกนัวินาศภยั และกองทุนผูป้ระสบภยัเรียกเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เกินกว่า

ทีกฎหมายกาํหนด 

 1.4.2 ไม่มีการดาํเนินคดีกบับริษทัประกนัวินาศภยัทีจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นล่าชา้กว่าระยะเวลา        

ทีกฎหมายกาํหนด กรณีทีบริษทัประกันวินาศภัยจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนดแมจ้ะมีความผิดอาญา แต่ในทางปฏิบติัไม่มีการดาํเนินคดีกบับริษทัประกนัวินาศภัยทาํให้บริษัท

ประกนัวินาศภยัไม่เกรงกลวักฎหมาย        

 1.4.3 ผูป้ระสบภยัจากรถยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวขนัตอนการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

      

1.5 วธิีการศึกษา           

 งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ( Quality Research) โดยใชว้ิธีดาํเนินการวิจยัแบบผสม ( Mixed 

Methodologies ) ระหว่างการวิจยัเชิงเอกสาร ( Documentary Research ) กบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview ) ดงันี           

 1. ทาํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ( Documentary Research ) โดยศึกษา ค้นควา้ และรวบรวม

ขอ้มูลทีเกียวกบัแนวคิด ประวติัความเป็นมา ทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

ตาํรา งานวิจยั วิทยานิพนธ ์บทความทางวิชาการ คาํพิพากษาของศาล พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั  
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 

interview ) โดยการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบังานวิจยัจากบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการ

ประกันภัยตามพระราชคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ ผูป้ระสบภัยจากรถ  เจ้าหน้าที         

ของโรงพยาบาลซึงตงัอยู่ในอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัพทัลุงซึงมีรับผิดชอบดาํเนินการดา้นประกนัภยัตาม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ เจ้าหน้าทีบริษัทกลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถจํากัด 

เจา้หนา้ทีของสาํนกังานกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุง (คปภ.) และพนักงาน

สอบสวนทีปฏิบติังานอยูต่ามสถานีตาํรวจซึงตงัอยูใ่นอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัพทัลุง 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1 ทาํใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี รวมทงัหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เกียวกบัการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ 

 1.6.2 ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกียวกับการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น          

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุง รวมถึงสาเหตุของปัญหาและ

อุปสรรคเกียวกบัเรืองดงักล่าว 

 1.6.3 ทาํให้ทราบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเกียวกบัการขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น   

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุง 
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บทที 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเกียวกับปัญหาการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คณะผูว้ิจยัเห็นว่าทฤษฎีและแนวคิดทีสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัเรืองที

ทาํการศึกษาวิจยัได้แก่ แนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวการการประกันภัย รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎี

เกียวกบัความพึงพอใจ ซึงคณะผูว้ิจยัขอนาํเสนอโดยสงัเขปดงัต่อไปนี 

2.1 แนวคดิเกยีวกบัการประกนัภยั 

ประวติัความเป็นมาของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 2.1.1 ประวตักิารประกนัภัยและการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในต่างประเทศ 

 การประกันภัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันวินาศภัย  ( non-life insurance )          

และประกนัชีวิต  ( life insurance ) สาํหรับการประกนัภยัรถยนต์ถือเป็นการประกนัวินาศภยัประเภทหนึง 

เนืองจากการประกนัภยัรถยนต์นันเป็นการประกันความเสียหายซึงสามารถคาํนวณเป็นเงินได ้สาํหรับ

ประวติัความเป็นมาของการประกนัภยันนั ไม่มีหลกัฐานชดัเจนว่าการประกนัภยัเกิดขึนเมือใด แต่แนวคิด

เกียวกบัการประกันภยัมีวิวฒันาการมาจากการทีเจา้ของทรัพยสิ์นพยายามหาวิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ     

เพือการป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกบัทรัพยสิ์นของตน เช่น เมือประมาณ 3,000 ปี

ก่อนคริสตศ์กัราช พ่อคา้ชาวจีนซึงใชแ้ม่นาํแยงซีเกียงเป็นเส้นทางขนส่งสินคา้ทางเรือ ซึงการขนส่งสินคา้

ดงักล่าวมีความเสียงมากมายหลายประการ เช่น มีความเสียงทีเรืออาจชนโขดหิน ความเสียงทีเกิดจาก

กระแสนาํทีไหลเชียว เป็นตน้ หากพ่อคา้นาํสินคา้ของตนทงัหมดบรรทุกลงในเรือลาํเดียวหากเรืออบัปาง   

ลงสินคา้ก็จะเสียหายทงัหมด ดงันนั พ่อคา้จึงไม่นาํสินคา้ทงัหมดบรรทุกลงในเรือลาํเดียวกนั แต่จะกระจาย

สินคา้บรรทุกลงในเรือสินคา้ของพ่อคา้คนอืน ๆ ดว้ย หากเรือลาํใดอบัปางลงสินคา้ก็จะไม่เสียหายทงัหมด 

หลกัการดงักล่าว คลา้ยกบัหลกัการกระจายความเสียงภยัในปัจจุบนั ต่อมาราว ค.ศ. ที 13 เริมมีการประกนัภยั

ทางทะเลเกิดขึนทีประเทศอิตาลี โดยบรรดาพ่อคา้จะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการเฉลียความเสียหายทีเกิดขึนกบั
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เรือสินค้าของพ่อค้าคนใดคนหนึงทีได้ทาํข้อตกลงร่วมกันไว้ หลงัจากนันการประกันภัยทางทะเลได้

แพร่หลายจากอิตาลีไปยงัประเทศอืน ๆ ในทวีปยโุรป6   

 สาํหรับการประกนัภยัรถยนตน์นั การประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศองักฤษครังแรกเมือปี ค.ศ. 1898 

โดยไดมี้การก่อตงับริษทัรับประกนัภยัรถขึนเป็นบริษทัแรกในประเทศองักฤษ โดยบริษทัดงักล่าวมีชือว่า    

“ Law Accident and Insurance Society Ltd.” ซึงหลงัจากนันก็มีบริษัทรับประกันภัยรถยนต์อืน ๆ         

ทยอยเกิดขึนเรือยมา หลงัสงครามโลกครังที 1 สินสุดลงมีการสร้างถนน รวมถึงมีการขยายถนนมากขึน     

รถมีปริมาณมากขึน ทาํให้มีอุบติัจากรถยนต์เกิดขึนเสมอ และจาํนวนครังของอุบติัเหตุมีปริมาณเพิมขึน       

เมือมีอุบัติทางรถยนต์เกิดขึนในบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียขึนกับบุคคลภายนอก ซึงในขณะนัน

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัรถทางรถยนตย์งัไม่มีหลกัประกนัคุม้ครองไดเ้กิดขึนแต่ประการใด รัฐบาลองักฤษ

จึงมีแนวคิดทีจะกาํหนดให้รถทุกคันตอ้งทาํประกนัภัยเพือคุม้ครองความเสียทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 องักฤษไดต้ราพระราชบญัญติั Road Traffic โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวบงัคบัให้ผูใ้ช้

รถยนตท์าํประกนัรถยนตเ์พือคุม้ครองผูที้ไดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุทางรถยนต์7 

 2.1.2  ความเป็นมาของกฎหมายสําหรับการประกนัรถยนต์ภาคบังคบัของประเทศไทย นับแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีความเจริญกา้วหน้ามาเป็นลาํดบัในทุก ๆ ดา้น รวมถึงดา้นการคมนาคมขนส่ง 

การใชร้ถมีปริมาณมากขึน ทาํใหมี้อุบติัเหตุจากรถเกิดขึนเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหมี้ผูที้ไดรั้บบาดเจ็บ พิการ 

และเสียชีวิตจ ํานวนมากตามมา  ก่อให้เกิดความความเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทังในเรือง                  

ค่ารักษาพยาบาล หรือในบางกรณีต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลซึงเป็นทรัพยากรทีสําคัญของประเทศ          

อนัเนืองมาจากความทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิต นอกจากนันเมือมีอุบติัเหตุทางรถยนต์เกิดขึนผูที้ประสบ

อุบติัมกัประสบปัญหามีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แมใ้นบางกรณีผูป้ระสบอุบติัจะมีสิทธิ

ตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผูที้ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได ้แต่กระบวนการ      

ในการเรียกร้องดงักล่าวหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัได ้กรณีเช่นนีผูที้เสียหายจาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล

ซึงกระบวนการทางศาลตอ้งใชเ้วลา รวมทงัมีค่าใชจ่้ายสูง ทาํใหผู้ที้ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางรถบางราย
                                                             

6 พรชยั สุนทรพนัธุ์. คาํอธิบายประมวลกําหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะประกันภัย. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพพ์ล

สยามพรินติ ง (ประเทศไทย). 2545. หนา้ 5. 
7 อนุภพ แกว้พาที และคณะ. “ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครทีมีต่อการใช้บริการ

หลังการขายของบริษัทประกันภัยรถยนต์ประจําปีพุทธศักราช 2549 กรณีศึกษา : การประกันรถยนต์ประเภทที 1”. คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 2549. หนา้ 7. 
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ไม่ได้เงินค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องและทันท่วงที เมือผูที้ได้รับบาดเจ็บมีเงินค่ารักษาพยาบาล             

ไม่เพียงพออาจไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาลอย่างถูกตอ้งในระยะเวลาทีเหมาะสม ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการรักษา เมือปัญหาในลกัษณะดงักล่าวมีปริมาณมากขึน ปัญหาดงักล่าวจึงกลายเป็นปัญหาสาธารณะ   

ทีรัฐบาลตอ้งกาํหนดมาตรการเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้หน่วยงานทีเกียวขอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยในปี พ.ศ. 2510 

สาํนกังานประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์มีเจตนารมณ์ทีให้ผูที้ไดป้ระสบอุบติัเหตุจากรถไดค้วามคุม้ครอง    

ในเรืองสินไหมทดแทนเช่นเดียวกบัในต่างประเทศ จึงไดพ้ยายามผลกัดนัร่างกฎหมายทีกาํหนดให้มีการ

บงัคบัใชผู้ใ้ชร้ถตอ้งทาํประกนัภยัเพือคุม้ครองผูที้ประสบอุบติัเหตุจากรถ แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จ หลงัจาก

นนัหน่วยงานทีเกียวขอ้งก็พยาบาลผลกัดงัร่างกฎหมายดงักล่าวมาโดยตลอดซึงรัฐมนตรีบางท่านก็ไม่เห็น

ดว้ย หรือแมรั้ฐมนตรีบางท่านเห็นดว้ยก็ร่วมผลกัดนั แต่ในระหว่างดาํเนินการอยู่นันมกัมีเหตุให้รัฐมนตรี

ตอ้งพน้จากตาํแหน่งไปทาํใหร่้างกาํหมายดงักล่าวตอ้งหยดุชะงกั ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 สาํนกังานประกนัภยั

ร่วมกบัสมาคมประกนัวินาศภยั ไดใ้หข้อ้มูลและชีแจงใหรั้ฐบาลเห็นถึงความสาํคญัของร่างกฎหมายทีบงัคบั

ใหผู้ใ้ชร้ถตอ้งทาํประกนัภยั โดยรัฐบาลในขณะนันก็เห็นชอบดว้ยแลว้ และไดเ้ตรียมผลกัดนัร่างกฎหมาย

ดังกล่าว แต่ในระหว่างนันได้เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ขึนเสียก่อน เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องพ้น          

จากตาํแหน่งไป 

 ต่อมาสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กลุ่มประเทศอาเซียนไดเ้สนอแนะรัฐบาลไทยในสมยั

นนัว่า ประเทศไทยควรมีกฎหมายคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เช่นเดียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศ

อืน ๆ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทจึ์งไดมี้การยกร่างกฎหมายขึน โดยร่างกฎหมายดงักล่าวไดผ้่านความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และได้ส่งให้สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว          

และเตรียมนาํเขา้สู่การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร แต่อยา่งไรก็ตาม ร่างกฎหมายดงักล่าวไดห้ยดุชะงกัลง

อีกครัง เนืองจากมีการเปลียนแปลงรัฐบาล แม้ต่อมาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์จะกลับเข้ามาเป็น

นายกรัฐมนตรีอีกก็ตามแต่ก็ มีการเปลียนตัวรัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบในเรืองดังกล่าวการดําเนินการ                

ในเรืองดงักล่าวจึงไม่มีความคืบหนา้แต่อยา่งใด  

 ต่อมาในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เกิดอุบัติเหตุทางถนนครังใหญ่ขึนหลายครัง           

เช่น เหตุการณ์รถบรรทุกก๊าซแอลพีจีระเบิดทีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร เนืองจากคนขบัรถ    

ขบัรถมาดว้ยความเร็วเป็นเหตุใหร้ถพลิกควาํทาํให้ถงับรรจุก๊าซครูดไปกบัถนนทาํให้ถงับรรจุแก๊สปริแตก
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และมีแก๊สรั วออกมาในปริมาณมาก ประกอบกบัมีประกายไฟทาํให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหมใ้น

บริเวณดงักล่าวเป็นวงกวา้งเป็นเหตุใหมี้ผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย พลเอกชาติชาย ชุณหวณัจึงเห็นว่า

ประเทศไทยควรมีกฎหมายบงัคบัใหผู้ใ้ชร้ถทุกคนัตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัเพือคุม้ครองความเสียหายทีเกิด

ขึนกบับุคคลภายนอก เพือในกรณีทีเมืออุบติัเหตุทางรถยนต์และมีความเสียหายเกิดขึนบริษัทประกนัภัย      

จะเป็นผูรั้บผิดชอบในเรืองค่าเสียหายทีเกิดขึนในเบืองตน้ พลเอกชาติชาย ชุณหวณัจึงไดส้ั งการให้เร่ง

ดําเนินการตรากฎหมายขึนอย่างเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตามต่อมารัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ                   

ถูกทาํรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 8 

 ต่อมาในสมยัรัฐบาลนายอานนัท ์ปันยารชุน ซึงเป็นบุคคลทีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ    

( รสช. ) แต่งตงัใหม้าดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

และ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชยใ์นขณะนันได้ช่วยกันผลกัดันโดย          

นาํร่างกฎหมายดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ( ทาํหน้าทีรัฐสภา ) จนในทีสุดสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติไดต้ราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ขึนเป็นกฎหมาย และให้มี

ผลใชบ้งัคบัเมือพน้กาํหนด 180 วนันบัแต่วนัทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป โดยเริมมีผลบงัคบัใช้

ตังแต่ ว ันที  6 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป ค รันต่อมาเมือได้มีการจัดตังคณะรัฐบาลขึนใหม่โดยมี                     

นายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเมือปี พ.ศ. 2535 ได้มีได้มีการแก้ไขอตัราเบียประกันภัยใหม่ให้

เหมาะสมยงิขึน พร้อมทงัไดมี้การแกไ้ขกฎหมายให้มีการขยายเวลาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถออกไปอีก 180 วนั โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 5 เมษายน 2536 และเจา้ของรถทุกคนั

ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัเพือคุม้ครองความเสียหายทีเกิดขึนจากรถเสร็จสินภายในวนัที 1 ตุลาคม 25369

  

2.2 ทฤษฎกีารประกนัภยั  

ในทีนีจะกล่าวถึงทฤษฎีเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัการประกนัภยั 3 ทฤษฎี ดงันี 

                                                             
8 ชนะพล มหาวงษ.์ “มาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการนํารถเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับณัฑิตย,์2545) หนา้ 8-11. 
9 เววญั วิชิตะกุล. “การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการทําประกันภัยรถยนต์นังส่วนบุคคล

ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร”.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ๒๕๔๕ .หนา้ ๑๗-๑๙. 
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 2.2.1  ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability) 

 ความน่าจะเป็น หมายถึง โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงขึนในอนาคต  หรือกล่าวอีก

นยัหนึง คือ โอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงขึนเมือเทียบกบัจาํนวนความเสียงทงัหมด เช่น เมือ

เราโยนเหรียญ 1 ครัง ยอ่มมีโอกาสทีจะออกหวั เท่ากบั 1 ใน 2 ในกรณีนี เราเรียกโอกาสทีเหรียญจะออกหัว

ว่า ความน่าจะเป็น ( Probability ) 

ลกัษณะของความน่าจะเป็นมีดงันี 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง จะอยูใ่นระหว่าง 0 ถึง 1 

 ความน่าจะเป็น = 0  คือ ไม่มีโอกาสทีเหตุการณ์นนัจะเกิดขึน หรือร้อยละ 0 

 ความน่าจะเป็น = 1.0 คือ เหตุการณ์นนัจะเกิดขึนอยา่งแน่นอน หรือร้อยละ 100 

 ความน่าจะเป็น = 0.5 คือ โอกาสทีเหตุการณ์นนัจะเกิดขึนมีครึงเดียว หรือร้อยละ 50 

 อาจกล่าวไดว้่า ยงิความน่าจะเป็นมีค่าใกล ้1 มากเพียงใดยอ่มแสดงว่าโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์นนั 

ๆ ยอ่มมีความเป็นไปไดสู้งมากขึน 

 โดยสูตรในการคาํนวณความน่าจะเป็นมี ดงันี 

 P  =  a/n 

 P = ความน่าจะเป็น 

 a = จาํนวนเหตุการณ์ทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 n = จาํนวนเหตุการณ์ทีมีอยูท่งัหมด 

 ตวัอย่าง คนอาย ุ40 ปี มีอยู ่1,000,000 คน จะถึงแก่กรรมปีละประมาณ 4,000 คน กรณีเช่นนี

สามารถคาํนวณความน่าจะเป็นของคนทีมีอาย ุ40 ปี ทีคาดว่าจะถึงแก่กรรมภายใน 1 ปีได ้ดงันี 

 P =  a/n 

 a =  4,000 
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 n = 1,000,000 

 P = 4,000/1,000,000 

  = 0.004 หรือ 0.4 % 

 การนําทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในทางปฏิบตั ิ

 ในทางปฏิบัติมีการนําทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการกาํหนดอตัราดอกเบียประกันภัยให้

เหมาะสมกบัการประกนัภัยแต่ละประเภท เพราะลกัษณะและโอกาสในการเกิดความเสียหายจะมีความ

แตกต่างกนัในรับประกนัภยัในแต่ละประเภท ดงันนัจึงตอ้งนาํทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใชเ้พือประกอบการ

ประมาณความเสียหายทีอาจเกิดขึนในอนาคต โดยพิจารณาจากประเด็นดงัต่อไปนี 

 1. จะตอ้งมีเหตุการณ์ทีเกิดขึนแลว้ในอดีตในจาํนวนทีมากพอทีจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณ

คิดหาค่าเฉลียได ้

 2. เหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตจะตอ้งเหมือนเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต ซึงในความเป็นจริง

แลว้ เหตุการณ์ทีเกิดขึนในอนาคตมกัไม่เหมือนกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต ดงันันในการคาํนวณความ

น่าจะเป็นจึงตอ้งมีการทบทวนอยูเ่สมอ และจะตอ้งคาํนึงถึงเหตุการณ์หรือเงือนไขต่าง ๆ ทีอาจเปลียนแปลง

ไปเพือใหผ้ลลพัธที์ไดมี้ความใกลเ้คียงความเป็นจริงมากทีสุด 

 2.2.2 กฎจาํนวนมาก ( Law of Large Numbers ) 

 การคาํนวณความน่าจะเป็นหรือโอกาสทีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงจะเกิดขึนในอนาคตจะมีความ

แม่นยาํสูง หากตวัอยา่ง (ขอ้มูล) ทีใชใ้นการคาํนวณมีจาํนวนมาก  กฎจาํนวนมาก เกิดจากนักคณิตศาสตร์  

ชาวยโุรป ในศตวรรษที 17 พบว่าหากมีการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่ม ๆ ในแต่ละช่วงอายุ จาํนวนร้อยละ

ของบุคคลทีถึงแก่กรรมทงัเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายเุดียวหากนาํมาศึกษาเปรียบเทียบศึกษาในหลาย 

ๆ ปีจะพบว่าอตัราการตายมีแนวโนม้ทีจะเป็นจาํนวนตวัเลขคงที หรือในการโยนเหรียญทีมีจาํนวนครังมาก

พอจะพบว่าโอกาสทีเหรียญจะออกหวัและกอ้ยมีความน่าจะเป็นร้อยละ 50 ซึงเป็นค่าโอกาสของความน่าจะ

เป็น อาจกล่าวไดว้่ากฎจาํนวนมากจะช่วยใหก้ารคาดคะเนความน่าจะเป็นมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากขึน 
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 กฎจาํนวนมากเป็นหลกัพืนฐานของการประกันภัย โดยบริษัทประกันภยัจะนํากฎจาํนวนมาก         

มาใชป้ระโยชน์ในการพิจารณากาํหนดจาํนวนผูเ้อาประกนัให้มากทีสุดเท่าทีสามารถทาํได ้เพือให้สามารถ

คาํนวณอตัราเบียประกนัภยัไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

 อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทประกันภัยนํากฎจาํนวนมาใช้ก็ตามแต่บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถ         

ไม่สามารถขจดัความเสียงใหห้มดไปได ้เพราะจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่มากพอ หรือสถิติทีใชเ้ป็นฐาน

ในการคาํนวณมีความไม่สมบูรณ์ สถานการณ์หรือเงือนไขต่าง ๆ ทีมีความเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2.2.3 กฎของการเฉลยี ( Law of Average ) 

 กฎของการเฉลีย หมายถึง เมือมีความเสียหายเกิดขึนแก่บุคคลหนึงบุคคลใด บรรดาผูที้เสียงภัย

ทงัหมดตอ้งร่วมกนัเฉลียจ่ายค่าเสียหายทีเกิดขึน การเฉลียในระหว่างผูเ้สียงภยันนัในสญัญาประกนัภยัจะอยู่

ในรูปของเบียประกนัภยั ดงันัน หากสามารถรวบรวมผูเ้สียงภัยให้มีจาํนวนยิงมาก การเฉลียค่าสูญเสีย        

ยงิมีจาํนวนตาํลง หรือกล่าวอีกนยัหนึง คือ ยิงมีการรวมกลุ่มผูเ้สียงภยัมากขึนเท่าใด ก็จะทาํให้อตัราค่าเบีย

ประกนัลดลงขึนเท่านนั 

 ในบางครังบริษทัประกนัภยัรับประกนัภยัไวเ้กินความสามารถของบริษทัในการจ่ายเงินตามสัญญา

บริษทัประกนัภยัสามารถเฉลียความรับผดิไปยงับริษทัประภยัรายอืนทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ไดด้ว้ยการทาํ “ประกนัภยั” ( Re-insurance ) โดยบริษทัประกนัภยัจะรับประกนัภยัเฉพาะในส่วนทีไม่เกิน

ความสามารถในการจ่ายเงินตามสญัญาของบริษทัเท่านัน ดงันัน การประกนัต่อจึงเป็นการเฉลียความเสียง

ความรับผดิทีจะตอ้งใชเ้งินตามสญัญาประกนัภยัในระหว่างบริษทัประกนัภยั10 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกยีวกบัความพงึพอใจ 

 2.3.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกอยู่ในจิตใจของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงในทางบวก เช่น     

ความพอใจ ความชอบใจ ความสบายใจ ความสุขใจ เป็นตน้ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึนเมือบุคคลมีความ

                                                             
10 ภทัธรัฏฐ์ ดิษยบุตร. “การประกันภัยความรับผิดเกียวกับผลิตภัณฑ์อันตราย : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ทีใช้

ประจําวันในครัวเรือน” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย,์๒๕๕๐) หนา้ ๑๒-๑๖. 
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คาดหวงัต่อสิงใดสิงหนึงและความคาดหวงันันได้รับการตอบสนอง ในทางตรงขา้มหากบุคคลมีความ

คาดหวงัต่อสิงใดสิงหนึงแลว้แต่ความคาดหวงันันไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความผิดหวงัหรือไม่พึง

พอใจ  11 

 2.3.2 คาํสําคญัของความพงึพอใจ  

 ความพึงพอใจถือเป็นสิงทีมีความสาํคัญอย่างยิงสาํหรับงานบริการ เพราะความพึงพอใจถือเป็น

เป้าหมายสูงสุดของงานบริการ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้รับบริการย่อมทําให้ผู ้รับบริการ                 

รู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการของผู ้ให้บริการซํา ๆ ทําให้สามารถสร้างผลกําไรให้ธุรกิจ                   

ไดอ้ยา่งต่อเนือง นอกจากนนัการทีผูใ้หบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัเรืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการย่อมทาํ

ให้ผูรั้บบริการ  มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ดังนัน ความพึงพอใจจึงเป็นประโยชน์ต่อทังผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ 

ความสําคญัของความพงึพอใจต่อผู้ให้บริการ มีดงันี 

 1. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นตัวกําหนดรูปแบบหรือลักษณะของการบริการ ผูใ้ห้บริการ

จาํเป็นตอ้งสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่อบริการของผูใ้หบ้ริการ นอกจากนนัควรสาํรวจดว้ยว่า

ผูรั้บบริการชืนชอบการบริการในลกัษณะใด ทงันีเพือผูใ้ห้บริการจะได้ทราบความต้องการหรือความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ รวมทงัวิธีการในการตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และทา้ยทีสุดเพือทาํ

ใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถตอบสนองการคาดหวงัไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 2. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ              

การให้บริการทีมีคุณภาพจะต้องเป็นบริการทีตอบสนองความคาดหวังของผูรั้บบริการ ทังนี เพือให้

ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการนันซาํอีก คุณภาพของการบริการขึนอยู่กบัปัจจยัหลาย

อยา่ง เช่น กิริยามารยาทรวมถึงความรู้ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะของอาคารสถานที และอุปกรณ์

เครืองมือเครืองใชต่้าง ความซือสตัยใ์นการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

                                                             
11 เอกลกัษณ์ คะดาษ. “ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการทีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการประกันภัยรถยนต์ประเภททีหนึงในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนคร,2548) หนา้ 28. 
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 3. ความพงึพอใจของผู้ปฏิบัตงิานบริการ   

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานก็เป็นสิงสาํคญัในอนัทีจะทาํใหก้ารใหบ้ริการประสบความสาํเร็จ เพราะหาก

ผูป้ฏิบติังานบริการมีความพึงพอใจกบังานทีตนเองรับผิดชอบอยู่ ย่อมทาํให้ผูป้ฏิบติังานบริการมีความรัก

หรือพอใจในงานทีทาํ ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึน ซึงจะทาํใหผู้รั้บบริการพึงพอใจในทีสุด  

ความสําคญัของความพงึพอใจต่อผู้รับบริการ มีดงันี 

1. ความพงึพอใจของผู้รับบริการทําให้มคีุณภาพชีวติทดี ี

เมือผูใ้หบ้ริการพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการตอ้งพยายามพฒันาการให้บริการ

ของตนใหต้อบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการอยู่เสมอ ทาํให้ผูรั้บบริการไดรั้บการ

บริการทีมีคุณภาพ การใชชี้วิตประจาํวนัซึงจะตอ้งใชบ้ริการของผูบ้ริการอยูเ่ป็นประจาํยอ่มทาํใหผู้รั้บบริการ

มีคุณภาพชีวิตทีขึนตามไปดว้ย  

2. ความพงึพอใจของผู้รับบริการผลกัดันให้องค์กรต้องสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ปฏิบัตงิาน

บริการ  

การสร้างความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะต้องสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติให้แก่

ผูป้ฏิบติังานบริการดว้ย ไม่ว่าจะเป็นเรืองค่าตอบแทน สวสัดิการ ความกา้วหนา้ ความมนัคง ความสะดวกใน

ขันตอนปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นต้น เพือให้ผูป้ฏิบัติงานด้านการบริการมี           

ความทุมเทในการปฏิบติังานซึงจะส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจในทีสุด 

 2.3.3 องค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

 องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการแบ่งออกเป็น 2 ประการ ดงันี 

 1. องค์ประกอบด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ หมายถึง ผูรั้บบริการไดรั้บผลิตภณัฑ์บริการ

ตามทีสมควรได้รับจากผูใ้ห้บริการตามลกัษณะของการบริการในแต่ละประเภท  เช่น แขกผูเ้ข้าพัก             

ในโรงแรมควรไดรั้บบริการหอ้งพกัทีสะอาด มีสิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องครบถว้น และปลอดภยั      

เป็นตน้ สิงทีกล่าวขา้งตน้เป็นผลิตภณัฑบ์ริการทีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการใหบ้ริการของ

โรงแรม 
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 2. องค์ประกอบด้านคุณภาพของการนําเสนอบริการ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการ

ใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ ซึงกระบวนการในการนาํเสนอบริการเป็นส่วนหนึงในการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผูรั้บบริการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ ราคาทีเหมาะสม กิริยามารยาทของ

ผูป้ฏิบติังานดา้นบริการ เป็นตน้12  

 2.3.4 ทฤษฎทีีเกยีวข้องกบัความพงึพอใจในการให้บริการ 

 ทฤษฎีลาํดับขันของความต้องการ ( hierarchy of needs ) อบัราฮมั มาสโลว ์ศาสตราจารยท์างดา้น

จิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยแบรนดิส สหรัฐอเมริกา เป็นผูเ้สนอทฤษฎีลาํดับขันของความต้องการ                

โดยเสนอว่า มนุษยมี์ความตอ้งการทีจะไดรั้บสิงต่าง ๆ อยู่เสมอ ความตอ้งการทีว่านีติดตวัมนุษยม์าตงัแต่

กาํเนิด และความตอ้งการเหล่านีจะเรียงเป็นลาํดบัขนั เมือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในสิงใดสิงหนึงแลว้      

ก็ยงัคงตอ้งการสิงอืนไปเรือย ๆ โดยมาสโลวแ์บ่งลาํดบัขนัของความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ขนั ดงันี 

 1. ความต้องการด้านร่างกาย ( Physioloigical needs ) ความตอ้งการดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการที

จะทาํใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีพอยูไ่ด ้เช่น ความตอ้งการดา้นอาหาร ทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ หากมนุษยไ์ม่ไดรั้บ

ความพึงพอใจในเรืองความตอ้งการด้านร่างกาย บุคคลนันจะไม่มีความตอ้งการดา้นอืน ๆ ทีอยู่ในขนัที

สูงขึนไป เช่น คนทีอดอยาก บุคคลผูนี้จะหมกมุ่นอยู่กบัการแสวงหาอาหารเท่านัน สิงอืนนอกจากนี เช่น 

เสรีภาพ การไดรั้บการยอมรับ เขาจะไม่สนใจ ในทางตรงขา้มหากมนุษยไ์ดรั้บความพึงพอใจในเรืองความ

ตอ้งการดา้นร่างกายแลว้ เขาก็จะมีความตอ้งการในขนัอืนทีสูงกว่า 

 2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) เมือความต้องการด้านร่างกายได้รับการ

ตอบสนองแลว้ มนุษยย์อ่มมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัจากภยัอนัตรายต่าง ๆ และตอ้งการมีผูป้กป้อง

คุม้ครอง และสามารถพึงพิงได ้

 3. ความต้องการความรักและความเป็นส่วนหนงึของสังคม ( Belongingness and Love needs ) 

ความตอ้งการในขนันีจะเกิดขึนเมือความตอ้งการดา้นร่างกาย และความตอ้งการดา้นความปลอดภยัไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ มนุษยย์่อมมีความตอ้งการทีไดรั้บความรัก หรือไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น การไดรั้บ

                                                             
12อนุภพ แกว้พาที และคณะ. “ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ทีมีต่อการใช้

บริการหลังการขายของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรณีศึกษา:การประกันภัยรถยนต์ประเภทที 

๑”. (งานวจิยั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม,2549) หนา้ 19-22. 
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ความรักและได้รับการยอมรับจากผูอื้นเป็นสิงทีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลทีขาด

ความรัก มนุษยจ์ะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่า และมีความรู้สึกอา้งวา้ง 

 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs ) เมือความตอ้งการดา้นความรักและ

ความเป็นส่วนหนึงของสังคมไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยต์้องการทีจะได ้รับความนับถือยกย่องซึง

สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตน เอง (self-respect) เช่น                     

มีความสามารถไม่ต้องพึงพาผูอื้น มีความเป็นอิสระ และมีอาํนาจ เป็นตน้ ส่วนลกัษณะที 2 เป็นความ

ตอ้งการไดรั้บการยกย่องนับถือจากผูอื้น (esteem from others) เช่น มีเกียรติยศ ไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น     

มีชือเสียง และไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในสิงทีเขาไดก้ระทาํ เป็นตน้  

 5. ความต้องการทีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ถา้ความตอ้งการลาํดบัขนั

ก่อนๆ ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงซึงเป็นความต้องการขนัสูงสุด       

ของมนุษยก์็จะเกิดขึน ความตอ้งการทีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นความตอ้งการทีประสบความสาํเร็จใน

ขนัสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น นกัดนตรีก็ตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นดนตรี ศิลปินก็จะตอ้ง     

วาดรูป กวีจะตอ้งเขียนโคลงกลอน ถา้บุคคลเหล่านีไดบ้รรลุถึงขนัสูงสุดตามเป้าหมายทีตนได้ตงัไวแ้ลว้     

ยอ่มถือวา่ผูน้นัเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงแลว้ 

 ทฤษฎีความต้องการ อเดย ์และแอนเดอร์เซน ( Aday and Andersen ) กล่าวว่า ความต้องการ       

ของผูรั้บบริการจะมีความแตกต่างกันไปในธุรกิจแต่ละประเภท เช่น ธุรกิจอาหาร ผูรั้บบริการตอ้งการ     

ความอร่อย ความสะอาด ความรวด ฯลฯ ในขณะทีธุรกิจสายการบิน ผูรั้บบริการตอ้งการความปลอดภัย 

ความสะดวกสบาย เป็นตน้  อยา่งไรก็ดี  อเดย ์และแอนเดอร์เซน เห็นว่าปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการมีทงัสิน 6 ประเภท ดงันี                  

1.ความสะดวกทีไดรั้บจากการบริการ ( Convenience ) ซึงแบ่งออกเป็น 

 - การใหบ้ริการทีรวดเร็ว ( Office waiting time ) 

- ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เมือผูรั้บบริการตอ้งการ ( Availability or care when need ) 

- ลกัษณะสถานทีของหน่วยงานทีใหบ้ริการ ( Base of getting to care ) 

2.การประสานงานของการบริการ ( Coordination ) ซึงแบ่งออกเป็น 

- การไดรั้บการบริการทงัหมด ณ จุดเดียว ( Getting all needs at one place )  
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- มีการติดตามผลงาน ( Follow up ) 

3. ความสุภาพ อ่อนนอ้มของผูใ้หบ้ริการ ( Courtesy ) ไดแ้ก่ การมีปิยวาจา การมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

และการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการทีเหมาะสม 

 4. การให้ข้อมูลของผูใ้ห้บริการ ( Information ) ไดแ้ก่ การข้อมูลเกียวกับข้องกับบริการอย่าง

ครบถว้นและถูกตอ้ง เช่น ลกัษณะของห้องพกั สิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องพกั เงือนไขของ

รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ  เป็นตน้ 

5. คุณภาพของการใหบ้ริการ ( Quality of care )  ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ

ในความเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการ 

 6. การคิดราคาค่าบริการ ( output –off-pocket cost )  ได้แก่ การกาํหนดราคาทีสมเหตุสมผล          

ไม่เอารัดเอาเปรียบผูใ้ชรั้บบริการ 

 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory)  

 สาํหรับทฤษฎีความคาดหมายนัน อธิบายความพึงพอใจในแง่ทีว่าลูกค้าจะเกิดความพอใจได้ก็

ต่อเมือเขาประเมินแลว้ว่าการบริการนัน ๆ จะนําผลตอบแทนมาให้ ซึงลูกค้าได้มีการตัดสินใจไวแ้ลว้

ล่วงหน้าว่าคุณค่าของการบริการจาสิงทีไดรั้บ (ความยิ มแยม้แจ่มใส ความกระตือรือร้นในการให้บริการ    

การให้คาํปรึกษาและนําทีดี ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการเครืองมือทีใชบ้ริการมีความทนัสมยั 

ความมีชือเสียงของสถาบนัทีใหบ้ริการ ) เป็นเช่นไรลูกคา้จึงจะเลือกเอาบริการทีนาํผลลพัธเ์หล่านีมาให้ และ

สุดทา้ยหากมีการประเมินการเปรียบเทียบผลลพัธ์ต่าง ๆ ลูกคา้จะเกิดความถึงพอใจขึน ซึงแนวคิดเช่นนี

ได้มาจากผูรู้้หลายท่าน เช่น วรูม แคมเบล บันแนท ลอร์เลอร์และวิค โดยแนวคิดของทฤษฎีนีอยู่ทีผล

(outcomes)  ความปรารถนาทีรุนแรง และความคาดหมาย ทฤษฎีความคาดหมายจะเป็นการคาดคะเน       

โดยทวั ๆ ไป ซึงลูกคา้แต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมือเห็นโอกาสความน่าจะเป็นไปได ้ค่อนขา้งชดัเจน 

หากความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากการใหบ้ริการทีมีคุณภาพแลว้ เขาก็จะใชบ้ริการนันตลอดเนืองจากเป็น

(outcomes) ทีเขาปรารถนา ซึงหมายความว่า ความหมายนีเกิดก่อนการบริการจึงสามารถะเป็นเหตุนาํไปสู่

เหตุของการมาใชบ้ริการเพราะพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากแรงผลกัดนัซึงส่วนหนึงเกิดจากความตอ้งการ 

และอีกส่วนหนึงเกิดจากความคาดหมายทีจะไดรั้บจากสิงทีจูงใจ 
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 จากทฤษฎีทีกล่าวอา้งตามขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปตามแนวคิดของผูว้ิจยัไดว้่าในภาวะปัจจุบนั

การทาํประกนัภยัรถยนตข์องลูกคา้บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จาํกดั สาขาอุบลราชธานี นันเกิดจากทฤษฎี

ของ Maslow ในดา้นความมนัคงและปลอดภยั ในระดบัที 2 เพราะภยัทีเกิดขึนกบัมนุษยบ์างครังไม่สามารถ

คาดเดาไดล่้วงหน้า หากมนุษยส์ามารถคาดเดกภยัทีจะเกิดนันไดม้นุษยก์็จะสามารถหาทางป้องกันหรือ

หลีกเลียงเท่าทีจะทาํได ้จึงทาํให้มนุษยมี์แรงจูงใจทีจะคน้หาสิงทีจะทาํให้ชีวิตของตนเกิดความมนัคงและ

ปลอดภัย นั นคือการทําประกันภัย เนืองจากการประกันภัยเป็นการบรรเทาความสูญเสียทีจะเกิดขึน            

ไวล่้วงหน้าได ้และหลงัจากมนุษยไ์ด้ทาํประกันภัยไวแ้ลว้มนุษยก์็จะเกิดความต้องการตามทฤษฎีของ     

Aday and Andersen และความคาดหวงัตามทฤษฎี Expectancy Theory ขึน หลงัจากการจดัทาํประกนัภยั 

และถา้หากมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือไดรั้บการตอบสนองตามทีตนเองคาดหวงัเอาไวก้็

จะทาํใหม้นุษยเ์กิดความพึงพอใจขนันนัเอง13 

2.4 ทฤษฎกีารควบคุมอาชญากรรมและการลงโทษผู้กระทาํความผดิ 

 2.4.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เป็นทฤษฎีทีมุ่งเน้นดา้นประสิทธิภาพของ

กระบวนการยติุธรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือควบคุม ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ทฤษฎีนีเห็นว่า 

กระบวนการยติุธรรมจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมือการบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งมีความรวดเร็ว และแน่นอน       

( ผูที้ฝ่าฝืนกฎหมายจะตอ้งถูกลงโทษอย่างแน่นอน หรือหากมีการหลุดรอดไปตอ้งให้มีจาํนวนน้อยทีสุด

เท่าทีจะเป็นไปได ้)14  

 2.4.2 ทฤษฎกีารลงโทษ 

 แนวความคิดและทฤษฎีเกียวกบัการลงโทษในปัจจุบนั มี 4 ทฤษฎี ดงันี 

1.ทฤษฎีการลงโทษเพือแก้แค้นทดแทน ( Retribution) ทฤษฎีการลงโทษเพือแกแ้คน้ทดแทนเป็น

ทฤษฎีทีมีมาตังแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์โดยวตัถุประสงค์ในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดตามทฤษฎีแกแ้ค้น

ทดแทน เพือแกแ้คน้ทดแทนหรือทดแทนให้กบัผูเ้สียหายและสังคม เป็นการลงโทษเพือให้สอดคลอ้งกบั

                                                             
13 ขมุทอง สุจิระพงษ.์ “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทแอลเอ็มจีประกันภัย

จํากัดสาขาอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี,2551) หนา้ 11-18. 
14 สุพิศาล ภกัดีนฤนาค. 4 dimensions การบริหารงานสืบสวน : กองปราบปราม. (นนทบุรี : กรีนแอปเปินกราฟ

ฟิคปรินติ ง.2556.หนา้ 33. 
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ความรู้สึกของผูเ้สียหายและสงัคม กล่าวคือ โดยทวัไปเมือมีการกระทาํผิดเกิดขึนผูเ้สียหายและสังคมมกัจะ

ตอ้งการให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บการลงโทษอย่างสาสมกบัความผิดทีไดก้ระทาํขึน ตามหลกั “ตาต่อตา     

ฟันต่อฟัน” ดงันนั ความรุนแรงของการลงโทษตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด  ในระยะแรก

การลงโทษผูก้ระทาํความผิดถือเป็นเรืองทีผูเ้สียหายจะตอ้งดาํเนินการแกแ้คน้ผูก้ระทาํผิดเอง แต่ต่อมารัฐ   

เขา้มาเป็นผูล้งโทษผูก้ระทาํผิดเสียเอง เนืองจากการแกแ้คน้กนัเองก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึนในสังคม 

เพราะมีการแกแ้คน้กนัไปมาไม่สินสุด นอกจากนีเพือเป็นการช่วยผูที้อ่อนแอซึงไม่สามารถแกแ้คน้ผูก้ระทาํ

ผดิดว้ยตนเองไดใ้หไ้ดรั้บความยติุธรรมเช่นเดียวกนั15 

2 ทฤษฎีการลงโทษเพือการข่มขู่ยบัยงั (Deterrence) ทฤษฎีนีเชือว่าการลงโทษผูก้ระทาํความผิดให้

บุคคลอืนเห็นเป็นตัวอย่างสามารถยบัยงัหรือข่มขู่ผูก้ระทาํความผิดและบุคคลอืนให้เกิดความเกรงกลวั        

ไม่กลา้กระทาํความผดิ เนืองจากเกรงว่าจะไดรั้บโทษ ดงันนั การลงโทษผูก้ระทาํความผิดจึงมีวตัถุประสงค ์

2 ประการ คือ ประการแรก เพือยบัยงัหรือข่มขู่ผูก้ระทาํความผิดมิให้กระทาํผิดซาํอีก เพราะเกรงกลวัว่า         

จะไดรั้บโทษเช่นเดียวกบัทีตนเคยไดรั้บมาแลว้ และประการทีสอง เพือยบัยงัหรือข่มขู่ผูอื้นมิให้กระทาํ

ความผดิ เนืองจากเกรงว่าจะไดรั้บโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผิด  อย่างไรก็ดี การลงโทษเพือการข่มขู่

ยบัยงัมิใหมี้การการกระทาํความผดิซาํทีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะ 3  ประการ คือ                                                                                                            

ประการที 1 การลงโทษตอ้งทาํดว้ยความรวดเร็ว  

ประการที 2 ตอ้งมีความแน่นอนในการลงโทษ หมายความว่า เมือมีความผดิเกิดขึน ผูก้ระทาํ

ความผดิจะตอ้งถูกลงโทษอยา่งแน่นอนไม่มีการยกเวน้ 

ประการที 3 การลงโทษตอ้งมีความรุนแรงเพียงพอ หมายความว่า ผลร้ายทีเกิดจากการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งมากกว่าผลดีทีผูก้ระทาํความผดิไดรั้บจากการกระทาํความผดิ16 

3 ทฤษฏีการลงโทษเพือการแก้ไขฟืนฟูผู้กระทําความผดิ (Rehabilitation) ตามทฤษฎีนีวตัถุประสงค์

ในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดให้กลบัตวัเป็นคนดีของสังคม โดยวิธีการ   

                                                             
15 รุ่งโรจน์ รืนเริงวงศ.์ “มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร”. (วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2543) หนา้ 36.    

 
16รุ่งโรจน์ รืนเริงวงศ,์ เพิงอ้าง, หนา้ 37 
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ในการลงโทษตามทฤษฎีนีตอ้งเริมจาการหาสาเหตุของการกระทาํความผิด หลงัจากนันจึงหามาตรการ      

ในการแกไ้ขให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิด โดยหลกัการลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดยการแกไ้ขฟืนฟู

ผูก้ระทาํความผิดมีหลายประการ เช่น การหลีกเลียงการลงโทษจาํคุกระยะสัน เพราะการจาํคุกระยะสัน   

นอกจะไม่สามารถแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดีไดแ้ลว้ ยงัส่งผลเสียต่อผูก้ระทาํความผิดดว้ย 

เนืองจากผูก้ระทาํความผิดอาจเขา้ไปเรียนรู้วิธีการก่ออาชญากรรมจากเรือนจาํได ้ดงันัน จึงควรหลีกเลียง

โทษจาํคุกระยะสนั โดยอาจใชว้ิธีการกกัขงั หรือรอการลงโทษ หรือการคุมประพฤติ เป็นตน้  นอกจากนัน

ระยะเวลาในการลงโทษตอ้งขึนอยู่กบัระยะเวลาทีให้ในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด ไม่ใช่ขึนอยู่กับ

ความร้ายแรงของการกระทาํความผิด และเมือผูก้ระทาํความผิดสามารถกลบัตนเป็นคนดีแลว้ให้หยุดการ

ลงโทษ เพราะไม่มีประโยชน์ในการลงโทษอีกต่อไป โดยผูก้ระทาํผิดทีสามารถกลบัตนเป็นคนดีแลว้        

ควรทีจะไดรั้บการพกัการลงโทษ (Parole)17 

2.5  ระบบหลักประกันสุขภาพทีเกียวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 

 เนืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มุ่งคุม้ครองผูที้ไดรั้บบาดเจ็บหรือ

ชีวิตเนืองจากประสบภยัจากรถ ซึงถือเป็นการใหห้ลกัประกนัดา้นสุขภาพแก่ประชาชนอยา่งหนึง เป็นการให้

หลกัประกนัสุขภาพเฉพาะกรณีทีเกียวขอ้งกบัอุบติัเหตุทางถนนเท่านนั  แต่อยา่งไรก็ตาม ระบบหลกัประกนั

สุขภาพของไทยมีหลายระบบดว้ยกนั ดงันนั ความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 จึงเกียวขอ้งกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพอืน ๆ ดว้ย ดงันี 

2.5.1 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กาํหนดหลกัการให้

บุคคลผูมี้สญัชาติไทยทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขทีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการ

หรือขนัตอนในการรับบริการ ประชาชนผูมี้สิทธิตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดดว้ย 

เช่น ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาํ เป็นตน้  อย่างไรก็ดี แมต้ามหลกัการแลว้บุคคลผูมี้สัญชาติไทย    

ทุกคนจะมีสิทธิตามระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า แต่ก็มีบุคคลบางประเภททีไม่มีสิทธิตามระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ซึงถือเป็นขอ้ยกเวน้ ไดแ้ก่  

                                                             
17รุ่งโรจน์ รืนเริงวงศ,์ เพิงอ้าง, หนา้ 38.  
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1. ผูมี้สิทธิตามกฎหมายประกนัสงัคม 

2. ขา้ราชการ หรือลูกจา้งของส่วนราชการทุกประเภท 

3. พนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(อ.บ.จ.) เทศบาล องคก์ารบริการส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

4. พนกังานหรือลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจ  

5. คู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา หรือบุคคลอืนใดทีไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศยั

สิทธิของบุคคลตาม 2-4 ทีกล่าวขา้งตน้ 

6. ครูโรงเรียนเอกชน 

7. ขา้ราชการการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา เป็นตน้ ซึงบุคคลเหล่านีรัฐไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการดา้น

การรักษาพยาบาลเอาไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 

 อย่างไรก็ ดี แม้ว่าจะเป็นบุคคลทีมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วก็มิได้

หมายความว่าจะสามารถรับบริการทางการแพทยไ์ด้ทุกประเภท เพราะกฎหมายกาํหนดประเภทและ

ขอบเขตของบริการสาธารณสุขทีบุคคลมีสิทธิได้รับเอาไวด้้วย โดยคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติไดมี้มติในคราวประชุมครัง 1/2545 เมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2545 การกาํหนดประเภทและขอบเขต

ของบริการสาธารณสุขทีบุคคลมีสิทธิไดรั้บใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ว่าดว้ยการับบริการทางการแพทย ์ซึงค่าบริการทางการแพทยส์ามารถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มทีไดรั้บความคุม้ครอง และ 2. กลุ่มทีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

1. กลุ่มทไีด้รับความคุ้มครอง ไดแ้ก่  

(1)  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคและการควบคุมโรค 

(ก) การตรวจและดูแลเพือส่งเสริมสุขภาพของหญิงตงัครรภ ์
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(ข) การดูแลสุขภาพเด็ก พฒันาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการใหภู้มิคุม้กนัโรคตามแผนงานการ

ใหภู้มิคุม้กนัโรคของประเทศ 

(ค) การตรวจสุขภาพประชาชนทวัไปและกลุ่มเสียง 

(ง) การวางแผนครอบครัว (ยาเมด็คุมกาํเนิด ยาฉีดคุมกาํเนิด ถุงยางอนามยั ห่วงอนามยั ยาฝังคุมกาํเนิด 

และการทาํหมนัถาวร) 

(จ) ยาตา้นไวรัสเอดส์ 

(ฉ) การเยยีมบา้น และการดูแลผูป่้วยทีบา้น 

(ช) การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการในระดบับุคคลและครอบครัว 

(ซ) การใหค้าํปรึกษา (counseling) และสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ 

(ฌ) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนํา    

ดา้นทนัตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มทีมีความเสียงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผูสู้งอายุ ผูป่้วย   

ฉายรังสีบริเวณศีรษะและลาํคอ รวมทงัการเคลือบหลุมร่องฟัน 

(2) การตรวจ การวินิจฉยั การรักษา และการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยจ์นสินสุดการรักษา ทงันี 

รวมถึงการแพทยท์างเลือกทีผา่นการรับรองของคณะกรรมการ  

(3) การคลอดบุตร รวมกนัไม่เกิน 2 ครัง กรณีทีบุตรมีชิวิตอยู ่(กรณีบุตรคลอดแลว้รอดออกมามีชีวิต)

โดยนบัตงัแต่ใช ้สิทธิในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ 

(4) ค่าอาหาร และค่าหอ้งสามญั 

(5)  การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทาํฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟัน

นาํนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว ่

(6) ยาและเวชภณัฑต์ามกรอบบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

(7) การจดัส่งต่อเพือการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 

(8) การบริการทางการแพทยห์รือค่าใชจ่้ายอืนนอกเหนือจากขอ้ (1) - (7)  ทีคณะกรรมการกาํหน 
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2. กลุ่มทีไม่ได้รับความคุ้มครอง ไดแ้ก่  

(ก) กลุ่มบริการทีเกินความจาํเป็นพืนฐาน 

1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

2. การผสมเทียม 

3. การกระทาํใดๆ เพือความสวยงาม โดยไม่มีขอ้บ่งชีทางการแพทย ์

4. การตรวจวินิจฉยั และรักษาใดๆ ทีเกินความจาํเป็นและไม่มีขอ้บ่งชีทางการแพทย ์

5. การรักษาทีอยูร่ะหว่างการคน้ควา้ทดลอง 

(ข) กลุ่มบริการทีมีงบประมาณจดัสรรเป็นการเฉพาะ 

6. การบาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด 

7. อุบติัเหตุการประสบภยัจากรถและอยู่ในความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถเฉพาะส่วนทีบริษทัหรือกองทุนตามกฎหมายนนัตอ้งเป็นผูจ่้าย 

(ค) กลุ่มบริการอืนๆ ไดแ้ก่ โรคเดียวกนั ทีตอ้งใชร้ะยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาล ประเภทผูป่้วย

ในเกินกว่า 180 วนั ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็น ต้องรักษาต่อเนือง จากการแทรกซอ้น หรือมีข้อบ่งชีทาง

การแพทย์18 

จากทีกล่าวขา้งต้นจะเห็นไดว้่าการเจ็บป่วยอนัเนืองมาจากการประสบภยัจากรถและอยู่ในความ

คุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เฉพาะส่วนทีบริษทัประกนัภยัหรือกองทุน   

ตามกฎหมายดงักล่าวตอ้งเป็นผูจ่้าย จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัประกนัสุขภาพ 

2.5.2 ความเป็นมาของระบบกองทุนประกนัสังคม 

 ในปี พ.ศ. 2426 ซึงเป็นสมัยทีเจ้าชายบิสมาร์คเป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศเยอรมันถือเป็น            

ประเทศแรกในการเริมนาํระบบประกันสังคมมาใช ้  ระบบประกนัสังคมของประเทศเยอรมนัสามารถ

นาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดา้นสวสัดิการสังคมไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้หลายประเทศนาํระบบประกนัสังคม

                                                             
18สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. มปท. มปป.  หน้า 25-35. คน้เมือ

วนัที 27 พฤษภาคม 2557 จาก : http://library.nhso.go.th/        
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ของประเทศเยอรมนัไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนเอง เช่น ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนียเวีย องักฤษ 

สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น เป็นตน้  

 สาํหรับประเทศไทย เริมมีแนวคิดทีจะนาํระบบประกนัสงัคมมาใชต้งัแต่ พ.ศ. 2495 ในสมยัรัฐบาล

ของจอมพล ป.พิบูลยส์งคราม โดยรัฐบาลในขณะนันมีนโยบายในการสร้างหลกัประกนัดา้นความมนัคง  

ทางสงัคมแก่ประชาชน จึงไดแ้ต่งตงั “คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์” ขึนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

และมีกรรมการคนอืน ๆ อีกจาํนวนหนึง  คณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ทีในการแสวงหาแนวทางในการจดั

สวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน โดยต่อมาคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ไดมี้บทบาทในการผลกัดนัให้รัฐสภา

ตรากฎหมายประกันสังคมขึนเพือจดัสวสัดิการให้แก่ประชาชน ต่อมารัฐสภาจึงได้ตราพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2497 เพือให้การจัดสวสัดิการด้านการประกันสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            

จึงได้จัดตังกรมประกันสังคมขึนเพือดาํเนินงานด้านประกันสังคม โดยในขณะนันกรมประกันสังคม       

เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั    แต่อยา่งไรกดี็ แมพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2497 จะมี

ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ก็ตาม แต่พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2497 ก็ไม่มีผลบงัคบัใชอ้ย่างเป็น

รูปธรรม เนืองจากพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2497 มาตรา 30 วรรคสองบญัญติัให้ว่าผูป้ระกนัตน  

จะไดรั้บประโยชน์จากกองทุนประกนัสังคมก็ต่อเมือไดมี้การตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่ในทางปฏิบติั   

ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวแต่ประการใด 

 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2497 มีสาระสาํคญัว่า ใหมี้ระบบประกนัสงัคม 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

การประกนักรณีเจ็บป่วย กรณีพิการ ทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และ

กรณีฌาปนกิจ โดยผูเ้ขา้ประกนัตนอาจเป็นลูกจา้งหรือไม่ก็ไดเ้พียงแต่จะตอ้งเป็นผูที้มีรายไดต้งัแต่ 500 บาท

ต่อเดือนขึนไป โดยมีการจัดตังกองทุนประกนัสังคมขึนโดยรายไดข้องกองทุนประกันสังคมจะมาจาก       

เงินสบทบของ ๓ ฝ่าย คือ นายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล โดยมีอตัราเงินสมทบจะแตกต่างกนัไปขึนอยู่กับ

รายได้ของฝ่ายทีเกียวข้อง อย่างไรก็ดี แม้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนีจะยงัไม่มีผลใช้บังคับ            

แต่สือมวลชลและประชาชนจาํนวนมากคดัคา้นหลกัการต่าง ๆ ของพระราชบญัญติันี  โดยสาเหตุหลกั     

ของการคัดค้าน เนืองจากขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบประกันสังคม เนืองจากในขณะนัน            

การประกนัสงัคมยงัเป็นเรืองใหม่สาํหรับประเทศไทย ทาํใหป้ระชาชนไม่มนัใจว่าระบบประกนัสังคมจะมี

ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงหรือไม่หากนาํระบบประกนัสงัคมมาใชก้บัประเทศไทย นอกจากนนัฝ่ายนายจา้งก็ไม่

เห็นดว้ยทีจะใหมี้ระบบการประกนัสงัคม เนืองจากไม่ตอ้งการจ่ายเงินสมทบเพราะกระทบถึงตน้ทุนในการ



25 

 

ประกอบกิจการของนายจ้าง ส่วนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ก็ไม่เห็นด้วยกับระบบประกันสังคม               

เพราะ       หากมีระบบประกนัสงัคมระบบประกนัสงัคมก็อาจเป็นคู่แข่งขนักบัธุรกิจประกนั ดงันัน บรรดา

นายจา้งและบริษทัประกนัภยัจึงพยายามคดัคา้นการนาํระบบประกนัสังคมมาใชใ้นประเทศไทย  ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวขา้งตน้นายกรัฐมนตรีในขณะนนัจึงระงบัการก่อตงัระบบประกนัสงัคมเอาไวก่้อนโดยไม่มีกาํหนด

ว่าจะนําระบบประกันสังคมมาใชใ้นประเทศไทยเมือใด หลงัจากนันกรมประกนัสังคมทีจดัตงัขึนสังกัด

กระทรวงการคลงัเพือรองรับการมีระบบประกนัสังคมก็ถูกยุบและถูกแปลงสภาพไปเป็นกองความมนัคง

แห่งสงัคมสงักดั     กรมประชาสงเคราะห์แทน 

 ต่อมาจอมพลสฤษดิ ธนะรัชติ ขึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพือแต่งตังคณะกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมเพือให้พระราชบัญญัติ

ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากขึน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 

คณะกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมจึงได้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมเพือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมฉบับทีได้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีเมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2507                  

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้สภาวิจัยแห่งชาติทาํการศึกษารายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย เกียวกับระบบการ

ประกนัสังคมและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพือประกอบการพิจารณา ซึงสภาวิจยัแห่งชาติไดท้าํ

รายงานเสนอความเห็นต่อรัฐบาลว่า ยงัไม่ควรบงัคบัใชร้ะบบประกนัสังคมในประเทศไทย เนืองจากหากมี

ระบบประกันสังคมเกิดขึนจะทาํให้ประชาชนทีมีรายได้น้อยอาจมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินสมทบ             

เขา้กองทุนได ้นอกจากนนัฝ่ายนายจา้งซึงตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนจาํนวน 2 เท่าของลูกจา้ง ทาํให้เกิด

ปัญหาทาํใหน้ายจา้งมีภาระตน้ทุนการผลิตทีเพิมขึน และทา้ยทีสุดอาจตอ้งปรับขึนราคาสินคา้ ซึงจะส่งผล

กระทบต่อประชาชนผูบ้ริโภค  หลงัจากทีรัฐบาลพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคมประกอบกบั

พิจารณารายงานของสภาวิจัยแลว้จึงได้มีมติให้งดใช้ระบบประกันสังคมไวก่้อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2510     

กรมประชาสงเคราะห์เสนอให้รัฐบาลทบทวนเรืองในนาํระบบประกนัสังคมในใชใ้นประเทศไทยอีกครัง 

รัฐบาลจึงไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการขึนเพือพิจารณาแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคมในบางประเด็น 

ขณะทีการปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคมยงัไม่แลว้เสร็จมีการเปลียนแปลงรัฐบาล เนืองจากมีการ

ทาํรัฐประหาร และต่อมาคณะรัฐประหารไดอ้อกประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัที 103 ลงวนัที 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2515 จดัตงั “กองทุนเงินทดแทน” ขึนเพือจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจา้งซึงประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
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เนืองจากการทาํงาน ซึงการจ่ายเงินทดแทนถือเป็นส่วนหนึงของการประกนัสังคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2517    

ไดมี้การจดัตงัสาํนกังานกองทุนเงินทดแทนขึน เพือรับผิดชอบการงานบริหารงานในเรืองเกียวกบักองทุน

เงินทดแทน 

 ในปี พ.ศ. 2518 กรมประชาสงค์ไดน้าํเรืองการประกนัสังคมเสนอต่อรัฐบาลอีกครัง ทาํให้มีการ

จัดตังคณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมขึน โดยมีอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นประธาน 

คณะกรรมการชุดนีไดชี้แจงหลกัการของการประกนัสังคมจนทาํให้รัฐบาลเห็นความสาํคญัของการขยาย

ความคุม้ครองของระบบการประกนัสังคมในประเภทอืน ๆ นอกเหนือจากความคุม้ครองในกรณีประสบ

อนัตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทาํงาน ต่อมาคณะกรรมการเตรียมการประกนัสังคมไดจ้ดัการสัมมนา

เกียวกับระบบประกันสังคมขึน 2 ครัง ครังแรกจัดขึนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2520 และครังทีสองจัดขึน     

เดือนเมษายน พ.ศ. 2521 หลงัจากนนัคณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคมไดส้รุปผลทีไดจ้ากการสัมมนา

และนาํขอ้สรุปทีไดจ้ากการสัมมนาเสนอต่อรัฐบาลพร้อมร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคมฉบบัปรับปรุง   

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 ซึงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสุลานนท์ได้รับหลกัการร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมเมือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2523 และแต่งตังคณะกรรมการเตรียมการประกนัสังคมขึนใหม่        

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2524 แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการได้เสนอต่อรัฐบาล               

ว่าก่อนทีจะจัดตังระบบประกันสังคมเต็มรูปแบบขึนในประเทศไทย ควรขยายขอบเขตงานกองทุน           

เงินทดแทนใหค้รบคลุมทุกจงัหวดัทวัประเทศก่อน ซึงคณะรัฐมนตรีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว 

 อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยยงัคงพยายามเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาออกกฎหมาย

ประกันสังคมอีกครัง ซึงคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยยกร่าง

พระราชบญัญติัประกนัสงัคมขึน ต่อมาไดส่้งร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคมให้สาํนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาเมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2530 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างพระราชบญัญติั

ดังกล่าวแล้วเสร็จ เมือเ ดือนสิงหาคม 2531 โดยเห็นควรให้ เปลียนชือเป็นร่างพระราชบัญญัติ                

กองทุนสวสัดิการแรงงาน หลงัจากนนัสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวคืน

ไปยงัคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 และให้นําเสนอเข้าสู่สภา

ผูแ้ทนราษฎร ซึงสภาผูแ้ทนราษฎรก็ไดพิ้จารณาร่างกฎหมายนีเมือวนัที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 พร้อมกบั

ร่างกฎหมายทีเกียวกบัการประกนัสงัคมอีก 5 ฉบบัคือ  
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1. ร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม เสนอโดยนายชวลิต โอสถานุเคราะห์และคณะ  

2. ร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม เสนอโดยนายณรงค ์วงศว์รรณ  

3. ร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม เสนอโดยนางเตือนใจ นุอุปละและคณะ  

4. ร่างพระราชบญัญติักองทุนการเจ็บป่วยนอกงาน เสนอโดยนายเจริญ เชาวน์ประยรูและคณะ  

5. ร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลรัษฎากร เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

ทีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบในหลกัการโดยให้นาํร่างพระราชบญัญติัทงั 6 ฉบบัพิจารณา

ร่วมกนัโดยตังคณะกรรมาธิการวิสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรขึนพิจารณา และให้แปรญตัติให้เสร็จสิน

ภายใน 15 วนั คณะกรรมาธิการชุดนีมีนายประสพ บุษราคมั เป็นประธาน และศาสตราจารยนิ์คม จนัทรวิฑูร 

เป็นรองประธาน คณะกรรมาธิการดงักล่าวไดผ้สมผสานแนวคิดและหลกัการของร่างพระราชบญัญติัทงั       

6 ฉบบัเขา้ดว้ยกนั และให้ใชชื้อว่า “ร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. ….” เมือวนัที 27 กรกฎาคม    

พ.ศ. 2532สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติรับรองวาระที 3  และร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. .... เพือให้

วุฒิสภาพิจารณา เนืองจากวุฒิสภาได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นการแกไ้ขมา จึงต้องตัง

คณะกรรมาธิการร่วม 2 สภาขึนพิจารณา ซึงคณะกรรมาธิการไดแ้กไ้ขกลบัไปตามร่างของสภาผูแ้ทนราษฎร 

แต่ในวาระที 3 ของการประชุมวุฒิสภาก็ไดมี้มติไม่รับร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. ….ดว้ยคะแนน

เสียง 105 ต่อ 56 อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติยืนยนัผ่าน            

ร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคมดว้ยคะแนนเสียง 330 ต่อ 0 ซึงถือว่าสภาผูแ้ทนราษฎรยืนยนัดว้ยคะแนน

เสียงเกินกว่ากึงหนึงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทงัหมด จึงถือว่าร่างพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 

….ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 จึงเกิดขึนและใชบ้งัคบัอยู่ใน

ปัจจุบนั19 

ปัจจุบันการประกันสังคมเป็นเรืองสําคัญทีรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ส่ วนใหญ่นําระบบ

ประกนัสงัคมไปในการให้หลกัประกนัชีวิตแก่ประชาชนของตนตงัแต่เกิดจนตาย หลกัการประกนัสังคม

เป็นระบบการเฉลียทุกข ์และเฉลียสุขภายในกลุ่มบุคคลทีเป็นสมาชิกของกองทุนประกนัสังคม โดยสมาชิก

                                                             
19 วิจิตรา ( ฟุ้งลดัดา ) วิเชียรชม.  หลักกฎหมายประกันสังคม. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพมหานคร : วิญ ูชน. 2538. 
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ของกองทุนประกนัสงัคม หรือผูป้ระกนัจะมีหนา้ทีจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน และมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จาก

กองทุน 7 ประเภท ดงันี 

1. เจ็บป่วยหรือประสบอนัตราย 

2. ทุพพลภาพ 

3. ตาย 

4. คลอดบุตร 

5. ชราภาพ 

6. สงเคราะห์บุตร 

7. ว่างงาน 

แม้ว่าสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกันตนจะมี 7 ประการตามทีกล่าวข้างต้น แต่ในทีนีจะกล่าว             

ในรายละเอียดเฉพาะสิทธิประโยชน์เรืองเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายเท่านัน โดยผูป้ระกนัตนทีจ่ายเงิน

สมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนทีเขา้รับบริการทางการแพทยแ์ละเลือกโรงพยาบาล

แลว้ ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึงบตัรดงักล่าวจะระบุชือของผูป้ระกนัและ   

ชือสถานพยาบาลทีผูป้ระกนัตนไดเ้ลือกไว ้แต่ในบตัรรับรองสิทธิจะไม่มีรูปถ่ายของผูป้ระกนัตน ดงันัน    

การใชบ้ตัรประกนัตนจึงตอ้งใชค้วบคู่กบับตัรประชาชน  เมือผูป้ระกนัเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายและ   

เขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยนอก (ผูป่้วยทีไปพบแพทยเ์พือรับการตรวจ

รักษาแล้วไม่ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) หรือผูป่้วยใน (ผูป่้วยทีต้องนอนพักรักษาตัว                 

อยูใ่นโรงพยาบาล เมือมีค่ารักษาพยาบาล) ผูป้ระกนัตนไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึน ยกเวน้ กรณีที

ผูป้ระกนัตนขอพกัรักษาพยาบาลในหอ้งพิเศษ หรือผูป้ระกนัตนขอแพทยพิ์เศษ นอกจากนนัสถานพยาบาลที

ผูก้ ันตนเลือกถือเป็นสถานพยาบาลหลัก ซึงสถานพยาบาลหลักอาจมีสถานพยาบาลเครือข่าย เช่น 

โรงพยาบาลเล็ก ๆ หรือคลินิกเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกนัตนโดยผูป้ระกนัตนสามารถเขา้ไป

รักษาพยาบาลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ในขณะเดียวกนัถา้โรคบางโรคโรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาลไม่สามารถรักษาได ้เช่น การผ่าตดัหัวใน ผ่าตดัสมอง ผ่าตดัเปิดกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล

ตามบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลก็จะส่งตวัไปรักษากบัโรงพยาบาลทีมีศกัยภาพในการให้บริการทาง
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การแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน และเป็นโรงพยาบาลทีสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลนัน

ไดท้าํขอ้ตกลงไวโ้ดยค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบตัรรับรอง

สิทธิการรักษาพยาบาล 

สิทธิของผู้ประกนัตน 

บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรงตามประกาศ

สาํนกังานประกนัสงัคม เรือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราสาํหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือ

เจ็บป่วยอนัมิใช่เนืองจากการทาํงานแบ่งเป็น 10 กรณี 

1. เจ็บป่วยปกติ 

 2. เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุ 

3. ค่าบริการทางการแพทย ์กรณีทนัตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน) 

4. บาํบดัทดแทนไต ไดแ้ก่ การฟอกเลือดดว้ยเครืองไตเทียม การลา้งช่องทอ้งดว้ยนาํยาแบบถาวร 

การผา่ตดัปลูกถ่ายไต การผา่ตดัเปลียนไตและการใหย้าอิธิโธรปัวอิติน (Erythropoietin) 

5. ปลูกถ่ายไขกระดูก วงเงิน  750,000 บาท 

6. เปลียนกระจกตา วงเงิน 25,000 บาท 

7. ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาโรค เช่น เทา้เทียม แขนเทียม ไมค้าํยนั เป็นต้น                 

เบิกไดต้ามทีกาํหนดไวต้ามประกาศของสาํนกังานประกนัสงัคม 

8. โรคเอดส์ ผูป้ระกนัตนสามารถรับยาตา้นไวรัสเอดส์ทงัพืนฐาน สูตรทางเลือกและสูตรดือยา 

รวมทงัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการอืน ๆ ทีโรพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย 
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โรคและบริการทไีม่มสิีทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ( 14 โรคยกเว้น ) ดังน ี

1. โรคหรือการประสบอนัตรายอนัเนืองจากการใชส้ารเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด 

2. โรคเดียวกนัทีตอ้งใชร้ะยะเวลารักษาตวัในโรงพยาบาล ประเภทคนไขในเกิน 180 วนัใน 1 ปี 

3. การบาํบดัทดแทนไต กรณีไตวายเรือรัง ยกเวน้ กรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคไตวายเรือรังระยะสุดทา้ย   

ให้มีสิทธิไดรั้บบริการ ทางการแพทยโ์ดยการบาํบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดดว้ยเครืองไตเทียม         

ดว้ยวิธีการลา้งช่องทอ้งดว้ยนาํยาอยา่งถาวร และดว้ยวีการปลูกถ่ายไต ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขและอตัรา

ทีกาํหนด 

4. การกระทาํใด ๆ เพือความสวยงามโดยไม่มีขอ้บ่งชีทางการแพทย ์

5. การรักษาทียงัอยูใ่นระหว่างการทดลอง 

6. การรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก 

7. การตรวจเนือเยอืเพือการผา่ตดัเปลียนอวยัวะยกเวน้ การตรวจเนือเยือเพือการปลูกถ่ายไขกระดูก

ของผูป้ระกันตน ให้จ่ายค่าตรวจเนือเยือเท่าทีจ่ายจริงตามความจาํเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย           

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีคณะกรรมการแพทยก์าํหนด 

8. การตรวจใดๆ ทีเกินกว่าความจาํเป็นในการรักษาโรคนนั 

9. การผา่ตดัเปลียนอวยัวะ ยกเวน้ 

(ก) การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายในอตัรา 750,000 บาทต่อราย     

แก่สถานพยาบาลทีให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกันตนจนสินสุดกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก       

โดยจะตอ้งเป็นสถานพยาบาลทีคระกรรมการแพทยรั์บรอง และไดท้าํความตกลงไวก้บัสาํนักงานในการ

ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน กรณีการปลุกถ่ายไขกระดูกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนด 

(ข) การผ่าตดัเปลียนอวยัวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่สถานพยาบาล 

20,000 บาทและใหศู้นยด์วงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนด 

10. การเปลียนเพศ 
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11. การผสมเทียม 

12. การบริการระหว่างรักษาตวัแบบพกัฟืน 

13.ทนัตกรรม ยกเวน้ การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิ

ไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าทีจ่ายจริงตามความจาํเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครัง และไม่เกิน 600 บาท

ต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดไดมี้สิทธิรับค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าทีจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

14. แว่นตา 

จากทีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ไม่บญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนว่า

ผูที้ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากรถจะมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย

เพือเป็นค่าบริการทางแพทย์จากกองทุนประกันสังคมหรือไม่  แต่อย่างไรก็ดี ในประเด็นนีศาลฎีกา            

เคยวินิจฉยัไวแ้ลว้ตามคาํพิพากษาศาลฎีกาที 2110/2551 ดงันี 

“โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที 653/2548 และให้โจทก์มีสิทธิ

ได้รับประโยชน์ทดแทนสาํหรับค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล) เป็นจาํนวนเงิน 11,190 บาท 

          จาํเลยให้การขอให้ยกฟ้อง 

          ศาลแรงงานภาค 7 วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ส่วนสิทธิทีโจทก์จะได้รับประโยชน์ทดแทน

ค่าบริการทางการแพทย์จากจาํเลยเป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยโจทก์ต้องเสีย

เบียประกันภัยและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามทีกฎหมายแต่ละฉบับบัญญัติไว้  เมือ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มบีทบัญญัติตัดสิทธิไม่ให้ผู้ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอืน

มารับประโยชน์ทดแทนอีก และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บัญญัติขึนเพือสงเคราะห์แก่

ลกูจ้างหรือบุคคลอืนซึงประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนืองจากการทาํงาน ไม่ใช่เป็น

การเปิดช่องให้มกีารมุ่งแสวงหากาํไรจากสิทธิทีเกิดขึนตามกฎหมาย โจทก์จึงมสิีทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ค่าบริการทางการแพทย์จากจําเลยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พิพากษาให้เพิกถอนคํา

วินิจฉัยของสาํนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีตามหนังสือที พบ 0025/03672     
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ลงวันที 1 มนีาคม 2548 และคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที 653/2548 ลงวันที 6 พฤษภาคม 2548 ในส่วน

ทีเกียวข้องกับค่ารักษาพยาบาลของโจทก์  และให้จํา เลยจ่ายค่า บริการทางการแพทย์แก่โจทก์

จาํนวน 11,190 บาท 

 

 

          จาํเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎกีา 

          ศาลฎกีาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้ประกันตนซึงมีสิทธิ

ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนืองจากการทํางาน โดยมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน จาํเลยกาํหนดให้โรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีเป็นสถานพยาบาลเพือให้โจทก์ได้รับการบริการ

ทางการแพทย์ เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2548 โจทก์ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของโจทก์เฉียวชนกับ

รถจักรยานยนต์ของนายทุเรียน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ โจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลครังแรกที

โรงพยาบาลแก่งกระจานเสียค่ารักษาพยาบาลไปจาํนวน 140 บาท แต่โจทก์ไม่ติดใจทีจะเรียกร้องเงินจาํนวน

ดังกล่าว และในวันเดียวกันโจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรี โจทก์ทาํการ

รักษาอยู่หลายครัง โรงพยาบาลเมืองเพชร -ธนบุรี ออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลสองฉบับรวมเป็น

เงิน 11,190 บาท เงินจํานวนดังกล่าวโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีเรียกเก็บจากบริษัทวิริยะประกันภัย จาํกัด     

ซึงเป็นบริษัททีโจทก์ทาํประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโจทก์

ไม่ได้นาํเงินของโจทก์มาชาํระแก่โรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีแต่อย่างใด โจทก์ยืนคาํร้องขอรับประโยชน์

ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อกองทุนประกันสังคม จาํเลยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มสิีทธิได้รับเงิน

จาํนวน 11,190 บาท ตามทีโจทก์ยืนขอไว้ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์    

มคีาํวินิจฉัยที 653/2548 ลงวันที 6พฤษภาคม 2548 ยกอุทธรณ์ของโจทก์ 

          มปัีญหาต้องวินิจฉัยว่า การทีโจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีซึงเป็น

สถานพยาบาลทีจาํเลยกาํหนดให้โจทก์ได้รับการบริการทางการแพทย์เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท

วิริยะประกันภัย จาํกัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว โจทก์มีสิทธิได้รับ

ปร ะโ ยช น์ท ด แท นในก ร ณีป ระ สบ อ ันต รา ยห รื อเ จ ็บ ป่ว ย ตา มพ ระ ร าช บัญ ญัต ิป ระ ก ัน สัง ค ม 

พ.ศ. 2533    อีกหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์     

ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถซึงไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับ

ชดใช้ค่าเสียหาย    ไม่คุ้มกับความเสียหายทีได้รับจริงทีหากเรียกร้องโดยใช้สิทธิทางแพ่งจะต้องใช้เวลา

ดํา เ นิ น ค ดี ย า ว น า น ให้ ไ ด้ รั บ ก า ร ช ด ใ ช้ ค่ า เ สี ย ห า ย แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค่ า เสี ยหายเบื องต้ นที แน่ นอน                                     

และทันท่วงที ค่าเสียหายเบืองต้นทีได้รับนันหมายความว่าค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกียวกับการ

รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการศพ รวมทังค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นอย่างอืนเพือ

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบืองต้น ซึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทุน
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ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ทีต้องการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและ

ผู้สมัครเข้าประกันตน (ตามมาตรา 39) รวมทังบุคคลในครอบครัวให้ได้รับการสงเคราะห์เมือลูกจ้างและ

ผู้สมคัรเข้าประกันตนต้องประสบอันตรายเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนืองจากการทาํงาน คลอดบุตร ชรา

ภาพ ว่ างงาน รวมทังได้รับการสงเคราะห์บุตร อันเป็นส่วนหนึงทีทําให้ สังคมมีความมันคงยิ งขึน                       

สิทธิของผู้ประสบภัยทีจะได้รับค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 เป็นไปตามมาตรา 20 วรรคหนึง ทีบัญญัติให้เมือมคีวามเสียหายเกิดขึนแก่ผู้ประสบภัยจากรถที

บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยเมือได้รับคาํร้องขอจากผู้ประสบภัย มาตรา 22 บัญญัติให้

การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบืองต้นตามมาตรา 20 ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยทีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เพิมเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามมาตรา 25วรรคสอง บัญญัติให้ถือว่าค่าเสียหาย

เบืองต้นเป็นส่วนหนึงของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนันสิทธิ    

ในการได้รับค่าเสียหายเบืองต้นนีเป็นสิทธิทางแพ่งทีผู้ประสบภัยจะได้รับเพือเย ียวยาบรรเทาความ

เดือดร้อนในเบืองต้นโดยเจ้าของรถซึงใช้รถหรือมีรถไว้เพือใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย

สําหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและต้องเสีย              

เบียประกันภัย สาํหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามมาตรา 33 วรรคหนึง มีวัตถุประสงค์เพือเป็นทุน

สาํหรับจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยโดยบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เป็นผู้ จ่ าย เงินสมทบให้แก่กองทุนตามมาตรา  36 ส่วนสิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เกิดขึนจากการเป็นผู้ประกันตนและออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม     

เพือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆ ตามมาตรา 46 สิทธิของผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และสิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายแต่ละฉบับ มวีัตถปุระสงค์ของการจัดตังกองทุนทีแตกต่างกัน การก่อให้เกิด

สิทธิจากเบียประกันภัยและเงินสมทบและการจ่ายเงินแก่ผู้มสิีทธิได้รับก็ต่างกันไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ 

ทังตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติตัดสิทธิมิให้ผู้ ทีได้รับเงินตามกฎหมายอืนแล้วมารับค่าเสียหายเบืองต้น       

หรือประโยชน์ทดแทนอีก สิทธิได้รับค่าเสียหายเบืองต้นกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจึงมิได้หมายความว่า

เมือมสิีทธิได้รับตามกฎหมายฉบับหนึงแล้วจะไม่มสิีทธิได้รับตามกฎหมายอีกฉบับหนึง ดังนันเมือปรากฏว่า

โจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลทีเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนทีโรงพยาบาลเมืองเพชร- ธนบุรีซึง

เป็นสถานพยาบาลทีจาํเลยกาํหนดให้โจทก์ได้รับบริการทางการแพทย์ โดยโจทก์เป็นผู้ได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 63 แต่เมือ

โรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีดําเนินการตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ข้อ 12 ทีโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีทาํกับจาํเลยโดยเรียกเก็บเงินค่าเสียหาย

เท่าทีจ่ายจริงแทนโจทก์ในฐานะผู้ ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภ ัยจากรถ 
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พ.ศ. 2535 ค่ารักษาพยาบาลจํานวน 11,190 บาท ทีโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรี ได้รับไปจึงเป็น

ค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 4 ซึงเป็นส่วนหนึงของ

เงินค่าสินไหมทดแทนทีโจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากผู้ ก่อความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ แม้ว่าโจทก์จะเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรีซึงเป็นสถานพยาบาลที

จาํเลยกาํหนดให้โจทก์รับบริการทางการแพทย์แต่จาํเลยมิได้ให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเป็นค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม จึงจะถือว่าโจทก์ได้รับประโยชน์ทดแทนตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 58 และมาตรา 59 มิได้ เมือจําเลยยังมิได้จ่ายค่าบริการ

ทางการแพทย์จาํนวน 11,190 บาท จึงต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ทีศาลแรงงานภาค 7 พิพากษามานันชอบแล้ว อุทธรณ์

ของจาํเลยฟังไม่ขึน 

           พิพากษายนื20” 

 นอกจากนนัยงัมีคาํพิพากษาฎีกาที     วินิจฉยัทาํนองเดียวกนั ดงันี 

 “คําพิพากษาฎีกาที 2040/2539 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจาํกัด 

(มหาชน) และเป็นผู้ประกันตนไว้กับจาํเลย ซึงมสิีทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือป่วย

เจ็บอันมิใช่เนืองจากการทาํงาน โดยจาํเลยได้กาํหนดให้โรงพยาบาลกล้วยนาํไทเป็นสถานพยาบาลเพือให้

โจทก์ได้รับบริการทางการแพทย์ ต่อมาเมือวันที 5 มีนาคม 2537 โจทก์ขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุชนกับ

รถจักรยานยนต์ทาํให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติ มีผู้นาํโจทก์ส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตโจทก์

ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์ไปเป็นเงิน 7,905 บาท หลงัจากนันน้องภริยาโจทก์ได้นาํโจทก์ไปรักษาต่อที

โรงพยาบาลสมิติเวชได้เสียค่าบริการทางการแพทย์ไปอีกเป็นเงิน 138,420 บาท รวมสองแห่งเป็นเงินทังสิน

146,325 บาท โจทก์ได้ใช้สิทธิของภริยาซึงรับราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 23,643 บาท และได้รับ

เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 อีกจาํนวน10,000 บาท ต่อมาโจทก์

ได้ยืนคาํร้องขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากจาํเลย แต่จาํเลยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มสิีทธิได้รับเงิน

ดังกล่าว ปรากฏตามคาํวินิจฉัยที 10115448/2537 โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการ

อุทธรณ์วินิจฉัยว่าอาการบาดเจ็บของโจทก์ทีเกิดจากอุบัติเหตุและถูกนาํส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตซึงอยู่

ใกล้ทีเกิดเหตุมสิีทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ แต่โจทก์ได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาล 

จาํนวน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนค่ารักษาพยาบาลอีก ส่วนการรักษาพยาบาลต่อมาทีโรงพยาบาลสมิติเวชโจทก์มิได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบของสาํนักงานประกันสังคม จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ ปรากฏตามคาํ

วินิจฉัยที271/2538 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคาํวินิจฉัยดังกล่าว เพราะโจทก์มสิีทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 อีกต่างหาก ขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยของกองประโยชน์

                                                             
20 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 2110/2551 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557 จาก 
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ทดแทนที 10115448/2537 และคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที 271/2538 ให้จาํเลยจ่ายเงินทดแทน

ค่าบริการทางการแพทย์จาํนวน 122,691 บาท แก่โจทก์ 

          จาํเลยให้การว่า กรณีทีโจทก์ประสบอุบัติเหตุจาํเป็นต้องได้รับการรักษาในทันที การทีมีผู้นาํโจทก์ส่ง

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถือได้ว่าเป็นกรณีทีไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล          

ทีกาํหนดคือโรงพยาบาลกล้วยนาํไทได้ โจทก์จึงมสิีทธิได้รับเงินค่าบริการทางการแพทย์จาํนวน 7,905 บาท

จากจาํเลย ซึงเป็นการให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างเมือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนืองจากการ

ทาํงาน เป็นการให้ความคุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ลกูจ้างเมือได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วยตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แต่เมือโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทไทยประสิทธิ

ประกันภัย จาํกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเงิน10,000 บาท ซึงคุ้ม

จาํนวนเงินทีโจทก์ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ

เรียกค่ารักษาพยาบาลจากจาํเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง 

          ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคาํวินิจฉัยของกองประโยชน์ทดแทนที 10115448/2537 และ    

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที 271/2538             

เฉพาะในส่วนทีเกียวกับค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ทีโรงพยาบาลแพทย์รังสิตโดยให้จาํเลยจ่ายค่าบริการ

ทางการแพทย์ให้แก่โจทก์จาํนวน 7,905 บาทนอกจากทีแก้คงให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยเดิม 

          จาํเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎกีา 

          ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจําเลยเฉพาะทีเกียวกับค่า

รักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลแพทย์รังสิตจํานวนเงิน 7,905 บาท ว่า เมือโจทก์ได้รับเงินทดแทนค่า

รักษาพยาบาลจาํนวน 10,000 บาท จากบริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 แล้ว โจทก์จะยังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จาํนวน 7,905 บาท ดังกล่าว     

จากจําเลยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อีกหรือไม่ ซึงจาํเลยอุทธรณ์ว่า พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีเจตนารมณ์ทีจะช่วยเหลือ สงเคราะห์ลูกจ้างและบุคคลอืนซึงประสบอันตราย

เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนืองจากการทํางาน รวมทังการคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร      

กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานซึงให้หลกัประกันเฉพาะลูกจ้างอันเป็นการช่วยเหลือโดยไม่มีวัตถุประสงค์

ให้ลกูจ้างมาค้ากาํไรจากการประกันสังคมนี ฉะนันจึงเบิกซาํซ้อนไม่ได้ เมือเงินในส่วนทีจ่ายไปโจทก์เบิกได้

จากบริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จาํกัด แล้ว หากให้สิทธิแก่โจทก์มาเบิกจ่ายได้อีก ก็เท่ากับลูกจ้างมีสิทธิ

เบิกได้ซาํซ้อน2 ทางจากอุบัติเหตุอันเดียวกัน กรณีจะเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

ไม่ได้ ต้องใช้หลักกฎหมายทัวไปในเรืองประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

870,871, 873, 874 และ 877 ประกอบด้วยมาตรา 4 มาบังคับ เห็นว่าสิทธิของโจทก์ทีได้รับเงินทดแทนค่า

รักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535      

ทีบังคับให้เจ้าของรถซึงใช้รถหรือมีรถไว้เพือใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสาํหรับผู้ประสบภัย
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โดยประกันภัยกับบริษัท และต้องเสียเบียประกันภัย ส่วนสิทธิของโจทก์ทีจะได้รับเงินทดแทนค่าบริการ

ทางการแพทย์จากจําเลย เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึงบังคับให้ลูกจ้าง           

ต้องเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินเข้ากองทุนสมทบ เมือเป็นสิทธิของโจทก์ตามกฎหมายแต่ละฉบับโดยโจทก์

ต้องเสียเบียประกันภัยและส่งเงินเข้ากองทุนสมทบแล้วแต่กรณีตามทีกฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวกาํหนดไว้ 

ซึงต้องชาํระทัง 2 ทาง และเมือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิมิให้ผู้ ที

ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอืนแล้วมารับเงินทดแทนอีกจาํเลยจึงจะยกเอาเหตุทีโจทก์ได้รับเงินทดแทน

ค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยแล้วมาเป็นข้ออ้างเพือไม่จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์หาได้ไม่

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายพิเศษทีบัญญัติขึนเพือให้การสงเคราะห์แก่ลกูจ้างหรือ

บุคคลอืนซึงประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนืองจากการทาํงานรวมทังกรณีอืนอีก 

จึงจะนาํหลกักฎหมายทัวไปในเรืองประกันวินาศภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับใน

กรณีนีไม่ได้ โจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จํานวน 7,905 บาท จากจําเลยตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533ทีศาลแรงงานกลางพิพากษามานันชอบแล้ว 

          พิพากษายืน21” 

  

จากคาํพิพากษาศาลฎีกา 2110/2551 และคาํพิพากษาศาลฎีกาที 2040/2539 ดังกล่าวข้างต้น             

จะเห็นไดว้่าผูที้ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากรถแมจ้ะไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนเพือเป็นค่ารักษาพยาบาล

จากบริษัทประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถแลว้ ก็มีสิทธิทีจะได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยเพือเป็นค่าบริการทางแพทยจ์ากกองทุนประกันสังคมตาม

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 อีกได ้

2.5.3 สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ   

 ปัจจุบนัหลกัเกณฑ์เกียวกับสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นไปตามพระราช

กฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ซึงมีสาระสาํคญัดงันี22   

 การรักษาพยาบาล หมายถึง การให้บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขโดยตรงแก่ผูมี้สิทธิและ

บุคคลในครอบครัวของผูมี้สิทธิ เพือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟืนฟูสมรรถภาพทีจาํเป็น             

ต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

                                                             
21 คาํพิพากษาฎีกาที 2040/2539 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557 จาก 
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ป้องกนัโรคเพือประโยชน์ดา้นสาธารณสุข ทงันี ตามทีกระทรวงการคลงักาํหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริม

ความงาม  

ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการรักษาพยาบาล ดงัต่อไปนี 

(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร

ทดแทน ค่านาํยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอืน ๆ ทาํนองเดียวกนัทีใชใ้นการบาํบดัรักษา

โรค 

(2) ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาโรค รวมทงัค่าซ่อมแซมอวยัวะเทียมและอุปกรณ์

ดงักล่าว 

(3) ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่

รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทยพิ์เศษ ค่าจา้งผูพ้ยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอืนทาํนอง

เดียวกนัทีมีลกัษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

(4) ค่าตรวจครรภ ์ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลงัคลอดบุตร 

(5) ค่าหอ้งและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาทีเขา้รับการรักษาพยาบาล 

(6) ค่าใชจ่้ายเพือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกนัโรค 

(7) ค่าฟืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

(8) ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามทีกระทรวงการคลงักาํหนด  

 สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลซึงเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และใหห้มายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยัของรัฐสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องคก์ารมหาชนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยองคก์ารมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานครสภากาชาดไทย 

และองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอืน 

ตามทีกระทรวงการคลงักาํหนด 

สถานพยาบาลของเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลทีมีลกัษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึง

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการและดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

ผู้มสิีทธิ หมายความว่า 

(1) ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํซึงไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํจากเงินงบประมาณรายจ่าย    

งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ขา้ราชการตาํรวจชนัพลตาํรวจซึงอยู่ในระหว่างรับการศึกษา

อบรมในสถานศึกษาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติก่อนเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการประจาํ 

(2) ลูกจา้งชาวต่างประเทศซึงมีหนังสือสัญญาจา้งทีไดรั้บค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ

สญัญาจา้งนนัมิไดร้ะบุเกียวกบัค่ารักษาพยาบาลไว ้
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(3) ผูไ้ดรั้บบาํนาญปกติหรือผูไ้ดรั้บบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการหรือกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และทหารกองหนุนมีเบียหวดัตาม

ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยเงินเบียหวดั 

บุคคลในครอบครัว หมายความว่า 

(1) บุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้สิทธิซึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว้แต่เป็นคนไร้

ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึงอยูใ่นความอุปการะเลียงดูของผูมี้สิทธิแต่ทงันี ไม่รวมถึงบุตร

บุญธรรมหรือบุตรซึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน 

 ใหผู้มี้สิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุตรไดเ้พียงคนทีหนึงถึงคน

ทีสาม 

ผูมี้สิทธิผูใ้ดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึงคนใดในจาํนวนสามคนตามวรรคหนึงตายลง

ก่อนทีจะบรรลุนิติภาวะ ใหผู้น้นัมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุตรเพิมขึนอีก

เท่าจาํนวนบุตรทีตาย โดยใหน้บับุตรคนทีอยูใ่นลาํดบัถดัไปก่อน 

การนบัลาํดบับุตร ใหน้ับเรียงตามลาํดบัการเกิดก่อนหลงั ทงันี ไม่ว่าเป็นบุตรทีเกิดจากการสมรส

ครังใด หรืออยูใ่นอาํนาจปกครองของตนหรือไม่ 

(2) คู่สมรสทีชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้สิทธิ  

(3) บิดาหรือมารดาทีชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้สิทธิ     

 สิทธิด้านสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ผูมี้สิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการ

รักษาพยาบาลสาํหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) การเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทงัประเภทผูป่้วยนอกหรือผูป่้วย

ใน 

(2) การเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงั

กาํหนด ประเภทผูป่้วยใน          

 (3) การเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนทีมิใช่สถานพยาบาลตาม (๒) ประเภท

ผูป่้วยใน เฉพาะกรณีทีผูมี้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบติัเหตุ อุบติัภยั หรือมีความจาํเป็นรีบด่วน 

ซึงหากมิไดรั้บการรักษาพยาบาลในทนัทีทนัใดอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต     

(4) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามทีกระทรวงการคลงักาํหนด

ประเภทผูป่้วยนอก เป็นครังคราว เพราะเหตุทีสถานพยาบาลของทางราชการมีความจาํเป็นตอ้งส่งตวัให้แก่

สถานพยาบาลของเอกชนนนั ทงันี ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานีหรือไม่ก็

ตาม           

 กรณมีสิีทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน อาจแยกพิจารณาได ้3 กรณี  

 1. ผู้มสิีทธิมสิีทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน  ผูมี้สิทธิสามารถเลือกว่าจะใชสิ้ทธิ
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รับเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลของขา้ราชการการ หรือจะใชสิ้ทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก

หน่วยงานอืน และถา้เลือกใชสิ้ทธิจากหน่วยงานอืนผูน้ันไม่มีสิทธิเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของ

ขา้ราชการ           

 2. บุคคลในครอบครัวมสิีทธิมสิีทธิของตนเองในการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน 

กรณีบุคคลในครอบครัวของผูมี้สิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน เช่น คู่สมรสของ

ขา้ราชการเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซึงมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ผูมี้สิทธิไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุคคลในครอบครัว เวน้แต่ค่ารักษาพยาบาลทีไดรั้บ

นันตาํกว่าเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ให้ผูมี้สิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ

เกียวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนทีขาดอยู ่  

3. บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อืนซึงมสิีทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน

อืน ผูมี้สิทธิยอ่มมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุคคลในครอบครัว 

 4.กรณมีกีารทําสัญญาประกนัภัย (รวมถึงกรณปีระกนัภัยตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ) ในกรณีทีมีการทาํสญัญาประกนัภยัซึงใหค้วามคุม้ครองในการรักษาพยาบาลแก่ผูมี้สิทธิหรือบุคคล

ในครอบครัว ผูมี้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตอ้งขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เป็นค่ารักษาพยาบาลจากบริษทั

ประกนัภัยก่อน หากสิทธิทีจะไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาตาํกว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนัน     

ใหผู้น้นัมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

 5. กรณผีู้มสิีทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมดิ กรณีผูมี้สิทธิหรือ

บุคคลในครอบครัวไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด ผูมี้สิทธิไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบั

การรักษาพยาบาล เวน้แต่ค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บนนัตาํกว่าเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลให้มี

สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีขาด กรณีทีมีการจ่ายเงินสวสัดิการเกียวกบั

การรักษาพยาบาลไปแลว้ และปรากฏว่าผูมี้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุ

ละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอืนในภายหลงั ให้ผูมี้สิทธิส่งคืนเงินเท่ากบัจาํนวนเงินค่าสินไหม

ทดแทนทีไดรั้บ 

2.6 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 กลัยาณี ขุนหนู23 ได้ทาํการศึกษาเรือง “ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทีมีต่อการให้บริการของ

บริษัทกลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ จาํกัด สาขาจัดหวดัพงังา” โดยมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาและ

เปรียบเทียบความถึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

จาํกดั สาขาจดัหวดัพงังา จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา คือแบบสอบถาม กลุ่ม

                                                             
23 กลัป์ยานี ขนุหนู. “ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการทีมีต่อการให้บริการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ จํากัด สาขาจัดหวัดพังงา” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต,2548). ก. 
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ตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาขาจดั

หวดัพงังาจาํนวน 300 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ f-test 

z]dkiL7dKkr[;k 1. ลูกคา้ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อย

ละ 30.7 การศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 36.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั ร้อยละ 

36.7 มีรายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 33.0 2. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อการ

ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาขาจดัหวดัพงังา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทีสุด เมือพิจารณาเป็นดา้นพบว่า ดา้นบริการเสริมอืน ๆ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากทีสุด รองลงมา 

คือ ด้านเอกสาร ด้านการบริการของพนักงาน และด้านอาคารสถานที ตามลาํดับ 3. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ลูกคา้ทีมีเพศ อาชีพอายุรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ลูกค้าทีมีระดับ

การศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

 รัดดา ภานิล24 ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ จาํกดั สาขาขอนแก่น ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535” โดยมีวตัถุประสงค์

เพือศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทนของบริษัทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกัด 

สาขาขอนแก่น เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการดา้นสินไหมทดแทนระหว่างกลุ่มผูป้ระสบภยัและกลุ่ม

เจา้หนา้ทีโรงพยาบาล รวมทงัศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการขอรับบริการของผูป้ระสบภยั

จากรถและเจา้หนา้ทีโรงพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา จาํนวน 77 คน จาก 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มผูป้ระสบภยัจาก

รถ รวมถึงทายาทโดยธรรม ญาติ และครอบครัวของผูเ้สียชีวิต จาํนวน 52 คน 2. กลุ่มเจา้หน้าทีโรงพยาบาล 

ผูที้ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัการยนืเบิกค่ารักษาพยาบาล จาํนวน 25 คน จาก 25 โรงพยาบาล โดยเป็นกลุ่มผูที้

เขา้รับบริการทีบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั สาขาขอนแก่น ในเดือนกนัยายน 2546 เป็นการ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูป้ระสบภยัและเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลเห็นว่า คุณภาพ

การใหบ้ริการดา้นสินไหมทดแทนของ บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาขาขอนแก่โดยรวม

และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัดี โดยมีดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นคุณภาพการบริการ รองลงมาคือดา้น

ขอ้มูลทีไดรั้บจากการบริการ ดา้นการประสนในการบริการ ดา้นอธัยาศยั ความสนใจของผูรั้บบริการ และ

ดา้นความสะดวกทีไดรั้บจากบริการ กลุ่มผูป้ระสบภยัจากรถและกลุ่มเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลเห็นว่า คุณภาพ

การใหบ้ริการดา้นสินไหมทดแทน โดยรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั สาํหรับปัญหาและอุปสรรค

                                                             
24 รัดดา ภานิล. “คุณภาพการให้บริการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาขอนแก่ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” (การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2547). ก. 
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ในการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบริษทัตงัอยู่ไกล เดินทางไม่

สะดวก รองลงมาคือ ปัญหาทีจอดรถไม่เพียงพอ และปัญหาบริษทัมีเจา้หนา้ทีไม่มีเพียงพอในการรับบริการ 

สาํหรับขอ้เสนอแนะทีผูรั้บบริการเสนอมากทีสุด คือ การบริการโดยรวมดีแลว้และขอให้รักษาความดีต่อ ๆ 

ไป เพือประโยชน์ของประชาชน รองลงมาคือ ควรขยายสาขาในเขตอาํเภอ ควรเพิมเจา้หนา้ทีรับบริการ ควร

จดัใหมี้ทีจอดรถสาํหรับลูกคา้โดยเฉพาะ ควรจ่ายเงินสดทนัทีในวนัทียนืเรือง 

 สมพร สืบถวิลกุล25 ไดท้าํการศึกษาเรือง “ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคับใช้พระราชบญัญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุรวมถึงปัจจยัที

เป็นอุปสรรคในการนาํนโยบายไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเครือข่าย

นโยบายและผูมี้บทบาทเกียวขอ้งกบันโยบายนี ไดแ้ก่ กรมการประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั และบริษทักลาง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั เพือศึกษาหากแนวทางในการนาํนโยบายสาธารณะเรืองนีไปปฏิบติัให้

สมัฤทธิผลอยา่งยงัยนื โดยใชว้ิธีศึกษาวิจยัจากเอกสาร ผสมผสานกบัการทาํวิจยัภาคสนาม และการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการนาํนโยบายในเรืองนีไปสู่การปฏิบติัไม่ไดอ้ยู่ทีสมรรถนะขององค์การหรือศกัยภาพและ

ความสามารถของผูป้ฏิบติั แต่เป็นผลมาจากความบิดเบียวของตวันโยบาย และช่องว่างทางจริยธรรมของ

ผูป้ระกอบการทีสวมบทบาทการทาํหน้าทีเพือประโยชน์สาธารณะในขณะทียงัมุ่งแสวงหากผลกาํไร 

การศึกษานีจึงเสนอใหป้รับเปลียนฐานคิดในเรืองบทบาทของภาคธุรกิจ จากผูป้ระกอบการไปเป็นผูรั้บจา้ง

บริหารจดัการเพือเปลียนแนวคิดจากการมุ่งแสวงหาผลกาํไร เป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายใตค้วามคุ้มค่า เมือภาคสังคมไดรั้บบริการทีสะดวก รวดเร็ว เป็นกลาง และเป็นธรรม ก็จะเกิดความ

เชือมนัความไวว้างใจ และเกิดความศรัทธาต่อระบบ และในทีสุดก็จะทาํประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัดว้ย

ความสมคัรใจ ผลทีไดก้็คือผูป้ระสบภยัทุกคนไดรั้บความคุม้ครองสมเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 เกียรติกอ้ง นิมสาคร26 ไดท้าํการศึกษาเรือง “ประสิทธิภาพในการชดใช้ค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาบริษทัประกนัวินาศภยัจงัหวดันครปฐม” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา (1) ปัญหาการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 ของบริษทัประกันวินาศภัยในจังหวดันครปฐม (2)ศึกษาประสิทธิภาพในการชดใช้

ค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูผู้ส้ระสบภยัของบริษทัประกนัภยั และ(3)ศึกษาวิธีการเพิมประสิทธิภาพในการชดใช้

ค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 สาํหรับกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้น

การศึกษามีจาํนวนทังสิน 37 คนประกอบด้วยพนักงานสาํรวจอุบัติเหตุทีประจาํสาขาจัดหวดันครปฐม

                                                             
25 สมพร สืบถวิลกุล. “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคบัใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535” (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2544). ก. 
26 เกียรติกอ้ง นิมสาคร. “ประสิทธิภาพในการชดใช้ค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยจังหวัดนครปฐม” (ภาคนิพนธรั์ฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2551). 1. 



42 

 

จาํนวน 22 คน และผูป้ระสบภัยทีไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากบริษทัประกันภยัทีเข้ามายืนขอรับ

ค่าเสียหาย จาํนวน 15 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยศึกษา

คน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Survey) วิชาการต่าง ๆ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร ผลงานวิจัย 

ระเบียบขอ้บงัคบั และคาํสงัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และประสบการณ์ทาํงานของผูเ้ชียวชาญในเรืองดงักล่าว ผล

การศึกษาพบว่า (1) บริษัทประกันภัยจะไม่ดาํเนินการใด ๆ ถา้ผูป้ระสบภยันําเอกสารสิทธิในการเบิก

ค่าเสียหายเบืองตน้มายนืไม่ครบ เพราะบริษทัถือว่าขึนตอนการยนืเรืองยงัไม่สมบูรณ์ บริษทัมีสิทธิทีจะยงัไม่

ตอ้งจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นได ้คือรอจนเอกสารครบถึงจะดาํเนินการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น (2) บริษัท

ประกนัภัยให้บริการแนะนาํ และวิธีปฏิบัติในเรืองการยืนเบิกค่าเสียหายเบืองต้นแก่ผูป้ระสบภยัอย่างไม่

ครบถว้น นอกจากนนั บริษทัยงัมีขนัตอนการทาํงานทีซาํซอ้น บางบริษทัไม่สามารถสั งจ่ายเงินค่าเสียหาย

เองได้ต้องส่งเรืองเข้าสํานักงานใหญ่ ทําให้ผูป้ระสบภัยได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายเบืองต้นล่าช้า (3) 

ผูป้ระสบภัยจากรถส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้งและเพียงพอเกียวกบัการตงัเบิกค่าเสียหาย

เบืองตน้ ก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทกบับริษทัประกนัภยั โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี (1) บริษทัประกนัวินาศภยั

ทุกแห่งในจงัหวดันครปฐมจะต้องมีมารฐานเดียวกนัในการชดใชค่้าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภัย 

ประกอบด้วย ประการแรกคือ การให้บริการทีรวดเร็วในการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภัย 

ประกอบดว้ย ประการแรกคือ การใหบ้ริการทีรวดเร็วในการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ประการทีสอง คือ การ

ให้คาํแนะนํา วิธีการตงัเบิกค่าเสหียายทีถูกตอ้ง ครอบถว้น ประการสุดทา้ย คือ บริษทัประกนัวินาศภัย

จะต้องให้ความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผูป้ระสบภัยทีกาํลงัเดือดร้อน (2) บริษัทประกันวินาศภัยควร

ปรับเปลียนพฤติกรรมการทาํงาน ดว้ยการลดขนัตอนการทาํงานทียุ่งยากซบัซอ้น และเสริมสร้างความรู้ใน

เรืองการประกนัภยัใหแ้ก่พนกังานสาํรวจอุบติัเหตุ เพือทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพเพิมขึน และพร้อมที

จะบริการผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งเต็มที (3) สาํนกังานประกนัภยัจงัหวดันครปฐมควรเป็นตวักลางในการเชือม

ความร่วมมือกบับริษทัประกนัภยัในพืนที จดัอบรมความรู้เรืองการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้กบัพนักงาน

สาํรวจอุบติัเหตุเพือใหท้ราบถึงแนวทางในการทาํงานทีถูกตอ้งและกาํหนดกติกาในการปฏิบติังานระหว่าง

บริษทัประกนัภยัในจงัหวดันครปฐม (4) สาํนกังานประกนัภยัจงัหวดันครปฐมควรจดัทาํคู่มือปฏิบติังานใน

การจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ สาํหรับเป็นแนวทางการดาํเนินงานองพนักงานสาํรวจอุบติัเหตุ (5) สาํนักงาน

ประกันภัยจังหวดันครปฐมควรร่วมมือกับจังหวดัจัดทาํแผนกาํหนดแนวทางการเผยแพร่ความรู้เรือง

กฎหมายประกนัภยัใหแ้ก่ประชาชนเพือใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงเมือเกิดอุบติัเหตุขึน (6) ประชาชนจะตอ้ง

ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเตรียมความพร้อมในเรืองกฎหมายประกนัภยั ตอ้งทาํใจเปิดยอมรับ

อย่าเห็นว่าเป็นเรืองไกลตวั เพราะอุบติัเหตุเกิดขึนไดเ้สมอ ถา้ประชาชนมีความรู้ในเรืองประกนัภยัเมือมี

อุบติัเหตุเกิดขึนจะไดส้ามารถดาํเนินการยนืคาํร้องของรับค่าเสียหายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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 จารุวรรณ พุทธิผล27 ไดท้าํการศึกษา เรือง “การสูญเสียจากอุบติัเหตุจราจรและการไดรั้บสิทธิตาม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถของผู ้มารับการรักษาทีโรงพยาบาลบุณฑริกจังหวัด

อุบลราชธานี” โดยมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาการสูญเสียจากอุบัติ เหตุจรจรและการได้รับสิทธิตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถของผูม้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี

ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 จาํนวน 250 ราย เครืองมือในการศึกษาเป็น

แบบสอบถามและแบบบันทึกทีผูว้ิจัยสร้างขึน เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และANOVA ผลการศึกษาพบว่า อุบติัเหตุจราจรส่วนใหญ่

เกิดในกลุ่มผู ้ชาย อายุไม่เกิน 20 ปี อาชีพเกษตรกร การศึกษาระดับประถมศึกษา พาหนะทีใช้คือ

รถจกัรยานยนต ์ประเภทอุบติัเหตุคือ ลม้เองไม่ไดใ้ส่หมวกนิรภยัหรือคาดเข็มขดันิรภยั ร้อยละ 92.80 ระดงั

ความรุนแรงของการบดเจ็บอยูใ่นระดบัอาจตายไดภ้ายในเวลาหลายวนัร้อยละ 50.00 เสียชีวิตร้อยละ 2.00 มี

การทาํประกนัภยัรถภาคบงัคบัร้อยละ 54.40 ไม่ทาํประกนัภยัรถ ร้อยละ 43.60 ในกลุ่มทาํประกนัภยัไดย้นืคาํ

ร้องขอรับค่าเสียหายจากบริษทัประกนัภัยโดยส่วนใหญ่มอบอาํนาจให้สถานพยาบาลร้อยละ 30.50 และ

ไดรั้บสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถทุกราย สาํหรับผูที้ไม่ทาํประกนัภยัรถหรือไม่ยืน

คาํร้องเพือขอรับค่าเสียหาย บางรายได้รับค่าตอบแทนด้านอืน ๆ เช่นจากการประกันภัยสุขภาพ เป็น

ขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4 ไดรั้บค่าตอบแทนจากคู่กรณี ร้อยละ 16.80  

 จิรวสั ฉัตรไชยสิทธิกูล28 ได้ศึกษา เรือง “ประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้ตามสิทธิ

ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถของโรงพยาบาลตํารวจ” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ (1) คน้หาประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้ตามสิทธิภายใตก้ารคุม้ครองของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถของโรงพยาบาลตาํรวจ ในกรณีทีผูป้ระสบภยัมอบอาํนาจให้

โรงพยาบาลตาํรวจเป็นผูจ้ดัเก็บค่าเสียหายเบืองตน้แทนตน (2)เพือคน้หาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา

ระบบการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้ภายใตก้ารคุม้ครองของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ใหเ้กิดประสิทธิผลมากยงิขึน        

 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้2 ด้านคือศึกษาจากเอกสาร (Document) เพือให้ทราบถึง

ความสมัพนัธข์องระบบยอ่ย ภายในระบบการเรียกเก็บค่าเสียหายเบืองตน้ซึงจะมีผลต่อความสาํเร็จหรือไม่

สาํเร็จ ในการเรียกเก็บค่าเสียหายเบืองตน้ของโรงพยาบาลตาํรวจ และศึกษาจากระบบ (System) โดยการใช้

                                                             
27 จารุวรรณ พุทธิผล. “การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถของผู้มารับการรักษาทีโรงพยาบาลบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี” (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี,2547). ข. 
28 จิรวสั ฉัตรไชยสิทธิกูล. “ประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบืองต้นตามสิทธิภายใต้การคุ้มครองของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของโรงพยาบาลตํารวจ” (วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรพฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต (พฒันาสังคม),2539) 1. 
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แบบสอบถาม เฉพาะกบัเจ้าหน้าทีผูเ้กียวขอ้งต่อการดาํเนินการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้ ของโรงพยาบาล

ตาํรวจ ระหว่างวนัที 15 สิงหาคม – 15 กนัยายน 2539  และมอบอาํนาจใหโ้รงพยาบาลตาํรวจดาํเนินการเรียก

ค่าเสียหายเบืองตน้แทนตน เป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสิทธิผลของ

การเรียกค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ของโรงพยาบาล

ตาํรวจมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัปานกลาง ทงันี จากการศึกษาระหว่างความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ที

กาํหนดตามกรอบแนวคิดในการศึกษา พบว่า (1) การประสนงานระหว่างระบบยอ่ยการรักษาและระบบยอ่ย

การเรียกเก็บค่ารักษา มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 กบั การติดต่อสือสารและการ

ประสานงานของผูด้าํรงตาํแหน่ง (2) ทศันคติของผูด้าํรงตาํแหน่งในระบบย่อยการรักษาและระบบย่อยการ

เรียกเก็บค่ารักษาทีมีต่อการดาํเนินการเรียกเก็บ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 กบั

ความรู้สึกผูกพนัต่อการมีบทบาทเรียกเก็บ การใช้เหตุผลไตรีตรองเกียวกับการเรียกเก็บและแบบของ

พฤติกรรมในการดาํเนินการเรียกเก็บ (3) ความร่วมมือของระบบย่อยการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล บริษทั

ประกนัภยั กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัทีมีต่อโรงพยาบาลตาํรวจ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ .05 กับการร่วมมือของระบบการเรียกเก็บค่ารักษา บริษัทประกันภัย กองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยั และทศันคติต่อระบบยอ่ยการเรียกเก็บค่ารักษา บริษทัประกนัภยั กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 
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บทที 3 

การคุ้มครองผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

ในอดีตก่อนทีจะมีการตราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 หากมีอุบติัเหตุ

ทางจากรถเกิดขึนผูที้ไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะผูก้ระทาํละเมิด 

หากผูก้ระทาํละเมิดยนิยอมชดใชค่้าสินไหมทดแทน กรณีนียอ่มไม่มีประเด็นปัญหา แต่ในหลายกรณีทีเมือมี

อุบติัเหตุจากรถเกิดขึน โดยมีผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตและหากผูก้ระทาํละเมิดไม่ยอมชดใชค่้าสินไหมทดแทน 

กรณีเช่นนีผูถู้กทาํละเมิดหากไดรั้บบาดเจ็บ หากไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลก็จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาล

เอง หรือหากผูถู้กทาํละเมิดใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ซึงการพิจารณาและพิพากษาของศาลจะต้องใช้

เวลานานพอสมควร ทาํใหผู้ถู้กทาํละเมิดไม่ไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอยา่งทนัท่วงที รวมทงัในบางกรณี

ผูข้บัขีรถแลว้เกิดอุบติัเหตุโดยไม่มีคู่กรณี เช่น ขบัรถจกัรยานยนต์แลว้ลืนลม้เองไดรั้บบาดเจ็บ กรณีเช่นนี

ผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลเอง ซึงผูป้ระสบภยัจากรถบางรายอาจมีปัญหาดา้นการเงิน

ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทีเหมาะสมได ้ประกอบกบัปัญหาอุบติัเหตุอนั

เกิดจากรถได้ทวีจ ํานวนขึนในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก                 

โดยผูป้ระสบภยัดงักล่าวไม่ไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายหรือไดรั้บชดใชค่้าเสียหายไม่คุม้กบัความเสียหาย       

ทีไดรั้บจริง และหากผูป้ระสบภยัจะใชสิ้ทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะตอ้งใชเ้วลาดาํเนินคดียาวนาน 

และเนืองจากในแต่ปีละจะมีผูป้ระสบภยัจากรถทีไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตจาํนวนมาก ปัญหาดงักล่าว        

จึงกลายเป็นปัญหาสาธารณะทีรัฐจาํเป็นต้องเขา้ไปดูแลและแกไ้ขปัญหา ดงันัน จึงจาํเป็นต้องกฎหมาย        

ว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ   เพือให้ผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายและไดรั้บ

ค่าเสียหายเบืองตน้ทีแน่นอนและทนัท่วงที 29  การไดรั้บการชดใชค่้าเสียในเบืองตน้อย่างทนัท่วงที ถือว่า       

มีประโยชน์ต่อผูป้ระสบภัยจากรถอย่างมาก เนืองจากการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและ

ทนัท่วงทีจะช่วยลดอตัราการเสียชีวิต รวมทงัอตัราการการทุพพลภาพลงได ้    

 3.1 หลกัการสําคญัตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มดีังต่อไปนี 

3.1.1 หลกัการบังคบัให้ผู้ทีมรีถไว้เพือใช้ต้องทําประกนัภัยรถ  

เพือคุม้ครองและช่วยเหลือเรืองค่าเสียหายในเบืองตน้แก่ผูที้ประสบภยัจากรถจนไดรั้บบาดเจ็บ หรือ 

เสียชีวิต พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 จึงบงัคบัใหเ้จา้ของโดยผูที้ฝ่าฝืนไม่

ทาํประกนัภยัรถตามทีกฎหมายกาํหนดยอ่มมีความผดิทางอาญา 

                                                             
29 เหตุผลทา้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที 109 ตอนที 44 หนา้ 

56 วนัที 9 เมษายน 2535. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/044/45.PDF 
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3.1.2 หลกัการไม่แสวงหากาํไร         

 การประกนัภยัภาคบงัคบัจะใชห้ลกัการไม่แสวงหากาํไร ซึงเป็นหลกัสากล โดยอตัราเบียประกนัภยั

ทีกฎหมายกาํหนดจะไม่ทาํให้ผูรั้บประกนัไดก้าํไรจากการรับประกนั แต่ก็ไม่ทาํให้บริษทัผูรั้บประกนัภยั

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั หรือทีเรียกว่า  No Loss No Profit     

 3.1.3 หลกัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องพสูิจน์ความผดิ (No Fault)   

 สาํหรับประกันภาคบงัคับนันทังประเทศไทยและต่างประเทศมกันําหลกัการชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผิดมาใชท้งันีเนืองจากเมือมีอุบติัเหตุจากรถเกิดขึนการพิสูจน์ว่าบุคคลใด  

เป็นฝ่ายผดิมกัจะเป็นเรืองทีมีความยุง่ยาก ตอ้งใชเ้วลานาน และมีค่าใชจ่้ายสูง โดยหลกัการชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด บริษัทผูรั้บประกันภัยจะจ่ายเงินให้แก่ผูป้ระสบภัยจากรถไม่ว่า                

ผูเ้อาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึง คือผูรั้บประกันภัยจะจ่ายเงินให้แก่

ผูป้ระสบภยัจากโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิของผูเ้อาประกนั30 โดยหลกัการชดใชค่้าสินไหมทดแทนโดยไม่

ตอ้งพิสูจน์มี 2 ประเภท คือ Pure  No Fault  ซึงมีหลกัการดงันี คือ เมือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่

ตอ้งพิสูจน์ไปแลว้ผูต้อ้งเสียหายจะใชสิ้ทธิเรียกร้องตามหลกัในเรืองละเมิดอีกไม่ได ้ส่วน Modified Fault     

มีหลกัการทีแตกต่างไปเลก็นอ้ย กล่าวคือ แมจ้ะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ให้กบัผูต้อ้ง

เสียหายแลว้ แต่ผูต้อ้งเสียหายยงัคงมีสิทธิเรียกร้องตามหลกัในเรืองละเมิดไดอี้กดว้ย31 

3.2 สาระสําคญัของพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2539  

พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2539 มสีาระสําคญั ดังนี 

3.2.1 รถทีต้องทําประกนัภัย พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 บงัคบั

ใหเ้จา้ของรถ หรือผูที้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซือ หรือผูที้นาํรถทีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้

มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชวัคราวซึงใชร้ถ หรือมีรถไวเ้พือใชจ้ะตอ้งจดัให้มีประกนัภยัเพือคุม้ครองผู ้

สบภยัจากรถ โดยรถทีตอ้งจดัให้มีประกันภยัไดแ้ก่ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถตามกฎหมาย       

ว่าดว้ยการขนส่งทางบก ซึงหมายถึงรถทีขบัเคลือนดว้ยกาํลงัเครืองยนต์ หรือขบัเคลือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า

                                                             
30ปรีชา ขาํเพชร. “ปัญหากฎหมายเกียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

๒๕๓๕”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์,๒๕๔๓) 

หนา้ ๓๔. 
31 ธานี วรภทัร์. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ: สาํพิมพว์ิญ ูชน.  2553. หนา้ 107. 
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หรือพลงังานอืน  เช่น รถจกัรยานยนต์ รถสามลอ้เครือง รถยนต์โดยสาร รถยนต์บรรทุก เป็นตน้ ดงันัน      

รถทีไม่ได้ขับเคลือนด้วยกําลังเครืองยนต์ หรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอืน เช่น รถจักรยาน                 

หรือรถสามลอ้ถีบ จึงไม่ตอ้งจดัให้มีการประกนัภยั  อย่างไรดี รถไฟ แมจ้ะขบัเคลือนดว้ยกาํลงัเครืองยนต ์    

ก็ไม่ตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยั เนืองจากรถไฟ ไม่ถือว่าเป็น “รถ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. 2522  

3.2 .2  รถที ไ ด้ รับ ยกเ ว้ นไ ม่ ต้ องทํ า ประกันภัย  ร ถทีได้ รับยก เว ้นไ ม่ต้อง ทําปร ะกันภัย                       

ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  มีดงันี                                                                                               

- รถสาํหรับเฉพาะองค์พระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท และรถสาํหรับผูส้าํเร็จราชการ

แทนพระองค ์

- รถของสํานักพระราชวงัทีจดทะเบียนและมีเครืองหมายตามระเบียบทีเลขาธิการพระราชวงั

กาํหนด 

- รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพทัยา และราชการส่วนทอ้งถินทีเรียกชือยา่งอืนและรถยนตท์หารตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์หาร 

- รถอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

อย่างไรก็ดี หากรถทีได้รับยกเวน้ไม่ต้องทาํประกันภัยหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือ

ร่างกายของผูอื้น ผูป้ระสบภยัสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถได ้

( พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 23 (6) ) หลงัจากนันหน่วยราชการซึงเป็น

เจ้าของรถทีก่อให้เกิดความเสียหายต้องชําระเงินคืนให้แก่กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยจากรถ                        

( พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 ) 

3.2.3 ผู้ทีต้องทําประกันภัย  ผูมี้หน้าทีต้องจัดให้มีการทําประกันภัยรถได้แก่ เจ้าของรถ                 

ผูค้รอบครองรถในฐานะผูเ้ช่าซือ และผูที้นาํรถทีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัร    

เป็นการชวัคราว ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  โดยผูที้นาํรถ  

ทีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรมีหนา้ทีตอ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัรถเสมอ ไม่ว่า

ผูที้นาํรถเขา้มาในราชอาณาจกัรจะเป็นเจา้ของรถหรือไม่ก็ตาม     

 อยา่งไรก็ดี ผูเ้ป็นเจา้ของรถทีตอ้งจดัใหมี้การประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยันนัตอ้งเป็น
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เจ้าของรถซึงใช้รถหรือมีรถไวเ้พือใช้ หากเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ได้ใช้รถหรือมีรถไวเ้พือใช้ ก็ไม่เข้า

หลกัเกณฑต์ามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทีจะตอ้งจดัให้มีการ

ประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยั         

คําพิพากษาศาลฎีกาที 17167/2555 ผู้มีกรรมสิทธิในรถถือเป็นผู้หนึงทีเป็นเจ้าของรถตาม

ความหมายของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 นอกจากนีผู้มีสิทธิ

ครอบครองรถกถื็อว่าเป็นเจ้าของรถด้วยซึงหาได้จาํกัดเฉพาะแต่ผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซือ

เพียงอย่างเดียวไม่ แต่ผู้ เป็นเจ้าของรถทีต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสําหรับผู้ประสบภัยนัน     

ต้องเป็นเจ้าของรถซึงใช้รถหรือมรีถไว้เพือใช้ หากเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ได้ใช้รถหรือมีรถไว้เพือใช้ ก็ไม่

เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 ทีจะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสาํหรับผู้ประสบภัย คดีนีจาํเลย    

ขายรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุให้ พ. ตามสัญญาซือขายแบบมเีงือนไขบังคับโดยมข้ีอสัญญาว่ากรรมสิทธิ

ในรถจะโอนไปยงัผู้ซือเมือผู้ซือผ่อนชาํระราคาครบถ้วน และจาํเลยมอบรถให้ พ. ไปครอบครองเป็นผู้ใช้

แล้ว พ. ย่อมเป็นผู้มสิีทธิครอบครองรถซึงใช้รถหรือมรีถไว้เพือใช้ทีต้องจัดให้มกีารประกันความเสียหาย

สาํหรับผู้ประสบภัย หาใช่จาํเลยผู้ขายซึงมิได้ใช้รถหรือมรีถไว้เพือใช้แต่อย่างใดไม่ ดังนัน จาํเลยมิใช่ผู้มี

หน้าทีต้องจัดให้มกีารประกันความเสียหายสาํหรับผู้ประสบภัย จึงไม่ต้องชาํระเงินค่าเสียหายเบืองต้นแก่

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย32 

อยา่งไรก็ตาม เจา้ของรถ หรือผูเ้ช่าซือ หรือผูที้นาํรถเขา้มาในราชอาณาจกัรซึงมีหน้าทีตอ้งจดัให้มี

การทาํประกนัภยัรถ จะตอ้งมีรถไวเ้พือใชง้านเท่านนั หากรถคนัดงักล่าวไม่ไดมี้ไวเ้พือใชง้าน เช่น รถยนต์ที

เป็นของเก่าไวเ้พือเป็นของสะสม กรณีเช่นนีกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัรถ 

ในกรณีทีเจา้ของรถ ผูเ้ช่าซือรถ หรือผูที้นาํรถเขา้มาในราชอาณาจกัรซึงมีหนา้ทีตอ้งทาํประกนัภยัรถ

ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทําประกันภัยรถต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท ตามมาตรา 37 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากนนัผูน้าํรถทีไม่ไดจ้ดัใหมี้ประกนัภยัออกมา

ใช้หรือนําออกมาขับขีจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ           

พ.ศ. 2535 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท  อย่างไรก็ดี ต่อมากรมการประกนัภยัไดอ้อกระเบียบ

กรมการประกันภัย ว่าด้วยอตัราเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ       

                                                             
32 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 17167/2555. คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
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พ.ศ. 2543 กาํหนดอตัราการเปรียบเทียบปรับในกรณีทีเจา้ของรถ หรือผูเ้ช่าซือ หรือผูน้าํรถทีจดทะเบียน    

ในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นประเทศชวัคราว และกรณีผูที้นาํรถทีไม่ไดจ้ดัใหมี้ประกนัภยัมาใชไ้ว ้ดงันี33 

ความผดิครังที 1 เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 500 บาท 

ความผดิครังที 2 เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ความผดิครังที 3 เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ความผดิครังที 4 ขึนไป เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท 

ในกรณีทีรถไม่มีประกนัภยั เจา้ของรถนอกจะมีความผดิทางอาญาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ รถทีไม่ไดจ้ดั

ให้มีการประกนัภัยยงัไม่สามารถจดทะเบียนรถ หรือชาํระภาษีรถประจาํปีได้ ทงันีตามมาตรา 19 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

3.2.4 ผู้ รับประกัน ผูที้มีหน้าทีรับทาํประกนัภยัตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ    

พ.ศ. 2535 คือ บริษัทประกันภยัและสาขาทวัประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยทีได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกนัภยัรถยนต์จากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) ( พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ) ซึงกฎหมายบงัคบั

ใหบ้ริษทัประกนัภยัจะตอ้งรับประกนัภยัรถทุกคนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้จะปฏิเสธไม่ยอมรับประกนัภยัไม่ได ้

แมจ้ะเป็นรถเก่าใหม่เพียงใดเจา้ของรถจะขบัรถชาํนาญหรือไม่ และเจา้ของรถเป็นบุคคลทีมีประวติัการขบั

รถไม่ดี บริษัทก็ต้องรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยไม่ได้ แต่ทังนีการรับ

ประกันภัยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง ซึงกฎกระทรวงจะกาํหนด

เกียวกับจาํนวนเงินทีเอาประกัน เบียประกัน กาํหนดเวลาเริมต้นและสินสุดของการเอาประกันภัย และ        

ถา้บริษทัประกนัภยัไม่ยอมรับการประกนัรถยนต์ตามทีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามกฎหมายตอ้ง

ระวางโทษปรับตังแต่ 100,000 บาทถึง 500,000 บาท ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

                                                             
33 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั.  ตารางเปรียบเทยีบปรับ [ออนไลน]์  

คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2557 จาก http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_car02-11.php 
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3.2.5 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ      

 เมือ พ.ศ. 2540 ไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 เพือใหมี้การจดัตงับริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ขึนทาํให้หน้าทีหลายประการ 

เช่น             

 (1 )  ให้บริการ เ กียวกับการรับคํา ร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเ งินอื น ๆ                     

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทงันีเนืองจากบริษทัประกนัภยัผูรั้บประกนัภยั

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 บางบริษัทมีสาขาในส่วนภูมิภาคไม่ครบทุก

จงัหวดัทาํใหผู้ย้นืคาํร้องขอค่าสินไหมทดแทนไม่ไดรั้บสะดวกในการติดต่อประสานงาน   

 (2) ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถจากรับทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เฉพาะรถจกัรยานยนต์เท่านัน ส่วนรถประเภทอืนๆ ตอ้งไปจดัทาํ

ประกนัภยัในบริษทัประกนัภยัอืน ๆ   

3.2.6 อตัราเบียประกนั อตัราเบียประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูส้บภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

นัน บริษทัประกนัภยัไม่สามารถกาํหนดได้เอง โดยอตัราเบียประกนัจะตอ้งไดรั้บความจากนายทะเบียน 

(เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) โดยอตัราเบียประกนัตามคาํสั ง

นายทะเบียนที 1/2551 เรืองกาํหนดอตัราเบียประกนัภยัสาํหรับประกนัภยัรถตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 253534 ซึงเป็นอตัราทียงัไม่รวมภาษี เช่น 

1.รถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคล 

- ไม่เกิน 75 ซี.ซี.     เบียประกนั 150 บาทต่อปี 

-  เกิน 75 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 125 ซี.ซี.  เบียประกนั 300 บาทต่อปี 

- เกิน 125 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 150 ซี.ซี.  เบียประกนั 400 บาทต่อปี 

- เกิน 150 ซี.ซี.      เบียประกนั 600 บาทต่อปี 

                                                             
 34 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 125. ตอนพิเศษ 50 ง. วนัที 7 มีนาคม 2551. หนา้ 44. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF 
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2.รถยนต์นังไม่เกนิเจด็คนส่วนบุคคล  เบียประกนั 600 บาทต่อปี 

3.รถยนต์โดยสารเกนิเจด็คนส่วนบุคคล ขนาดทีนัง 

- ไม่เกิน 15 ทีนงั     เบียประกนั 1,100 บาทต่อปี 

- เกิน 15 ทีนงั แต่ไม่เกิน 20 ทีนงั   เบียประกนั 2,050 บาทต่อปี 

- ไม่เกิน 20 ทีนงั แต่ไม่เกิน 40 ทีนงั  เบียประกนั 3,200 บาทต่อปี 

- เกิน 40 ทีนงั     เบียประกนั 3,740 บาทต่อปี 

4.รถบรรทุกส่วนบุคคล 

-นาํหนกั ไม่เกิน 3 ตนั    เบียประกนั 900 บาทต่อปี 

-นาํหนกั เกิน 3 ตนั แต่ไม่เกิน 6 ตนั  เบียประกนั 1,220 บาทต่อปี 

-นาํหนกั เกิน 6 ตนั แต่ไม่เกิน 12 ตนั  เบียประกนั 1,310 บาทต่อปี 

-นาํหนกั เกิน 12 ตนั    เบียประกนั 1,700 บาทต่อปี 

3.2.7  จํานวนเงินทีเอาประกัน หมายถึงจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัประกันภยัตกลง     

จะชาํระเมือเกิดภยัตามสญัญาประกนัภยั ในการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถทีเอาประกนัไว ้ผูเ้อาประกนัภยั

จะทาํสัญญาประกันสําหรับความเสียหายทีจะเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถเป็นจาํนวนตามทีกาํหนดไวใ้น

กฎหมายกระทรวง ต่อมากฎกระทรวง กาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ 

พ.ศ. 255435 ไดก้าํหนดจาํนวนเงินทีเอาประกนัไว ้ดงันี 

ก. กาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภัยสําหรับความเสียหายทีเกดิขึนต่อครัง ดงันี 

(1) หา้ลา้นบาท สาํหรับรถทีมีทีนงัไม่เกินเจ็ดคน หรือรถบรรทุกผูโ้ดยสารทงัผูข้บัขีไม่เกินเจ็ดคน 

                                                             
35 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 127. ตอน 23 ก. วนัที 2 เมษายน 2553. หนา้ 15-17. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/005/15.PDF 
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(2) สิบลา้นบาท สาํหรับรถทีมีทีนงัเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ดยสารรวมทงัผูข้บัขีเกินเจ็ดคน 

ข. กาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภัยสําหรับความเสียหายทีเกดิขึนต่อคน ดงันี 

(1) จาํนวนเท่าทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหา้หมืนบาทต่อราย สาํหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยั  

(2) สองแสนบาทต่อราย สาํหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 

- ตาบอด  

- หูหนวก 

- เป็นใบ ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลินขาด 

- เสียอวยัวะสืบพนัธ ์หรือความสามารถในการสืบพนัธุ ์

- เสียอวยัวะอืนใด 

- จิตพิการอยา่งติดตวั 

- ทุพพลภาพอยา่งถาวร 

(3) จาํนวนสองแสนบาทต่อราย สาํหรับความเสียหายต่อชีวิต 

(4) ค่าชดเชยรายวันสําหรับผูป้ระสบภัยทีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล     

จาํนวนวนัละสองร้อยบาท 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีทีผูป้ระสบภยัเป็นผูข้บัขีและเป็นฝ่ายทีตอ้งรับผดิตามกฎหมาย หรือไม่มีผูใ้ดรับ

ผิดตามกฎหมายต่อผูข้บัขีทีเป็นผูป้ระสบภยั ( ไม่มีคู่กรณี ) ผูข้บัขีซึงเป็นผูป้ระสบภยัมีสิทธิในการไดรั้บ     

ค่าสินไหมทดแทนจาํนวนเท่ากบัค่าเสียหายเบืองตน้ 
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3.2.8 จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองต้น 

กฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้

การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 255236 กาํหนดจาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ไว ้ดงันี 

(1) จาํนวนเท่าทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึงหมืนหา้พนับาท สาํหรับความเสียหายต่อร่างกาย 

(2) จาํนวนสามหมืนหา้พนับาท กรณีไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 

- ตาบอด  

- หูหนวก 

- เป็นใบ ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลินขาด 

- เสียอวยัวะสืบพนัธ ์หรือความสามารถในการสืบพนัธุ ์

- เสียอวยัวะอืนใด 

- จิตพิการอยา่งติดตวั 

- ทุพพลภาพอยา่งถาวร 

(3) จาํนวนสามหมืนหา้พนับาท  

3.2.9  การขอรับเงินค่าเสียหายเบืองต้นจากบริษัทผู้ รับประกันภัย  กฎกระทรวง ก ําหนด             

ความเสียหายทีจะให้ได้รับค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ การร้องขอรบและการจ่าย

ค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 กาํหนดให้การร้องขอรับเงินค่าเสียหายเบืองตน้ต่อบริษัททีรับประกนัภัย         

ใหด้าํเนินการดงันี  

(1) หลกัฐานประกอบคาํร้องขอให้จ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้น     

 - ความเสียหายต่อร่างกาย 

                                                             
 36 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 126. ตอน 97 ก. วนัที 25 เมษายน 2552. หนา้ 23-27. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/097/23.PDF 
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1. ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการแจง้หนีเกียวกบัค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีมีการรักษาพยาบาล    

ในสถานพยาบาล 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานอืนใดทีทางราชการเป็นผูอ้อกให ้สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคน

ต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

อยา่งไรก็ดี หากผูป้ระสบภยัสูญเสียอวยัวะดว้ย เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ ้เป็นตน้ ตอ้งมีหลกัฐาน

ดงัต่อไปนีดว้ย 

3. ใบรับรองแพทย ์หรือความเห็นแพทย ์หรือหลกัฐานอืนใดทีระบุว่าผูป้ระสบภยัไดสู้ญเสียอวยัวะ  

4. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอืนใด ทีแสดงว่าไดรั้บความเสียหาย

จากการประภยัจากรถ 

(2) ความเสียหายต่อชีวติ 

1. สาํเนามรณะบตัร 

2. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอืนใดทีแสดงว่าผูน้นัถึงแก่ความตาย

จากการประสบภยัจากรถ 

ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ใหย้นืหลกัฐานทงักรณีความเสียหาย

ต่อร่างกาย และความเสียหายต่อชีวิตทีกล่าวไวข้า้งตน้ 

(2) บุคคลผู้มสิีทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้น       

 ตามกฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะให้ได้รับค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหาย

เบืองตน้ การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 ได้กาํหนดบุคคลผูมี้สิทธิร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบืองตน้ไว ้ดงันี 

- กรณคีวามเสียหายต่อร่างกาย ใหผู้ป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภยัไม่สามารถร้องขอได ้

ให้สถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยัและไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องจากผูป้ระสบภยั บริษทักลางคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดัทีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยั ทายาทหรือญาติ 

หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณีร้องขอแทน 
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 - กรณีความเสียหายต่อร่างกายจนเสียอวัยวะ ให้ผูป้ระสบภัยเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภัย           

ไม่สามารถร้องขอไดใ้หท้ายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณีร้องขอแทน 

 - กรณคีวามเสียหายต่อชีวติ ใหท้ายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ 

 3.2.10 การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   

 (1) เหตุแห่งการร้องขอค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั เป็นไปตามมาตรา 23 

แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  ดงันี     

 - รถทีก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ไดจ้ัดให้มีการกนัภัย และเจา้ของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองต้น

ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน   

 - รถทีก่อให้เกิดความเสียหาย มิไดอ้ยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะทีเกิดเหตุเพราะ    

ถูก ยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรัพย ์รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์และได้มีการร้องทุกข์ต่อ

พนกังานสอบสวน          

 -  รถทีก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกัน           

ความเสียหาย           

 - รถทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ผูข้บัหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบไดว้่าความเสียหายเกิดจากรถคนัใด

 - บริษทัผูรั้บประกนัภยัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ให้แก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น

ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน         

 - รถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นทีไดรั้บยกเวน้ตอ้งตอ้งจดัให้มีการประกนัภยั ตามมาตรา 8 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เช่น รถของสาํนักพระราชวงั  รถของส่วนราชการ 

เป็นตน้ 

 อนึง การร้องขอใหก้องทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจงัหวดัพทัลุงจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะมีประมาณปีละ 50 ราย37   

(2) หลกัฐานประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้นจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั เป็นไป

ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้

                                                             
37 พนิดา ชุมโชติ.  เจา้หนา้ทีชาํนาญการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

จงัหวดัพทัลุง.  สัมภาษณ์.   3 พฤศจิกายน 2557. 
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จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุน พ.ศ. 255238 ซึงมีรายละเอียด ดงันี  

  - ความเสียหายแก่ร่างกาย  

(ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการแจง้หนีเกียวกบัการรักษาพยาบาลในกรณีทีมีการรักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาล          

 (ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานอืนใดทีทางราชการเป็นผูอ้อกให้ สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวั

คนต่างดา้ว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนด  จึงสามารถ

พิสูจน์ไดว้่าผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั       

 (ค) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวน      

 ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึงอย่างใด จนเป็นเหตุให้มีสิทธิไดรั้บ

เงินค่าเสียหายเบืองตน้เพิมขึนอีกจาํนวนสามหมืนหา้พนับาท นอกจากตอ้งยนืหลกัฐานตาม (ก) (ข) และ (ค) 

แลว้ ใหย้นืใบรับรองแพทยห์รือความเห็นแพทยห์รือหลกัฐานอืนใดทีระบุว่าเป็นผูป้ระสบภยัซึงไดรั้บความ

เสียหายต่อร่างกายดงักล่าวดว้ย         

 - ความเสียหายต่อชีวิต         

 (ก) สาํเนามรณะบตัร หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนด ซึงสามารถพิสูจน์ไดว้่าผูที้

มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั        

 (ข) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนกังานสอบสวน      

 ในกรณีทีผูป้ระสบภยัถึงแก่ความตายภายหลงัจากการเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตอ้ง

ยนืทงัหลกัฐานทีตอ้งยนืในกรณีความเสียหายแก่ร่างกาย และความเสียหายต่อชีวิต  

(3) ผูมี้สิทธิยนืคาํร้องขอค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ   

- กรณีความเสียหายต่อร่างกาย         

 ให้ผูป้ระสบภัยเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้สถานพยาบาลทีรักษา

ผูป้ระสบภัยและไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องจากผูป้ระสบภยั บริษทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกัด        

ทีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้อง จากสถานพยาบาลทีรักษาผูป้ระสบภยั ทายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

                                                             
 38 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 126. ตอน 97 ก. วนัที 25 เมษายน 2552. หนา้ 28-31. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/097/23.PDF 
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ผูป้ระสบภยั แลว้แต่กรณีร้องขอแทน        

 ในกรณีทีผูป้ระสบภยัไดรั้บความเสียหายต่อร่างการอย่างหนึงอย่างใด จนเป็นเหตุให้มีสิทธิไดรั้บ

เงินค่าเสียหายเบืองตน้เพิมขึนอีกจาํนวนสามหมืนหา้พนับาท ใหผู้ป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ หากผูป้ระสบภยั

ไม่สามารถร้องขอได ้ใหท้ายาทหรือญาติ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูป้ระสบภยัแลว้แต่กรณีร้องขอแทน 

 - กรณีความเสียหายต่อชีวิต         

 ใหท้ายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอ       

3.2.11 ระยะเวลาในการขอรับค่าเสียหายเบืองต้นจากบริษัทผู้ รับประกันภัย หรือกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัยจากรถ         

 ผูป้ระสบภยัหรือตวัแทนตอ้งยนืขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัประกนัภยัหรือกองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีมีความเสียหายเกิดขึน 

3.2.12 ระยะเวลาในการจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นของบริษัทผู้ รับประกันภัย หรือกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัยจากรถ          

  บริษทัทีรับประกนัภยั หรือกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถตอ้งจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูร้้อง

ขอภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผิด และตอ้งจ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้เป็นเงินสด หรือเป็นเช็คทีมิไดล้งวนัทีล่วงหน้า หากบริษทัผูรั้บประกนัภยัไม่จ่ายเงินค่าเสียหาย

เบืองตน้ภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่ 10,000 บาท – 50,000 บาท 

ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535   

 3.2.13 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเรียกเงินคืนจากเจ้าของรถหรือผู้รับประกนัภัย  

 ในกรณีทีเจา้ของรถหรือบริษทัผูรั้บประกนัภยัไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัหรือจ่าย

ค่าเสียหายเบืองต้นไม่ครบจาํนวน เมือสาํนักงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถไดจ่้ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัแลว้ นายทะเบียนมีอาํนาจเรียกเงินตามจาํนวนทีไดจ่้ายไปคือจากเจา้ของรถ 

หรือบริษทัผูรั้บประกนัภยั และใหเ้รียกเงินเพิมในอตัราร้อยละยีสิบของจาํนวนค่าเสียหายเบืองตน้ทีจ่าย

จากกองทุนส่งเขา้สมทบกองทุนอีกต่างหาก ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญติัคุ้มครองผูป้ระสบภัย    

จากรถ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 26 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

  3.2.14 นายทะเบียนยดึรถทีก่อให้เกดิความเสียหาย      

 ในกรณีทีรถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายมิไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยั และเจา้ของรถไม่จ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน หรือใน

กรณีทีรถทีก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีผูแ้สดงตนว่าเป็นเจ้าของรถและเป็นรถทีไม่ได้จัดให้มีการ
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ประกนัภยั  นายทะเบียนมีอาํนาจยึดทีก่อให้เกิดความเสียหายไวไ้ด ้ จนกว่าเจา้ของรถจะจ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ให้แก่ผูป้ระสบภยัจนครบจาํนวน หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้คืนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย  

จากรถภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํสั งจากนายทะเบียน และหากมีการยึดรถนันตามกฎหมายอืนอยู่

ก่อนแลว้ ใหส้าํนกังานกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีสิทธิขอเขา้เฉลียทรัพยน์ันหากมี

การขายทอดตลาด ตามมาตรา 28 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

 เมือนายทะเบียนยดึรถทีก่อใหเ้กิดความเสียแลว้ หากเจา้ของรถทีก่อใหเ้กิดความเสียหายไม่จ่ายเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้คืนใหแ้ก่กองทุนภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํสงัจากนายทะเบียน หรือกรณีทีไม่

ปรากฏตวัเจา้ของรถทีก่อให้เกิดความเสียหาย และนายทะเบียนได้ประกาศหาตัวเจ้าของรถ โดยปิด

ประกาศไว ้ณ ทีทาํการของนายทะเบียนซึงได้ยึดรถทีก่อให้เกิดความเสียหายไว ้และประกาศใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัทีจาํหน่ายในทอ้งถินทีเกิดเหตุอย่างน้อย 2 วนั ติดต่อกนั แต่เจา้ของรถไม่ปรากฏตวั

ต่อนายทะเบียน ซึงไดย้ดึรถนนัไวภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกทีประกาศในหนังสือพิมพ ์ตามมาตรา 

29 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535      

 วิธีการยึดรถและการขายทอดตลาดรถให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      

โดยอนุโลม  เงินทีไดจ้ากการขายทอดตลาดรถ ใหห้กัเป็นค่าใชจ่้ายในการยดึและการขายทอดตลาด และ

จ่ายเป็นค่าเสียหายเบืองตนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัหรือจ่ายคืนให้แก่กองทุนแลว้แต่กรณี ถา้มีเงินเหลือเท่าใด

ใหคื้นแก่เจา้ของรถ ในกรณีทีไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของรถทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ให้สาํนักงานกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกนัภยัเก็บรักษาเงินนันไว ้และถา้เจา้ของรถไม่เรียกเงินนันคืน 

ภายใน 5 ปีนับจากวันทีขายทอดตลาดให้เงินนันตกเป็นของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากรถ            

ตามมาตรา 30 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535    

 3.2.15 สิทธิไล่เบียของบริษัทผู้รับประกนัภัยและสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  

ในกรณีทีความเสียหายเกิดขึนจากการกระทาํของบุคคลภายนอก หรือเกิดจากความจงใจ 

หรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของเจา้ของรถ ผูข้บัขีรถ ผูซึ้งอยูใ่นรถ หรือผูป้ระสบภยั เมือบริษทั

ไดจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือเมือสาํนักงานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัไดจ่้าย

ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรือเมือเจา้ของรถทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งทาํประกนัภยัไดจ่้ายเงินคืน

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถแลว้ เป็นจาํนวนเงินเท่าใด ให้บริษทัประกนัภยั สาํนักงานกองทุนเงิน

ทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ หรือหน่วยงานเจา้ของรถทีไดรั้บยกเวน้ไม่ทาํประกนัภยั แลว้แต่กรณี มีสิทธิไล่

เบียเอาแก่บุคคลดงักล่าว หรือมีสิทธิเรียกให้ผูป้ระสบภยัคืนเงินดงักล่าว ตามมาตรา 31 พระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535        

 - บริษัทผู้รับประกนัภัยจะใช้สิทธิไล่เบียบุคคลภายนอก เจ้าของรถ ผู้ขับขีรถ ผู้ซึงอยู่ในรถ หรือ

ผู้ประสบภัยได้กต่็อเมือ บุคคลดังกล่าวได้กระทําละเมดิโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
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 คําพิพากษาศาลฎีกาที 5945/255239 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 31 ให้

สิทธิแก่บริษัทผู้รับประกันภัยไล่เบียเรียกค่าเสียหายเบืองต้นทีจ่ายไปคืนจากผู้ขับขีรถหรือผู้ประสบภัยได้ก็

แต่กรณีทีความเสียหายเกิดขึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้นัน เมือ น. มิได้

ขับรถโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โจทก์จึงไม่มีสิทธิไล่เบียให้จาํเลยที 1 ผู้ รับเงิน

ค่าเสียหายเบืองต้นจาํนวน 15,000 บาท ในฐานะทายาทโดยธรรมของ น. ต้องชาํระเงินคืนให้แก่โจทก์ 

 คาํพพิากษาศาลฎีกาที 5544/2552
40 ตามข้อ 18 แห่งกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ระบุให้

โจทก์มสิีทธิเรียกเงินทีจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยคืนจากผู้เอาประกันภัยได้ จะต้องเป็นกรณีที "ผู้ เอาประกันภัย

จะต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย" เท่านัน ปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจาํเลยที 1 ขับรถจักรยานยนต์คันเกิด

เหตุโดยจาํเลยที 2 เป็นตัวการ จ้าง วาน ใช้ และไปประสบเหตุ แต่ในทางนาํสืบไม่ปรากฏว่าจาํเลยที 2           

ซึงเป็นผู้เอาประกันภัยได้เป็นตัวการจ้าง วาน ใช้ให้จาํเลยที 1 ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวและเกิดเหตุรถ

ชนกัน ดังนีแม้จาํเลยที 2 จะเป็นเจ้าของรถ แต่เมือจาํเลยที 2 มิได้ควบคุมดูแลรถจักรยานยนต์โดยนังไปด้วย

ขณะเกิดเหตุ จาํเลยที 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเพือการเสียหายอันเกิดแต่รถชนและมีผู้ ถึงแก่ความตายและ   

รับอันตรายสาหัสต่อผู้ประสบภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามกรมธรรม์

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข้อ 18 ทีให้สิทธิโจทก์เรียกให้จาํเลยที 2 ชาํระเงินทีจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยคืน

ได้แต่โจทก์ชอบทีจะใช้สิทธิไล่เบืยเอาแก่ผู้ ทีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทําให้เกิดเหตุรถชนขึน       

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2540 มาตรา 31 แก้ไขเพิมเติม 

คําพิพากษาศาลฎีกาที 3870/255141 ท. เอาประกันภัยรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุไว้กับโจทก์      

เป็นการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ซึงมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว บังคับให้

เจ้าของรถซึงใช้รถหรือมรีถไว้เพือใช้ต้องจัดให้มกีารประกันความเสียหายสาํหรับผู้ประสบภัย หากมีความ

เสียหายเกิดขึนแก่ผู้ประสบภัยจากรถทีโจทก์รับประกันภัยไว้  โจทก์ต้องจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น                 

แก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จสินภายใน 7 วัน นับแต่วันทีได้รับคาํร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด

ตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา 20 และ 25 เมือได้จ่ายค่าเสียหายเบืองต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นจาํนวน

เท่าใด โจทก์มสิีทธิไล่เบียเอาแก่บุคคลภายนอกซึงเป็นผู้กระทาํให้เกิดความเสียหายได้โดยต้องใช้สิทธิไล่

เบียภายใน 1 ปี นับแต่วันรู้ตวัผู้ซึงต้องรับผิด แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันทีโจทก์จ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย 

                                                             
39 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 5945/2552 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
40 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 5544/2552 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp        
41 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 3870/2551 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
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ตามมาตรา 31 วรรคหนึงและวรรคสองแก้ไขเพิมเติมโดยมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย      

จากรถ ฉบับที 3ฯ ซึงเป็นกฎหมายทีใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ดังนัน การทีโจทก์จ่ายค่าเสียหายเบืองต้น

ให้แก่ ส. ซึงเป็นผู้ประสบภัยไปจาํนวน 15,000 บาท แล้วมาฟ้องไล่เบียเอาแก่จาํเลยซึงเป็นบุคคลภายนอก

ผู้กระทําให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบียตามบทกฎหมายดังกล่าว อันเป็นสิทธิทีเกิดขึน     

โดยผลของกฎหมายซึงบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแม้แต่ผู้ประสบภัยเองก็ตาม หากปรากฏภายหลังว่าเป็น

ผู้กระทําให้เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา 31 วรรคหนึง 

ดังกล่าวก็บัญญัติให้ผู้ รับประกันภัยมีสิทธิเรียกให้ผู้ประสบภัยคืนค่าเสียหายเบืองต้นทีได้รับไปแล้วได้    

การฟ้องคดีนีมิใช่เป็นเรืองทีโจทก์รับช่วงสิทธิของ ส. ซึงเป็นผู้ประสบภัยมาฟ้องไล่เบียเอาแก่จําเลย         

ทังไม่เข้าเหตุทีจะรับช่วงสิทธิได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะ ส. มิใช่ผู้เอาประกันภัย การที ส. รู้ว่าจาํเลย

เป็นผู้ ซึงต้องรับผิดตังแต่เมือใดจึงไม่เกียวกับโจทก์ เมือโจทก์รู้ว่าจําเลยเป็นผู้ซึงต้องรับผิดเมือวันที 5 

เมษายน 2549 และฟ้องคดีนีเมือวันที 15 มนีาคม 2550 จึงเป็นการฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันดังกล่าว 

3.2.16 ค่าเสียหายเบืองต้นถือเป็นส่วนหนึงของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์           

 แมว้่าค่าเสียหายเบืองตน้ถือเป็นส่วนหนึงของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2539 แต่การทีผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บ

เงินค่าเสียหายเบืองต้นย่อมไม่ตดัสิทธิผูป้ระสบภัยจากรถทีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิมเติมตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์        

 อยา่งไรก็ดี หากผูป้ระสบภยัจากรถใชสิ้ทธิร้องร้องให้ผูที้กระทาํละเมิดชดใชค่้าสินไหมทดแทน

ตามหลกัในเรืองละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และศาลพิพากษาให้จาํเลยชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนโดยไม่ไดก้ล่าวถึงค่าเสียหายเบืองตน้ทีผูถู้กทาํละเมิดไดรั้บไปแลว้ จะถือว่าจาํนวนเงินค่าสินไหม

ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยที์ศาลกาํหนดใหร้วมถึงค่าเสียหายเบืองตน้ทีผูถู้กทาํละเมิด

ไดรั้บไปแลว้ไม่ได ้  

คาํพพิากษาศาลฎีกาที 5064/255042 แม้เงินค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 15,000 บาท ทีโจทก์ได้รับ

จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะถือเป็นส่วนหนึงของค่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ. ตามทีได้บัญญัติ  

ไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ มาตรา 25 วรรคสอง กต็าม แต่ในการทาํคาํพิพากษา ศาลชันต้น

กาํหนดค่าสินไหมทดแทนทีจาํเลยทังสองจะต้องรับผิดโดยมิได้วินิจฉัยถึงเงินค่าสินไหมทดแทนทีโจทก์

ได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าศาลชันต้นได้กาํหนดค่าสินไหมทดแทน    

                                                             
42

 คาํพิพากษาฎีกาที  5064//2550 คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
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ตามคาํพิพากษาโดยรวมถึงเงินค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 15,000 บาท ทีโจทก์ได้รับจากกองทุนทดแทน

ผู้ประสบภัยเข้าไว้ด้วย ดังนัน เงินจาํนวน 55,000 บาท ทีจาํเลยทังสองต้องรับผิดต่อโจทก์ตามคาํพิพากษา

จึงไม่รวมถึงเงินจาํนวน 15,000 บาท ทีโจทก์ได้รับจากสาํนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมือจาํเลย   

ทังสองชําระหนีแก่โจทก์ตามคาํพิพากษาเพียง 49,338.50 บาท โจทก์จึงมีสิทธิทีจะบังคับคดีแก่จําเลย        

ทังสองสาํหรับทังสองสาํหรับจาํนวนเงินทีขาดอยู่ต่อไปได้ 

3.2.17 การโอนรถทีมกีารประกนัภัย ในกรณีทีรถซึงเจา้ของรถไดเ้อาประกนัภยัไวก้บับริษทัไดโ้อน

ไปยงับุคคลอืน โดยผลของกฎหมายว่าด้วยมรดก หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายแห่งกฎหมายอืน            

ให้ผูไ้ดม้าซึงรถทีมีประกนัภยัมีฐานะเสมือนเป็นผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันัน และบริษัท  

ตอ้งรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยัทียงัเหลืออยู ่มาตรา 18

แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

3.2.18 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย บริษทัประกนัภยัหรือเจา้ของรถผูเ้อาประกนัภยัมีสิทธิบอก

เลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามกฎหมายนีก่อนครบกาํหนดความคุม้ครองไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัประกนัภยั

จะตอ้งแจง้การบอกเลิกนนัใหน้ายทะเบียนทราบ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535  
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บทที 4 

วธิีการและขนัตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นและ 

วเิคราะห์ปัญหาเกยีวกบัการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น 

จากการศึกษาพบว่าเมือผูข้บัขีรถหรือผูโ้ดยสารประสบอุบัติเหตุจากรถไดรั้บบาดเจ็บส่วนใหญ่

มกัจะเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซึงผูป้ระสบภัยจากรถทีมีสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค และ

ผูป้ระสบภัยจากรถทีมีเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ ในกรณีทีประสบภัยจากรถ ผูที้มีสิทธิ         

30 บาทรักษาทุกโรค หรือผูมี้สิทธิข้าราชการจะใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือสิทธิขา้ราชการไม่ได ้   

โดยตอ้งใชสิ้ทธิประกนัภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เสียก่อนจนครบ

จาํนวนค่าเสียหายเบืองตน้ คือ 15,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลส่วนทีเกิน 15,000 บาท ผูป้ระสบภยัจากรถ      

จึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 รักษาทุกโรค หรือใชสิ้ทธิขา้ราชการไดต้ามปกติ  แต่ในกรณีทีเจา้ของรถไม่ไดท้าํ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไว ้ผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งชาํระ    

ค่ารักษาพยาบาลเองจาํนวน 15,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลส่วนที 15,000 บาท จึงจะสามารถใชสิ้ทธิ     

30 บาทรักษาทุกโรคหรือสิทธิข้าราชการได้ตามปกติ  ส่วนผูป้ระสบภัยจากรถทีมีสิทธิประกันสังคม

ผูป้ระสบภยัจากรถสามารถใชสิ้ทธิไดท้งั 2 ทาง กล่าวคือ ผูป้ระสบภยัจากรถมีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัผูรั้บ

ประภัยให้ชาํระค่าสินไหมทดแทน และแมผู้ป้ระสบภัยจากรถได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกนัภยัแลว้ ผูป้ระสบภยัจากรถยงัมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกนัสังคม

ได้อีกด้วย ทังนีตามคําพิพากษาฎีกาที 2110/255143 และคําพิพากษาฎีกาที 2040/253944 ดังนัน                         

หากผูป้ระสบภยัจากรถทีมีสิทธิประกนัสังคมเมือเข้ารับการรักษาพยาบาล ผูป้ระสบภัยจากรถสามารถ       

ใชสิ้ทธิประกนัสงัคมไดต้ามปกติ ส่วนเมือผูป้ระสบภยัจากรถใชสิ้ทธิประกนัสงัคมในการรักษาพยาบาลแลว้ 

ผูป้ระสบภยัจากรถจะใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 อีกหรือไม่ก็ได ้       

                                                             
43 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 2110/2551. คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
44

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 2040/2539. คน้เมือวนัที 16 ตุลาคม 2557.  จาก 

http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp  
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 อยา่งไรก็ดี  ในกรณีมีการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 ผูป้ระสบภยัจากรถจะต้องกระทาํตามวิธีการและขนัตอนตามทีกาํหนดไว ้ดงันัน ในบทนีจะ

กล่าวถึงเรืองวิธีการและขนัตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น และวิเคราะห์ปัญหาเกียวกบัการเบิกจ่าย

ค่าเสียหายเบืองตน้ในจงัหวดัพทัลุง ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

4.1 วธิีการและขันตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น  ตามขอ้ 6 ของกฎกระทรวง กาํหนด 

ความเสียหายทีจะให้ได้รับค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ การร้องขอรับและการจ่าย

ค่า เ สีย หายเ บืองต้น  พ . ศ.  2 552  ก ําหน ดวิ ธีก าร ร้อ งขอรั บค่า เ สี ยหาย เบือง ต้น เอ าไว้ก ว ้าง  ๆ                              

ว่าให้ผูป้ระสบภยัจากรถเป็นผูร้้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้น แต่หากผูป้ระสบภัยจากรถไม่สามารถร้อง   

ขอรับค่าเสียหายเบืองต้นได้ ให้สถานพยาบาลทีรักษาตัวผูป้ระสบภัยและได้รับโอนสิทธิเรียกร้อง            

จากผูป้ระสบภยัเป็นผูร้้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถได้ แต่อย่างไรก็ดี ตามทฤษฎี

ความพึงพอใจ วิธีการหรือขนัตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ควรจะมีความความสะดวก รวดเร็ว และ     

มีค่าใชจ่้ายนอ้ย45  

 อย่างไรก็ดี โดยปกติเมือมีอุบัติเหตุทางรถและมีผูบ้าดเจ็บ ผูบ้าดเจ็บจะถูกส่งตัวเพือเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และตามตามข้อ 6 ของกฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะให้ได้รับ

ค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552

ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลจึงมีส่วนสําคัญในการให้ข้อมูลเกียวกับการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้น               

ตามพระราชบัญญติัคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลสามารถร้องขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้แทนผูป้ระสบภัยจากรถได้ โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดขนัตอนการเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม การกาํหนดวิธีการ

และขันตอนเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้นของแต่ละโรงพยาบาลในพืนทีจังหวดัพทัลุงมีขันตอนเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ทีแตกต่างกนั ดงันี   

 

 

                                                             
45 เอกลกัษณ์ คะดาษ. อา้งแลว้. หนา้ 28. 
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4.1.1 โรงพยาบาลทีไม่มรีะบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถ  

โรงพยาบาลบางแห่งเป็นโรงพยาบาลทีตังขึนใหม่ และมีเจา้หน้าทีน้อย เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์46              

จะไม่มีระบบการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ ดงันัน ผูป้ระสบภยัจากรถทีใชสิ้ทธิ          

30 บาทรักษาทุกโรคและผูป้ระสบภยัจากรถทีใชสิ้ทธิขา้ราชการจะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงิน

ไม่เกิน 15,000 บาทให้กับโรงพยาบาลไปก่อน และหลังจากนันจึงนําใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล                  

พร้อมหลกัฐานอืน ๆ ทีเกียวขอ้งไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตนจากบริษทัประกนัภยั

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 หากมีค่ารักษาพยาบาลส่วนทีเกิน 15,000 บาท 

ผูป้ระสบภยัจากรถจึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคและสิทธิขา้ราชการได ้   

 4.1.2 โรงพยาบาลทีมรีะบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลทีมี

ระบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถอาจเป็นไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี 

 ประเภทที 1 โรงพยาบาลทีมรีะบบวางเงินประกนัการชําระค่ารักษาพยาบาล                                 

เมือผูป้ระสบภยัจากรถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทนี เจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลทีปฏิบติั

หน้าทีด้านประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถฯ จะให้คาํแนะนําแก่ผูป่้วยและ         

ญาติผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยงิผูป่้วยใน โดยใหญ้าติผูป่้วยเตรียมเอกสารทีใชใ้นการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้

มายนืใหก้บัเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล หากญาติผูป่้วยนาํเอกสารมายืนครบถว้นก่อนทีแพทยจ์ะอนุญาตให้

ออกจากโรงพยาบาล ผูป่้วยจะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท  แต่ถา้ญาติผูป่้วย                 

(ผู ้ป่วยใน)  ย ังไม่นํา เอกสารมายืน  หรือนํา เอกสารมายืนไม่ครบ และแพทย์อนุญาตให้ผู ้ป่วย                         

ออกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือกรณีผูป่้วยนอกซึงมีเอกสารไม่ครบถว้น (ผูป่้วยนอก ส่วนใหญ่มีเอกสาร     

ไม่ครบ) กรณีเช่นนีผูป่้วยต้องวางเงินประกันการชาํระค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนภายในวงเงินไม่เกิน              

15,000 บาท ใหแ้ก่โรงพยาบาล และเมือผูป่้วยนาํเอกสารมายนืใหแ้ก่โรงพยาบาลครบถว้นภายใน 90 วนันับ

แต่วนัทีวางเงินประกนัโรงพยาบาลก็จะคืนเงินประกนัใหก้บัผูป่้วย หลงัจากนนัโรงพยาบาลก็จะนาํเอกสารที

ได้รับจากผูป่้วยไปเบิกจากบริษัทประกันภัยแทนผู ้ป่วย เพือนําเงินจากบริษัทประกันภัยมาชําระ                   

ค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนต่อไป แต่ถา้ผูป่้วยไม่นาํเอกสารมายนืใหแ้ก่โรงพยาบาลภายใน 90 วนั โรงพยาบาล

ก็จะยึดเงินประกนัและถือว่าเงินประกนัดงักล่าวเป็นเงินทีผูป่้วยชาํระเป็นค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล      

                                                             
46 วราพรรณ อนิทองช่วย. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์. สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 
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ในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่มีระบบวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลป่าพะยอม47 

โรงพยาบาลบางแลว้48 โรงพยาบาลป่าบอน49 เป็นตน้    

ประเภทที 2 โรงพยาบาลทีไม่มรีะบบวางเงินประกนัการชําระค่ารักษาพยาบาล  

ผูป้ระสบภัยจากรถทีเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทนี ถา้เป็นผูป่้วยในเจ้าหน้าทีของ

โรงพยาบาลจะแนะนาํใหน้าํเอกสารทีตอ้งใชใ้นการทาํเรืองเบิกค่าเสียหายเบืองตน้มายืนให้กบัโรงพยาบาล

ใหค้รบถว้นก่อนทีแพทยจ์ะอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาล เพือโรงพยาบาลจะไดร้วบรวมเอกสารส่งไปยงั

บริษทัประกนัภยัเพือเบิกค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ  แต่ในญาติของผูป่้วยในไม่นาํเอกสาร

มายนืหรือนาํมายนืไม่ครบก่อนแพทยอ์นุญาตใหผู้ป่้วยออกจากโรงพยาบาล หรือกรณีผูป่้วยนอก ( ซึงส่วน

ใหญ่มีเอกสารไม่ครบถว้น ) ผูป่้วยจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาล แลว้นาํใบเสร็จค่า

รักษาพยาบาลพร้อมหลกัฐานอืน ๆ ไปเบิกกบับริษทัประกนัภยัเอง โรงพยาบาลไม่มีระบบวางเงินประกนั

การชาํระค่ารักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลพทัลุง50 โรงพยาบาลควนขนุน51 เป็นตน้   

 จากทีกล่าวข้างต้น เนืองจากกฎหมาย หรือระเบียบทีกาํหนดให้โรงพยาบาลจะตอ้งมีหน้าทีร้อง

ขอรับค่าเสียหายเบืองต้นแทนผูป้ระสบภัยจากรถ รวมทังไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบทีกําหนดให้

โรงพยาบาลจะต้องมีระบบวางเงินประกันการชาํระค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีผูป้ระสบภัยจากรถยืน

หลกัฐานเพือประกอบคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบจึงทาํให้บางโรงพยาบาลไม่มีระบบการร้อง

ของรับค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ ดงันนัในกรณีนี ผูป้ระสบภยัจากรถทีใชสิ้ทธิขา้ราชการ 

หรือใชสิ้ทธิบตัร 30 บาทรักษาทุกโรค จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลใหก้บัโรงพยาบาลภายในวงเงิน 15,000 

บาท และต้องนาํใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งไปยืนต่อบริษัทผูรั้บ

ประกนัภยัดว้ยตนเอง ซึงทาํใหผู้ป้ระสบภยัประสบปัญหาในการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เป็นอย่างมา 

เนืองจากบริษทัประกนัภยัส่วนใหญ่มกัจะมีสาขาของบริษทัตงัอยูที่อาํเภอเมืองเท่านนั ส่วนในอาํเภออืน จ ะ

ไม่มีสาขาของบริษทัประกนัตงัอยู ่ผูป้ระสบภยัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยืนคาํร้องขอค่าเสียหาย

                                                             
47 สริยาภรณ์ ศิริธร.  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 
48 กลัยา แกว้ชูทอง.  เจา้หนา้ทีดา้นประกนัภยั โรงพยาบาลบางแกว้. สัมภาษณ์.  29 สิงหาคม 2556. 
49  สาวลี ณ มณี.   เจา้หนา้ทีดา้นประกนัภยั โรงพยาบาลป่าบอน.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 
50 พิลยัลกัษณ์ ฉ้วนกลิน. พนกังานการเงินและบญัชี  โรงพยาบาลพทัลุง.  สัมภาษณ์.  30 สิงหาคม 2556. 
51 อญัชลี ยอดราช.  พนกังานพิมพ ์ทาํหนา้ทีดา้นประกนั พ.ร.บ. โรงพยาบาลควนขนุน.  สัมภาษณ์.  7 มกราคม 2557. 
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เบืองตน้ทีอาํเภอเมือง หากผูป้ระสบภยัเตรียมเอกสารไปไม่ครบถว้น ตอ้งเดินทางกลบัไปทีบา้นซึงอยู่ต่าง

อาํเภอเพือนาํเอกสารมายนืเพิมเติมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิมขึนอีก  นอกจากนันผูป้ระสบภยัจาก

รถบางรายก็ไม่ทราบว่าสถานทีตงัของบริษทัผูรั้บประกนัภยัตงัอยู่ทีใด เป็นตน้  นอกจากนันโรงพยาบาลที

ไม่มีระบบวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลผูป้ระสบภัยจากรถก็ประสบปัญหาทํานองเดียวกัน 

กล่าวคือ หากผูป่้วยในทีเตรียมเอกสารประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบถว้นและแพทย์

อนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือผูป่้วยนอกซึงส่วนใหญ่มีเอกสารประกอบการร้องขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้ไม่ครบถว้น ในกรณีเช่นนี ผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาล และนาํใบเสร็จรับเงิน

พร้อมกบัหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งไปยนืต่อบริษทัผูรั้บประกนัภยัดว้ยตนเอง ซึงทาํใหผู้ป้ระสบภยัประสบ

ปัญหาทาํนองเดียวกบัทีกล่าวขา้งตน้        

 4.2 วเิคราะห์ปัญหาเกยีวกบัการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น      

 จากการศึกษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัขนัตอนการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็น

ผูป้ระสบภยัจากรถ เจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลทีปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  พนักงานของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ เป็นตน้ พบว่าปัญหาเกียวกบัการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้มี ดงันี    

 1. วเิคราะห์ปัญหาการไม่จดัให้มปีระกนัภัยรถตามกฎหมาย แมว้่าตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะบงัคบัให้เจา้ของรถซึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พือใชต้อ้งจดัให้มีการ

ประกนัภัยเพือประกันความเสียหายทีเกิดขึนแก่ชีวิต ร่างกายหรืออนามยั หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากนันตาม

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เห็นว่า การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมจะมี

ประสิทธิภาพก็ต่อเมือ มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งรวดเร็ว และแน่นอน ผูที้ฝ่าฝืนกฎหมายจะตอ้งถูกลงโทษ

อยา่งแน่นอน หรือหากหลุดรอดไปตอ้งใหมี้จาํนวนนอ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้52 นอกจากนนัตามทฤษฎีการ

ลงโทษเพือการข่มขู่ยบัยงั53 (Deterrence) การลงโทษผูก้ระทาํความผดิจะทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิ รวมทงัผูอื้น

เกิดความเกรงกลวัไม่กลา้กระทาํความผิด เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษซาํอีก หรือเกรงว่าจะถูกลงโทษ

เช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผดิ อยา่งไรก็ดี การลงโทษเพือการข่มขู่ยบัยงัมิใหมี้การการกระทาํความผิดซาํทีมี

ประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะ 3  ประการ คือ                                                                                                     

                                                             
52 สุพิศาล ภกัดีนฤนาค. อา้งแลว้ .หนา้ที 11-18. 
53 รุ่งโรจน์ รืนเริงวงศ.์ อา้งแลว้. หนา้ 36.  
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ประการที 1 การลงโทษตอ้งทาํดว้ยความรวดเร็ว  

ประการที 2 ต้องมีความแน่นอนในการลงโทษ หมายความว่า เมือมีความผิดเกิดขึน ผูก้ระทาํ

ความผดิจะตอ้งถูกลงโทษอยา่งแน่นอนไม่มีการยกเวน้ 

ประการที 3 การลงโทษตอ้งมีความรุนแรงเพียงพอ หมายความว่า ผลร้ายทีเกิดจากการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งมากกว่าผลดีทีผูก้ระทาํความผดิไดรั้บจากการกระทาํความผดิ   

 อย่างไรก็ดี ในจังหวดัพทัลุงยงัคงมีเจา้ของรถจาํนวนมากทีไม่จดัให้มีการประกนัภยั โดยเหตุที

เจา้ของรถบางส่วนไม่จดัใหมี้การประกนัภยัมาจากหลายสาเหตุ เช่น     

 - เจ้าหน้าทีตํารวจไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยสาเหตุสาํคญัทีเจา้หน้าทีตาํรวจไม่ให้

ความสําคัญในการจับกุมข้อหาไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ        

พ.ศ. 2535 เนืองจากความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไม่ไดอ้ยู่ใน 10 

ขอ้หาหลกัตามทีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด54 ทงันี เนืองจากเจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งจบักุมตามขอ้หา

หลกั 10 ข้อหาตามทีสํานักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด แต่เนืองจากข้อหาตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไม่ไดอ้ยูใ่น 10 ขอ้หาหลกัตามทีสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด เจา้หน้าที

ตาํรวจจึงไม่ใหค้วามสาํคญัในการจบักุม โดย 10 ขอ้หาหลกัมี ดงันี 1.ไม่สวมหมวกนิรภยั มีโทษปรับไม่เกิน 

500 บาท 2.ขบัรถขณะเมา มีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตงัแต่ 5,000-20,000 บาท 3.ความผิดเกียวกบั

อุปกรณ์และส่วนควบของรถ มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 4.ไม่คาดเข็มขดันิรภยั มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

5.ไม่มีใบอนุญาตขบัขี มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 6.ขบัรถเร็วเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด มีโทษปรับไม่เกิน       

1,000 บาท 7.ขบัรถฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 8.ขบัรถยอ้นศร มีโทษปรับตงัแต่       

200-500 บาท 9.แซงในทีคบัขนั มีโทษปรับตงัแต่ 400-1,000 บาท และ 10.ใชโ้ทรศพัท์ขณะขับขี มีโทษ

ปรับตงัแต่ 400-1,000 บาท          

 อย่างไรก็ดี แมว้่าเจ้าหน้าทีตาํรวจจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 อยา่งจริงจงั แต่อยา่งไรก็ตาม สาํหรับพืนทีในเขตเทศบาลก็ยงัคงมีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายโดยเฉพาะอยา่งยงิในขอ้หา “ใชร้ถทียงัมิไดเ้สียภาษีประจาํปี” ตามมาตรา 6 วรรคสอง ประกอบ

มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึงมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และการทีเสียภาษีรถ

ประจาํปีไดจ้ะตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เสียก่อนจึง

จะสามารถเสียภาษีรถได ้ทงันี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

ดังนัน ผูใ้ช้รถในพืนทีเขตเทศบาลจึงต้องเสียภาษีรถประจําปีและต้องจัดให้มีประกันภัยโดยปริยาย             

                                                             
54 วิโรจน ์นวลรัตน์.  พนกังานสอบสวนชาํนาญพิเศษ สถานีตาํรวจภธูรป่าพะยอม. สัมภาษณ์.   29 ตุลาคม 2557. 
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แต่สาํหรับในพืนทีนอกเมืองหรือพืนทีนอกเขตเทศบาล เจา้หนา้ทีตาํรวจจะบงัคบัใชก้ฎหมายทีเขม้งวดน้อย

กว่าพืนทีในเขตเทศบาล เนืองจากการปฏิบติังานในพืนทีนอกเขตเทศบาลเจา้หน้าทีตาํรวจจะไดรั้บความ

กดดนัจากการปฏิบติัหน้าทีมากว่าพืนทีในเขตเทศบาล เนืองจากประชาชนในพืนทีนอกเขตเทศบาลจะมี

ฐานะทางเศรษฐกิจทีดอ้ยกว่าประชาชนทีอยูใ่นเขตเมืองหรือเขตเทศบาล หากเจา้หน้าทีตาํรวจเปรียบเทียบ

ปรับประชาชนทีอยู่ในพืนทีนอกเขตเทศบาลอาจเป็นการซาํเติมประชาชน และอาจทาํให้ภาพลกัษณ์         

ของตาํรวจเสียหายในสายตาประชาชน ดงันัน ผูใ้ช้รถในพืนทีนอกเขตเทศบาลจึงมกัไม่ให้ความสําคัญ       

ในการจดัใหมี้การประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  

 อนึง  แมต้ามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะกาํหนดโทษ

ปรับไม่กิน 10,000 บาท สาํหรับเจา้ของรถซึงใชร้ถหรือมีรถไวที้ไม่ไดจ้ดัให้มีการประกนัภยั แต่อย่างไรก็ดี 

นายทะเบียนจะตอ้งปรับผูก้ระทาํผิดตามอตัราทีกาํหนดไวต้ามระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยอตัรา

เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2547 ซึงกาํหนดอตัราเปรียบเทียบ

ปรับเอาไว ้ดงันี           

 ความผดิครังที 1 เปรียบเทียบปรับ 500 บาท      

 ความผดิครังที 2 เปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท     

 ความผดิครังที 3 เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท     

 ความผดิตงัแต่ครังที 4 ขึนไป เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท     

 แต่อยา่งไรก็ตาม สถานีตาํรวจส่วนใหญ่ไม่มีระบบการบนัทึกขอ้มูลเกียวกบัการกระทาํความผดิฐาน

ไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทาํให ้   

ไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าเจา้ของรถกระทาํความผดิเป็นครังทีเท่าใด ดงันนั ในทางปฏิบติัจึงตอ้งสนันิษฐาน

เอาไวก่้อนว่าเป็นการกระทาํความผิดครังแรกเสมอ55 และแมว้่าสถานีตาํรวจบางแห่งมีจัดทาํขอ้มูลการ

กระทาํความผดิฐานไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 เอาไว ้แต่ไม่มีระบบการเชือมโยงขอ้มูล (on line) ระหว่างสถานีตาํรวจต่างทอ้งที ดงันัน หากมี

การกระทาํความผดิเกิดขึนในทอ้งทีเดียวกนัเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถตรวจสอบไดว้่าเป็นการกระทาํความผดิ

ครังทีเท่าใด แต่หากความผิดเกิดขึนต่างทอ้งทีก็จะมีปัญหาเรืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย กล่าวคือ เจา้หน้าที

ตาํรวจจะไม่สามารถตรวจสอบไดเ้ลยว่าเป็นการกระทาํความผดิครังทีเท่าใด56    

 อยา่งไรก็ดี ตงัแต่วนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2545 หากมีผูก้ระทาํกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติั

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผูก้ระทาํความผดิจะถูก “ตดัแตม้” ตามฐานความผดิทีกาํหนดไว ้โดยแบ่งความเป็น

                                                             
55 อมฤต อุษามาลยเ์วท. รองสารวตัรป้องกนัและปราบปราม สถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัลุง.  สัมภาษณ์.  15 ตุลาคม  

2557 
56 วิโรจน ์นวลรัตน์.  พนกังานสอบสวนชาํนาญพิเศษ สถานีตาํรวจภธูรป่าพะยอม. สัมภาษณ์.   29 ตุลาคม 2557. 
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ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี57         

 ความผดิระดับที 1 ความผดิไม่ร้ายแรง เช่น ขบัรถกีดขวางการจราจร หรือขบัรถบนทางเทา้ จะถูก

ตดัแตม้ ครังละ 10 คะแนน โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจจะติดสติกเกอร์รูปตวั A เอาในทีใบอนุญาตขบัรถ 

 ความผิดระดับที 2 เช่น ความผิดฐานแซงรถในช่องทางด้านซ้าย แซงรถในทีคับขัน แท็กซี             

ทิ งผูโ้ดยสารหรือไม่ยอมรับผูโ้ดยสารจะถูกตัดแต้ม ครังละ 20 คะแนน โดยเจ้าหน้าทีตาํรวจจะติด             

สติกเกอร์รูปตวั B เอาในทีใบอนุญาตขบัรถ       

 ความผิดระดับที 3  เช่นขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว                 

ขบัรถผิดปกติวิสัย ขับรถก่อความเดือดร้อนแก่ผูอื้น ขับรถเร็วเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด จะถูกตัดแต้ม      

ครังละ 30 คะแนน โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจจะติดสติกเกอร์รูปตวั C เอาในทีใบอนุญาตขบัรถ  

 ความผดิระดับที 4 (ระดบัสูงสุด) เช่น ไม่หยุดรถหลงัเส้นให้หยุดรถ ขบัรถในขณะมึนเมาเฉียวชน

ผูอื้นแลว้หลบหนี การแข่งรถบนถนนหลวง  จะถูกตดัแตม้ ครังละ 40 คะแนน โดยเจา้หน้าทีตาํรวจจะติด

สติกเกอร์รูปตวั D เอาในทีใบอนุญาตขบัรถ       

 ทงันี หากพบว่าผูข้บัขีคนใดกระทาํความผิดขอ้หาใดขอ้หาหนึงซาํกนั 2 ครัง ภายใน 1 ปี ผูก้ระทาํ

ความผดิจะตอ้งเขา้รับการอบรมจากเจา้หนา้ทีตาํรวจ เรือง กฎหมายจราจร กฎแห่งความปลอดภยั และเรือง

ความรับผดิชอบต่อสงัคม และตอ้งเขา้รับการทดสอบ และตอ้งผ่านการทดสอบดว้ยจึงจะไดรั้บอนุญาตให้

ขบัขีรถอีกครังหนึง  นอกจากนนั หากผูใ้ดมีคะแนนสะสมเกิน 60 คะแนน จะถูกพกัใชใ้บอนุญาตขบัรถครัง

และไม่เกิน 90 วนัและในกรณีทีมีการกระทาํความผดิในขอ้หาใดขอ้หาหนึงซาํกนั 2 ครัง ภายใน 1 ปี และมี

คะแนนสะสมเกิน 60 คะแนนดว้ย นอกจากผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งเขา้รับการอบรมจากเจา้หน้าทีตาํรวจ

พร้อมตอ้งผา่นการทดสอบแลว้ ผูก้ระทาํความผดิจะถูกพกัใชใ้บอนุญาตขบัรถไม่เกิน 90 วนัดว้ย  โดยเมือมี

ผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เจา้หน้าทีตาํรวจจะบนัทึกขอ้มูลความผิดลง

ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( on line ) ซึงจะทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถตรวจสอบไดว้่าผูก้ระทาํ

ความผดิไดก้ระทาํความผดิเป็นครังทีเท่าใด และถูกตดัแลว้ไปแลว้กีแตม้ ทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร

มีประสิทธิภาพยงิขึน          

 - เจ้าของรถมคีวามเข้าใจคลาดเคลือนเรืองการจดัให้มกีารประกันภัยและการชําระภาษีรถประจําปี 

โดยเจ้าของรถจาํนวนมากเข้าใจว่ารถทีไม่ได้ชาํระภาษีรถประจําปีจะไม่สามารถทําประกันภัยตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ได ้ ดงันัน เจา้ของรถโดยเฉพาะรถเก่า หรือรถทีใช้

ในสวนยางพารา ซึงเจา้ของรถไม่ไดช้าํระภาษีรถประจาํปี เจา้ของรถจึงไม่ทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติั

                                                             
57  พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์. “การรับรู้นโยบายตัดแต้มใบขับขีและพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขียานพาหนะใน

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2545). หนา้ 2-3. 
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คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ดว้ย  ทงั ๆ ทีในความเป็นจริงแลว้กฎหมายกาํหนดไวแ้ต่เพียงว่า รถที

จะชาํระภาษีรถประจาํปีจะตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัเสียก่อนหรือกล่าวอีกนัยหนึง คือ รถทีไม่มีประกนัภยัจะ

ชาํระภาษีรถประจาํปีไม่ได ้ แต่รถทีไม่ไดช้าํระภาษีรถประจาํปีกฎหมายไม่ไดห้า้มทาํประกนัภยั ดงันัน รถที

ไม่ไดช้าํระภาษีประจาํปีจึงสามารถทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ได ้และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ยงับงัคบัให้เจา้ของรถทีมีรถไว้

เพือใชต้อ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัอีกดว้ย       

 - เจ้าของรถขาดความรู้ความเข้าใจเรืองความเกยีวเนืองเชือมโยงระหว่างการจดัให้มีการประกันภัย

รถกบัสิทธิในการรักษาพยาบาล  เจา้ของรถบางส่วนไม่ทราบว่าหากไดรั้บบาดเจ็บอนัเนืองมาจากการใชร้ถ 

จะตอ้งเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัประกนัภยัตาพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ก่อน จาํนวน 15,000 บาท ส่วนทีเกิน 15,000 บาท ผูป่้วยจึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ

สิทธิขา้ราชการได ้หากรถทีเกิดอุบติัเหตุไม่มีประกนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ผูป่้วยทีไดรั้บบาดเจ็บอนัเนืองมากจากอุบติัเหตุจากการใชร้ถ จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลเองจาํนวน 

15,000 บาท ส่วนที 15,000 บาท จึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือสิทธิขา้ราชการได ้ การขาด

ความรู้ความเข้าในประเด็นนีทาํให้เจ้าของรถส่วนหนึงไม่ตระหนักถึงความสําคญัของการจัดให้มีการ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535    

 เมือเจา้ของรถซึงมีหน้าทีต้องจัดให้มีประกันภยับางส่วนไม่จดัให้มีการประกนัภัยทาํให้เมือเกิด

อุบติัเหตุจากรถและทาํใหผู้ข้บัขีหรือผูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจ็บ ผูที้ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากรถจะตอ้ง

ชาํระค่ารักษาพยาบาลเอง ไม่สามารถใชสิ้ทธิบตัร 30 บาท หรือใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ 

ดว้ยเหตุนีผูที้ไดรั้บบาดเจ็บอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุจากรถส่วนหนึงทีไม่ตอ้งการทีจะชาํระค่ารักษาพยาบาล

จึงมกัจะแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อบริษทัประกนัภยั โดยมกัจะแจง้กบับริษทัประกนัภยัหรือเจา้หน้าทีของ

โรงพยาบาล (ซึงจะเป็นผูย้นืคาํร้องเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ) ว่าตนขบัรถคนัทีมี

ประกนัภยัไปประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บ ทงั ๆ ทีในความเป็นจริงผูบ้าดเจ็บขบัขีไปประสบอุบติัเหตุเป็น

รถคนัอืนซึงไม่มีประกนั          

 2. ผู้ประสบภัยจากรถไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้น  แมต้าม

พระราชบญัญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะมิได้บังคับว่าผูข้ายประกนัภัยจะตอ้งอธิบาย

ขนัตอนหรือวิธีการยนืขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ หรือไม่ไดบ้งัคบัว่าจะตอ้งระบุขนัตอนหรือวิธีการยืนขอรับ

ค่าเสียหายเบืองตน้เอาไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภยัก็ตาม แต่ในทางวิชาการ เห็นว่า กระบวนการรับรู้ของ

มนุษย ์ขนัตอนแรก เริมจากการมีทีมีสิงกระตุน้ประสาทสมัผสัต่าง ๆ โดยสิงกระตุน้ เช่น ภาพ หรือเสียง เป็น

ตน้ ขนัตอนทีสอง มีการเปิดรับสิงกระตุน้ โดยประสาทสัมผสัต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ น ผิวหนัง เป็นตน้ 
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ขนัตอนทีสาม การใหค้วามสนใจสิงกระตุน้ ขนัตอนทีสี การตีความสิงกระตุน้58 ดงันนั หากตอ้งการให้ผูซื้อ

ประกนัภยัทราบขนัตอนและวิธีการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ ควรทีจะตอ้งมีสิงกระตุน้ เช่น ผูข้ายประกนั

อธิบายขันตอนและวิธีการขอรับค่าเสียหายเบืองต้นทราบ หรือการระบุขันตอนและวิธีการร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบืองตน้เอาไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้      

 แมว้่าประชาชนโดยทวัไปจะทราบว่าเจ้าของรถมีหน้าทีทาํประกนัตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แต่เมือประสบภยัจากรถจนเป็นเหตุให้ไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บุคคล

โดยทั วไปมกัจะไม่ทราบว่าขันตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผูรั้บประกันภัยจะต้อง

ดาํเนินการอยา่งไร การทีบุคคลโดยทวัไปมกัไม่ทราบขนัตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

บริษทัผูรั้บประกนัภยัมีสาเหตุมาจากหลายเหตุ เช่น       

 - ตวัแทนหรือนายหน้าผู้ขายประกันภัยไม่อธิบายขันตอนและวิธีการเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก

บริษัทประกนัภัย ในเวลาขายประกนัภยัตวัแทนหรือนายหนา้ผูข้ายประกนัมกัไม่อธิบายขนัตอนและวิธีการ

เรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัใหผู้ซื้อทราบ และนอกจากนนัผูซื้อประกนัภยัส่วนใหญ่มกัซือ

ประกนัไปเพียงเพือใชเ้ป็นหลกัฐานส่วนหนึงในการชาํระภาษีรถประจาํปีจึงไม่สนใจสอบถามเกียวกับ

ขนัตอนและวิธีการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากตวัแทนหรือนายหนา้ผูข้ายประกนัภยั   

 - ในกรมธรรม์ไม่ระบุขันตอนและวธิีการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับประกันภัย ในกรมธรรม์

ประกนัภยัจะเพียงจาํนวนเงินคุม้ครองผูป้ระสบภยั และจาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้เท่านัน แต่จะไม่ระบุ

ถึงวิธีการหรือขนัตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูรั้บประกนัภยั นอกจากนนัผูรั้บประกนัภยัไม่

มอบเอกสารทีระบุหมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน (Hot Line) ใหก้บัผูเ้อาประกนัเพือติดต่อสอบถามในเวลาเกิด

อุบติัจากรถ ซึงต่างจาการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจทีผูรั้บประกนัภยัจะมอบเอกสารทีระบุหมายเลข

โทรศพัทส์ายด่วนมอบใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัไวอ้ย่างชดัเจน ทาํให้เมือมีอุบติัจากรถเกิดขึนผูป้ระสบภยัจาก

รถสามารถติดต่อกบับริษทัผูรั้บประกนัไดท้นัที       

 อยา่งไรก็ดี แมผู้ป้ระสบภยัจากรถจะไม่รู้ขึนตอนและวิธีการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนั

ก็ตาม แต่หากผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บบาดเจ็บและเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทีมีระบบการเบิก

เงินค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ เจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลจะใหค้าํแนะนาํใหผู้ป้ระสบภยัจาก

รถนาํหลกัฐานทีตอ้งใชป้ระกอบการเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยัมามอบให้กบัเจา้หน้าทีของ

โรงพยาบาล เพือโรงพยาบาลจะไดท้าํเรืองเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ ในกรณีนี

ปัญหาเรืองผูป้ระสบภยัไม่รู้ขนัตอนและวิธีการเรียกค่าเสียหายเบืองตน้จึงมีไม่มากนัก เนืองจากเจา้หน้าที

ของโรงพยาบาลจะเป็นผูแ้นะนาํเกียวกบัหลกัฐานทีตอ้งใหใ้นการทาํเรืองเบิก และเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล

                                                             
58 พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน.์ เพิงอ้าง. หนา้ 17-18. 
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ทาํหนา้ทีเบิกค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ  แต่ในกรณีทีบางโรงพยาบาลไม่มีระบบการเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองต้นแทนผูป้ระสบภัยจากรถ กรณีนีผูป้ระสบภัยจากรถโดยเฉพาะผูที้ใช้สิทธิเบิกค่า

รักษาพยาบาลของขา้ราชการ หรือผูที้ใชสิ้ทธิบตัร 30 บาทรักษาทุกโรค จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลไป

ก่อน แลว้นาํใบเสร็จพร้อมดว้ยหลกัฐานทีเกียวขอ้งไปทาํเรืองเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยัเอง

กรณีเช่นนี ผูป้ระสบภยัจากรถจะมีปัญหาอยา่งมากเนืองจากไม่รู้ว่าจะตอ้งทาํเรืองเบิกค่าเสียหายเบืองตน้ไดที้

ไหน และตอ้งใชห้ลกัฐานอะไรบา้ง และนอกจากนนัทีตงัสาํนกังานของบริษทัผูรั้บประกนัภยัมกัจะตอ้งอยู่

ในอาํเภอเมืองเพียงแห่งเดียว หากผูป้ระสบภัยจากรถเกิดเหตุทีต่างอาํเภอก็ต้องเดินทางไปทาํเรืองเบิก

ค่าเสียหายเบืองตน้ทีอาํเภอเมือง บางครังค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปทาํเรืองเบิกค่าเสียหายเบืองตน้มากกว่า

จาํนวนค่ารักษาพยาบาลทาํใหไ้ม่คุม้ค่าในการเดินทางไปทาํเรืองเบิกค่าเสียหายเบืองตน้  

 3. ผู้ รับประกันภัยเรียกเอกสารหลักฐานทีใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

ผู้ประสบภัยจากรถเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด   ตามทฤษฎีความพึงพอใจการเรียกเอกสารเพือใช้

ประกอบการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ควรจะเรียกเอกสารใหน้อ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ทงันี เพือให้การ

ร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้มีความความสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใชจ่้ายน้อย59  นอกจากนันตามขอ้ 5 

ของกฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะใหไ้ดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหายเบืองตน้ การ

ร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 กาํหนดว่าการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ต่อบริษทั

ผูรั้บประกนัภยัใหแ้นบหลกัฐานดงัต่อไปนี        

 (1) ความเสียหายต่อร่างกาย (บาดเจ็บ)       

  (ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการแจง้หนีเกียวกบัการรักษาพยาบาลในกรณีทีมีการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล         

  (ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหลกัฐานอืนใดทีทางราชการเป็นผูอ้อกให้ สาํเนา

ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนด

ซึงสามารถพิสูจน์ไดว้่าผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยัแลว้แต่กรณี    

 (2) กรณทีีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี (บาดเจ็บสาหัส)

  (ก) ตาบอด 

(ข) หูหนวก 

(ค) เป็นใบห้รือเสียความสามารถในการพูด หรือลินขาด 

(ง) เสียอวยัวะสืบพนัธุ ์หรือความสามารถสืบพนัธุ ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เทา้ หรือนิว 

(ฉ) เสียอวยัวะอืนใด 

                                                             
59 เอกลกัษณ์ คะดาษ. อ้างแล้ว. หนา้ 28. 
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(ช) จิตพิการอยา่งติดตวั 

(ซ) ทุพพลภาพอยา่งถาวร        

 ใหแ้นบหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีความเสียหายต่อร่างกาย และใหแ้นบหลกัฐานเพิมเติมดงัต่อไปนี

  -ใบรับรองแพทยห์รือความเห็นแพทยห์รือหลกัฐานอืนใดทีระบุว่าเป็นผูป้ระสบภัยซึง

ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าว        

  -สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนักงานสอบสวนหรือหลกัฐานอืนใดทีแสดงว่าผูน้ันไดรั้บ

ความเสียหายจากการประสบภยัจากรถดว้ย       

 (3) ความเสียหายต่อชีวติ         

  (ก) สาํเนาใบมรณะบตัร หรือหลกัฐานอืนใดทีนายทะเบียนประกาศกาํหนดซึงสามารถ

พิสูจน์ไดว้่าผูที้มีชือในหลกัฐานนนัเป็นผูป้ระสบภยั      

  (ข) สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของพนักงานสอบสวน หรือหลกัฐานอืนใดทีแสดงว่าผูน้ันถึง

แก่ความตายจากการประสบภยัจากรถ        

 (4) กรณเีข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและเสียชีวติภายหลงั ให้ยืนหลกัฐานเช่นเดยีวกบั

กรณคีวามเสียหายต่อร่างกายและความเสียหายต่อชีวติ      

 จากทีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในกรณีทีผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บบาดเจ็บการร้องของรับค่าเสียหาย

เบืองต้นตามกฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะให้ไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงินค่าเสียหาย

เบืองตน้ การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 กาํหนดใหย้นืหลกัฐานเพือใชป้ระกอบการ

ร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่มาก หลกั ๆ มีเอกสารเพียง 2 ชิน คือ 1. ใบเสร็จรับเงิน และ 2. สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนหรือหลกัฐานอืนทีทางราชการออกให้ เท่านัน  แต่ในทางปฏิบติับริษทัประกนัภยัจะ

กาํหนดใหโ้รงพยาบาลเรียกเอกสารดงัต่อไปนีจากผูป้ระสบภยัจากรถ    

 (1) บนัทึกประจาํวนัตาํรวจพร้อมสาํเนาถูกตอ้งจากร้อยเวร   2 ฉบบั  

 (2) สาํเนาบตัรประชาชน ผูข้บัขีและผูโ้ดยสาร (ถา้เป็นเด็กใชสู้ติบตัร)  2 ฉบบั  

 (3) สาํเนาทะเบียนบา้น ผูข้บัขีและผูโ้ดยสาร    2 ฉบบั  

 (4) สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยั (พ.ร.บ.)      2 ฉบบั  

 (5) สาํเนาคู่มือทะเบียนรถ      2 ฉบบั  

 (6) สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของรถ (พร้อมใหเ้จา้ของรถเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง) 2 ฉบบั  

 (7) สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของรถ (พร้อมใหเ้จา้ของรถเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง) 2 ฉบบั  

 (8) ใบเปลียนแปลงทะเบียนรถ (ถา้มี)     2 ฉบบั  

 (9) สาํเนาบตัรประชาชนผูย้นืหลกัฐาน (กรณีญาติยนืแทนผูป้ระสบภยั) 2 ฉบบั  

 จากทีกล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าบริษทัประกนัภยัเรียกให้ผูป้ระสบภยัยืนหลกัฐานเพือประกอบคาํร้อง

ขอค่าเสียหายเบืองตน้เกินจากทีกฎหมายกาํหนดเอาไวอ้ยา่งมาก ซึงเป็นการสร้างภาระใหก้บัผูป้ระสบภยัจาก
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รถอยา่งมาก ทาํใหผู้ป้ระสบภยัจากรถเสียเวลา ค่าใชจ่้าย และไม่ไดรั้บความสะดวกในการรวบรวมหลกัฐาน

เพือประกอบคาํร้องขอค่าเสียหายเบืองตน้ เช่น บนัทึกประจาํวนัตาํรวจ ซึงในกรณีทีบาดเจ็บแต่ไม่สาหสัตาม

กฎหมายผูป้ระสบภยัจากรถไม่จาํเป็นตอ้งแนบบนัทึกประจาํวนัตาํรวจเพือประกอบคาํร้องขอค่าเสียหาย

เบืองตน้แต่บริษทัประกนักาํหนดใหย้นืบนัทึกประจาํวนัตาํรวจดว้ย ทาํใหเ้กิดปัญหายุง่ยากขึนหลายประการ 

เช่น เจา้หนา้ทีตาํรวจลงขอ้ความในบนัทึกประจาํวนัไม่ครบถว้น ทาํใหผู้ป้ระสบภยัจากรถตอ้งนาํกลบัไปให้

เจา้หนา้ทีตาํรวจแกไ้ข เป็นตน้ หรือการทีบริษทัประกนัภยักาํหนดให้ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน และ

สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของรถดว้ยพร้อมใหเ้จา้ของรถเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย ในกรณีทีเจา้ของรถ

อยู่ต่างจงัหวดั ผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงในการรวบรวมหลกัฐานเจ้าของรถ เป็นตน้ ใน

บางครังหากค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนเป็นเงินจาํนวนไม่มาก เช่น 100-200 บาท ค่าใชจ่้ายในการรวบรวม

เอกสารอาจมากว่าค่ารักษาพยาบาล ไม่คุม้ค่าในการทาํเรืองเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 

 โดยสาเหตุสาํคญัทีทาํใหผู้รั้บประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

เรียกใหผู้ป้ระสบภยัจากรถยนืหลกัฐานเพือเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด เนืองจาก

ในจงัหวดัพทัลุงมีปัญหาเรืองการเปลียนรถคนัทีเกิดอุบติัทีเหตุ กล่าวรถคนัทีประสบอุบติัเหตุและทาํให้

ผูป้ระสบภยัไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นรถคนัหนึงซึงไม่มีประกนัภยั และผูป้ระสบภยัจากรถกลบัแจง้

ขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อผูรั้บประกนัภัยว่าตนเป็นผูป้ระสบภยัจากรถอีกคันหนึงซึงมีประกันภัย เพือให้

สามารถใชสิ้ทธิเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยัได ้ดงันนั เพือใหแ้น่ใจว่ารถคนัทีผูป้ระสบภยัจาก

รถนาํหลกัฐานต่าง ๆ มาขอเบิกเงินค่าเสียหายเบืองตน้ เป็นรถคนัเดียวกนักบัรถคนัทีเกิดอุบติัเหตุ60 

 4. ผู้รับประกนัภัยจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นเกนิระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ตามมาตรา 25 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และขอ้ 661 ของกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงือนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุน 

พ.ศ. 2552 กาํหนดใหผู้รั้บประกนัภยัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ใหจ่้ายแก่ผูป้ระสบภยัจากรถ ภายในเจ็ดวนันับ

แต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผิด หากผูรั้บประกนัภยัฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ภายในกาํหนด 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ ตอ้งระวางโทษปรับปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงห้า

หมืนบาทตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  แต่ในทางปฏิบติัผูรั้บ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถมกัจะใชเ้วลาในการจ่ายค่าเสียเบืองตน้ประมาณ 2 

สปัดาห์ – 1 เดือน ซึงเกินกว่าระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด  อยา่งไรก็ดี แมก้ารจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้เกิน

กว่า 7 วนันับแต่วนัทีได้รับคาํร้องขอ ผูรั้บประกันภัยจะมีความผิดตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
                                                             

60 พิชญะ เยาวนุ่์น.  ผูจ้ดัการบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั สาขาพทัลุง. สัมภาษณ์.  14 มกราคม  

2557. 
61  ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126. ตอนที 97 ก. 25 ธนัวาคม 2552. หนา้ 30. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/023/1.PDF 
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คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาท แต่ในทาง

ปฏิบติัเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลซึงเป็นยืนคาํร้องขอเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จะบริษทัผูรั้บประกนัภยัแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถจะไม่มีการร้องทุกขก์ล่าวโทษเพือดาํเนินคดีแก่บริษทัผูรั้บประกนัภยั  

 5. กรณผีู้ประสบภัยจากรถเป็นผู้ป่วยประกนัสังคมโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลจะมีแนวปฏิบัติที

แตกต่างกัน ตามทีเคยกล่าวแลว้ว่า ผูป้ระสบภยัจากรถทีมีสิทธิประกนัสังคมสามารถใชสิ้ทธิไดท้งั 2 ทาง 

กล่าวคือ ผูป้ระสบภัยจากรถมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทผูรั้บประภัยให้ชาํระค่าสินไหมทดแทน และแม้

ผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัแลว้ ผูป้ระสบภยัจากรถยงัมีสิทธิไดรั้บ

ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกนัสงัคมไดอี้กดว้ย ทงันีตามคาํพิพากษาฎีกาที 2110/2551 

และคาํพิพากษาฎีกาที 2040/2539  ดังนัน หากผูป้ระสบภัยจากรถทีมีสิทธิประกนัสังคมเมือเข้ารับการ

รักษาพยาบาล ผูป้ระสบภยัจากรถสามารถเลือกใชสิ้ทธิประกนัสงัคมได ้ส่วนเมือผูป้ระสบภยัจากรถใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคมในการรักษาพยาบาลแลว้ ผูป้ระสบภยัจากรถจะใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 อีกหรือไม่ก็ได ้ ในกรณีทีผูป้ระสบภยั

จากรถเป็นผูที้มีสิทธิประกันสังคม แมว้่าหลายโรงพยาบาลเจ้าหน้าทีจะให้สิทธิผูป่้วยเลือกใช้สิทธิ

ประกนัสงัคมหรือสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม 

ในบางโรงพยาบาลถา้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บจากรถทีมีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลจะไม่ใหผู้ป่้วยใชสิ้ทธิประกนัสงัคมในการรักษาพยาบาล โดยจะกาํหนดใหผู้ป่้วย

ตอ้งใชสิ้ทธิเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยัเพือนาํเงินมาชาํระค่ารักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล

ป่าบอน62 โรงพยาบาลควนขนุน63 เป็นตน้  หรือบางโรงพยาบาลแมจ้ะไม่ใชว้ิธีการบงัคบัให้ผูป่้วยทีมีสิทธิ

ประกนัสงัคมใหใ้ชสิ้ทธิเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยั แต่จะใชว้ิธีแนะนาํใหผู้ป่้วยประกนัสงัคม

ใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 ก่อน                 

เช่น โรงพยาบาลศรีบรรพต64 เป็นต้น เมือตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ

พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 บญัญติัให้ผูป้ระสบภยัจากรถสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องไดท้งัตาม

กฎหมายทงัสองฉบบั โดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าหากผูป้ระสบภยัจากรถทีจดัให้มีประกนัภยัจะตอ้งใชสิ้ทธิตาม

พระราชบัญญติัคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน การทีเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลบางแห่ง

กําหนดให้ผูป่้วยซึงเป็นผูป้ระสบภัยจากรถทีมีการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะต้องใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบืองต้นเพือใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตาม

                                                             
62 สาวล ีณ มณี.   เจา้หนา้ทีดา้นประกนัภยั โรงพยาบาลป่าบอน.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 
63 อญัชลี ยอดราช.  พนกังานพิมพ ์ทาํหนา้ทีดา้นประกนั พ.ร.บ. โรงพยาบาลควนขนุน.  สัมภาษณ์.  7 มกราคม 

2557. 
64  สุมินทรา เรืองศรี.  พนกังานธุรการ โรงพยาบาลศรีบรรพต.  สัมภาษณ์. 7 มกราคม 2557. 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน หลงัจากนนัเมือใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจน

ครบจาํนวนค่าเสียหายเบืองตน้จาํนวน 15,000 บาทแลว้ ผูป่้วยจึงสามารถใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก

กองทุนประกันสังคมได้ การกระทําในลักษณะเช่นนีถือเป็นการจํากัดสิทธิของผูป่้วยทีมีสิทธิตาม

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533        

 6. ปัญหากรณีทีเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลคืนเงินประกันการชําระค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ ป่วยไป

แล้วแต่ต่อมาพบว่าผู้ป่วยยืนเอกสารเท็จ ตามทีกล่าวแลว้ว่าโรงพยาบาลทีมีระบบวางเงินประกนัการชาํระค่า

รักษาพยาบาล เมือผูป้ระสบภยัจากรถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจะ

สอบถามว่ารถคนัทีเกิดอุบติัเหตุมีประกันภยัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

หรือไม่ หากรถคันดังกล่าวมีประกันภัยเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจะให้คาํแนะนําผูป่้วยหรือญาติผูป่้วย

(โดยเฉพาะผูป่้วยใน) ให้ญาติผูป่้วยเตรียมเอกสารทีใช้ในการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้นมายืนให้กับ

เจา้หน้าทีของโรงพยาบาล หากญาติผูป่้วยนาํเอกสารมายืนครบถว้นก่อนทีแพทยจ์ะอนุญาตให้ออกจาก

โรงพยาบาล ผูป่้วยจะไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท  แต่ถา้ญาติผูป่้วย (ผูป่้วยใน) ยงัไม่

นาํเอกสารมายืน หรือนาํเอกสารมายืนไม่ครบ และแพทยอ์นุญาตให้ผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือ

กรณีผูป่้วยนอกซึงมีเอกสารไม่ครบถว้น (ผูป่้วยนอก ส่วนใหญ่มีเอกสารไม่ครบ) กรณีเช่นนีผูป่้วยตอ้ง

วางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล และ

เมือผูป่้วยนาํเอกสารมายนืใหแ้ก่โรงพยาบาลครบถว้นภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีวางเงินประกนัโรงพยาบาลก็

จะคืนเงินประกนัใหก้บัผูป่้วย         

 อยา่งไรก็ดี ปัญหาทีเกิดขึนจะเกิดขึนในกรณีทีผูป่้วยแจง้กบัเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลว่ารถทีเกิด

อุบติัเหตุมีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แต่ความจริงรถคนัทีเกิด

อุบติัเหตุไม่มีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และในเวลาทีผูป่้วยซึง

เป็นผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาล ผูป่้วยยงัส่งเอกสารทีใชป้ระกอบการเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบถว้น ผูป่้วยจึงตอ้งวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลให้กบัโรงพยาบาลไป

ก่อน และต่อมาเมือผูป่้วยนาํเอกสารทีใชใ้นการเบิกค่าเสียหายเบืองตน้มายนืครบถว้น โรงพยาบาลจึงคืนเงิน

ประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วย หลกัจากนนัเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจึงส่งเอกสารทีไดรั้บ

จากผูป่้วยไปทีบริษทัผูรั้บประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เพือเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ แต่เมือเจา้หนา้ทีของบริษทัผูรั้บประกนัตรวจสอบพบว่าผูป่้วยแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อ

เจา้หน้าทีของโรงพยาบาล แทที้จริงแลว้รถทีเกิดอุบติัเหตุไม่มีประกนัภัย แต่ผูป่้วยแจง้กบัเจา้หน้าทีของ

โรงพยาบาลว่ารถทีเกิดอุบติัเหตุเป็นรถอีกคนัหนึงซึงมีประกนัภยั แลว้นาํเอกสารของรถคนัทีมีประกนัภยัมา

ยืนต่อโรงพยาบาล ในกรณีเช่นนี บริษทัประกนัภัยจะไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้กบัโรงพยาบาล โดย

บริษทัประกนัภยัจะแจง้ใหโ้รงพยาบาลไปเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเอากบัผูป่้วยเอง  ทงั ๆ  ทีโรงพยาบาล

ไดคื้นเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วยไปแลว้ เนืองจากโรงพยาบาลเชือโดยสุจริตว่าบริษทั
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ประกนัจะตอ้งจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ใหก้บัโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลใหร้วมรวมเอกสารส่งให้กบั

บริษทัผูรั้บประกนัภยัครบถว้นตามทีบริษทัผูรั้บประกนัภยักาํหนดแลว้ ทาํให้โรงพยาบาลประสบปัญหาใน

การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วย65       

 7. ปัญหากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นเกินระยะเวลาทีกฎหมาย

กําหนด  ตามทีกล่าวแลว้ในบทที 3 ว่า เมือมีความเสียหายเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถตามทีบัญญัติไวใ้น

มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  เช่น รถทีก่อให้เกิดความเสียหาย 

ไม่ไดจ้ัดให้มีการกันภัย และเจา้ของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองต้นให้แก่ผูป้ระสบภยั หรือจ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจาํนวน รถทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ผูข้บัหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้

ว่าความเสียหายเกิดจากรถคนัใด เป็นตน้ กรณีเช่นนีผูป้ระสบภยัจากรถหรือบุคคลตามทีกฎหมายกาํหนดมี

สิทธิร้องขอให้กองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากรถจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นได้ โดยกองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สร็จสินภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ 

ทงันี โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผดิ ทงันี ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535             

 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติในบางกรณีกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากจะใช้เวลาในการจ่าย

ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถเกินเวลาระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนดโดยเฉพาะอย่างยิงใน

กรณีดงัต่อไปนี           

 (1) กรณทีีรถทีก่อให้เกดิความเสียหายมไิด้จดัให้มีการประกันภัย และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหาย

เบืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจํานวนตามมาตรา 23 (1) 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทงันี เนืองจากในกรณีทีรถทีก่อให้เกิดความ

เสียหายไม่มีประกันภยั เมือเจา้หน้าทีของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากรถได้รับคาํร้องขอรับค่าเสีย

เบืองตน้ เจา้หน้าทีของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจะแจง้ให้เจา้ของรถมาจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น

ใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถ หรือจ่ายใหก้บัโรงพยาบาล (ซึงไดรั้บมอบอาํนาจจากผูป้ระสบภยัจากรถ) ภายใน 7 

วนั66 ซึงหากเจา้ของรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายไม่ชาํระเงินค่าเสียหายเบืองตน้ให้กบัผูป้ระสบภยั หรือ

โรงพยาบาล (ผูรั้บมอบอาํนาจ) กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจึงจะพิจารณาจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้

ให้กับผูป้ระสบภัยจากรถ หรือโรงพยาบาล (ผูรั้บมอบอาํนาจ)  ด้วยเหตุเช่นนีทาํให้กองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้เกินระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ทงันีเนืองจาก เมือกองทุน

ทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บคาํร้องขอใหจ่้ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ กองทุนควรทีจะรีบพิจารณาจ่ายเงิน

                                                             
65 สริยาภรณ์ ศิริธร.  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 
66 พนิดา ชุมโชติ.  เจา้หนา้ทีชาํนาญการ สาํนกังานกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุง.   

สัมภาษณ์.   3 พฤศจิกายน 2557. 
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ค่าเสียหายเบืองตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือโรงพยาบาล ( ผูรั้บมอบอาํนาจ) ทนัที แต่กองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถกลบัใชว้ิธีแจง้ให้เจา้ของรถคนัทีก่อให้เกิดความเสียหายชาํระค่าเสียหายเบืองตน้ให้กบั

ผูป้ระสบภัยจากรถ หรือโรงพยาบาล (ผูรั้บมอบอาํนาจ) ก่อน หากเจ้าของรถไม่ชาํระ กองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถจึงจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในภายหลงั ทาํใหก้ารจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ของ

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถเกิดเวลาทีกฎหมายกาํหนด  การจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ในกรณีนีโดย

ปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนนบัแต่กองทุนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บคาํร้องขอ67  

 (2) รถทีก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความ

เสียหายไว้ ในกรณทีีทราบว่ารถคนัใดเป็นผู้ก่อให้เกดิความเสียหาย กรณีนีในทางปฏิบติัของสาํนกังานกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุง พนักงานเจา้หน้าทีจะทาํหนังสือแจง้ให้สาํนักงาน

ขนส่งจงัหวดัตรวจสอบว่าบุคคลใดเป็นเจา้ของรถ ซึงในขนัตอนนีจะใชเ้วลาประมาณ 7 วนั68 สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุงจึงจะทราบผลการตรวจสอบ

หลงัจากนนัจึงเรียกใหเ้จา้ของรถจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือโรงพยาบาลผูรั้บมอบ

อาํนาจจากผูป้ระสบภยัจากรถแลว้แต่กรณี หากเจา้ของรถไม่ชาํระ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจึงจะ

พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในภายหลงั การกาํหนดขนัตอนการปฏิบติังานในลกัษณะเช่นนีทาํให้การ

จ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถเกิดเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

 8. ปัญหาการในการยดึรถทีก่อให้เกดิความเสียหายเพือให้เจ้าของรถจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น แมว้่า

ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะให้อาํนาจแก่นายทะเบียนใน

การยดึรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายไวจ้นกว่าเจา้ของรถจะจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ แต่ในทางปฏิบติัเมือ

นายทะเบียนจะกระทาํการยดึรถ นายทะเบียนมกัจะถูกเจา้ของรถขดัขวาง ข่มขู่ คุกคาม ทาํใหน้ายทะเบียนไม่

สามารถยดึรถได้69 

 

 

 

 

                                                             
67 พิลยัลกัษณ์ ฉ้วนกลิน. พนกังานการเงินและบญัชี โรงพยาบาลพทัลุง. อา้งแลว้. 
68 พนิดา ชุมโชติ. เจา้หนา้ทีชาํนาญการ สาํนกังานกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุง.  

อา้งแลว้. 
69 พนิดา ชุมโชติ เจา้หนา้ทีชาํนาญการ สาํนกังานกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจงัหวดัพทัลุง.  

เพิงอา้ง. 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

แมว้่าพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จะมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถให้ไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเบืองตน้ทีแน่นอน และในเวลาทีรวดเร็ว โดยกาํหนดให้

เจา้ของรถซึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พือใชต้อ้งจดัให้มีการประกนัภยั ยกเวน้ รถบางประเภททีกฎหมายยกเวน้

เอาไวว้่าไม่ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยั ทงันี เพือให้ผูรั้บประกนัเขา้มาทาํหน้าทีชดใชค่้าเสียหายในกรณีทีมี

ความเสียหายเกิดขึนจากรถ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัยงัมีปัญหาอยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง

ปัญหาทีเกิดขึนในขันตอนของการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้นจากบริษัทผูรั้บประกันภัย ทาํให้การ       

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ยงัไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เท่าทีควร ซึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนควรทีจะต้องได้รับการแก้ไข เพือมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต     

ของผูป้ระสบภยัจากรถ รวมทงัเพือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย     

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั ญ ห า เ กี ย ว กับ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า เ สี ย ห า ย เ บื อ ง ต้น ต า ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ                    

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัพทัลุง พบว่าในขนัตอนและวิธีการร้องขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้ยงัมีประเด็นทีสมควรปรับปรุงแกไ้ขในหลายประเด็น ดงันี     

 1. โรงพยาบาลแต่ละแห่งยงัมแีนวปฏิบัตใินเรืองการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้นแทนผู้ประสบภัย

จากรถทีแตกต่างกัน  จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้

แทนผูป่้วยซึงเป็นผูป้ระสบภยัจากรถ แต่บางโรงพยาบาลก็ไม่มีระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทน

ผูป่้วยซึงเป็นผูป้ระสบภยัจากรถ ทาํให้ผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งดาํเนินการขอรับค่าเสียหายเบืองตน้เอง     

ซึงในกรณีเช่นนีผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งประสบกบัปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการไม่ทราบขนัตอน

และวิธีการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ ปัญหาทางทราบว่าบริษทัประกนัภยัตงัอยู่ทีใด ปัญหาเรืองตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางค่อนขา้งสูงเมือตอ้งเดินทางไปยนืขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยั ซึงมี

ส่วนใหญ่มกัจะมีสาํนกังานสาขาตงัอยูที่อาํเภอเมืองพทัลุงเพียงแห่งเดียว ส่วนอาํเภออืน ๆ ในจงัหวดัพทัลุง

จะไม่มีสาํนกังานสาขาของบริษทัประกนัตงัอยู ่เป็นตน้ นอกจากนนั แมบ้างโรงพยาบาลจะมีระบบการร้อง

ขอรับค่าเสียหายเบืองต้นแทนผูป้ระสบภัยจากรถก็ตาม แต่ไม่มีระบบวางเงินประกันการชําระค่า

รักษาพยาบาล ในกรณีเช่นนี หากผูป้ระสบภยัจากรถเป็นผูป่้วยใน แต่ยงัรวบรวมเอกสารทีใชป้ระกอบการ

ร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบ และแพทยอ์นุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือผูป้ระสบภยัจากรถ
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เป็นผูป่้วยนอกและมีเอกสารทีใชป้ระกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบ กรณีเช่นนี ผูป่้วยซึง

ประสบภยัจากรถซึงใชสิ้ทธิขา้ราชการ หรือใชสิ้ทธิ 30 รักษาทุกโรค จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลให้กบั

โรงพยาบาลและนาํใบเสร็จรับเงินและเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งไปร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทั

ผูรั้บประกันภัยเอง ในกรณีเช่นนี ผูป้ระสบภยัจากรถก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับทีเกิดขึนในกรณีที

โรงพยาบาลไม่มีระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ    

2. เจ้าของรถไม่จดัให้มกีารประกนัภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ  

แม้เจ้าของรถโ ดยทั วไปจะทร าบว่ ารถทีตนใช้หรือมีไว้เ พือใช้จะต้องจัดให้ มีการประกันภัย                        

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ตาม แต่ก็มีเจา้ของรถจาํนวนมากทีไม่ปฏิบติั

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยไม่จดัให้มีการประกนัภัยรถ โดยเฉพาะ

รถจกัรยานยนตเ์ก่า ซึงเจา้ของรถเก่าเหล่านีมกัไม่ใหค้วามสาํคญัในการชาํระภาษีรถประจาํปี และไม่จดัให้มี

การประกนัภยัดว้ย ซึงการทีเจา้ของรถไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535 นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2539 ซึงตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาทแลว้ ยงัก่อให้เกิดปัญหาตามมา

อยา่งนอ้ย 2 ประการ ดงันี      

2.1 ผู้ประสบภัยจากรถทีได้รับบาดเจบ็ต้องชําระค่ารักษาพยาบาลเองผูป้ระสบภยัทีไดรั้บ 

บาดเจ็บจากรถทีไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย โดยเฉพาะผู ้ป่วยทีใช้สิทธิข้าราชการในการเบิกค่า

รักษาพยาบาล และผูป่้วยทีใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค จะตอ้งจะชาํระค่ารักษาพยาบาลเองในวงเงินค่า

รักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท จะใช้สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ แต่ค่า

รักษาพยาบาลในส่วนทีเกินกว่า 15,000 บาท ผูป่้วยสามารถใชสิ้ทธิขา้ราชการ หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุก

โรคไดต้ามปกติ    

2.2 ปัญหาผู้ประสบภัยจากรถทีไม่มปีระกนัภัยแจ้งเท็จว่ารถทีเกดิอุบัตเิหตุเป็นรถอกีคนั 

หนึงซึงมปีระกนัภัย (ปัญหาการเปลยีนรถ) ตามทีกล่าวแลว้ว่า ผูป้ระสบภยัทีไดรั้บบาดเจ็บจากรถทีไม่ไดจ้ดั

ใหมี้การประกนัภยั โดยเฉพาะผูป่้วยทีใชสิ้ทธิขา้ราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และผูป่้วยทีใชสิ้ทธิ    

30 บาทรักษาทุกโรค โดยค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนภายในวงเงิน 15,000 บาท ผูป่้วยทีใชสิ้ทธิขา้ราชการ 

หรือใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลเอง ทาํให้ผูป่้วยจาํนวนหนึง ซึงประสบภยั

จากรถทีไม่ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยั แต่เวลาแจง้กบัเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาลว่า รถคนัทีเกิดเหตุเป็นรถอีก

คนัหนึงซึงมีประกนัภยั ซึงเป็นการใหข้อ้มูลเท็จจริงต่อเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล และหลงัจากนนัก็รวบรวม

เอกสารจากรถทีผูป้ระสบภยัอา้งว่าเป็นรถคนัทีเกิดอุบติัเหตุ ทงันี เพือทีจะให้โรงพยาบาลดาํเนินการร้อง

ขอรับค่าเสียหายเบืองต้นจากบริษัทประกันมาชาํระค่ารักษาพยาบาล และตนเองจะได้ไม่ต้องชาํระค่า

รักษาพยาบาลดว้ยเงินของตนเอง         

 3. ความผดิฐานไม่จดัให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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มไิด้เป็นหนึงในข้อหาหลกัของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  โดยปกติเจา้หน้าทีตาํรวจจะเน้นจบักุมผูก้ระทาํ

ความผิด 10 ข้อหลกัก่อน แต่เนืองจากความผิดฐานไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นหนึงในบรรดาข้อหาหลกัทีสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนดขึน      

ทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจไม่ค่อยให้ความสาํคญัในการจบักุมผูที้กระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เมือเจา้หนา้ทีตาํรวจไม่กวดขนัจบักุม จึงทาํใหมี้การฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่จดั

ใหมี้ประกนัภยัเป็นจาํนวนมาก เมือรถไม่มีประกนัภยั หากมีอุบติัเหตุเกิดขึนยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาอืนตามอีก

หลายประการดงักล่าวไดก้ล่าวแลว้ตามขอ้ 2        

 4. การทีสํานักงานตาํรวจแห่งชาตไิม่มรีะบบบันทึกข้อมูลการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมการประกันภัย ว่าดว้ยอตัราเปรียบเทียบปรับตาม

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2547 ซึงกาํหนดอตัราเปรียบเทียบปรับเอาไว ้ดงันี 

 ความผดิครังที 1 เปรียบเทียบปรับ 500 บาท      

 ความผดิครังที 2 เปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท     

 ความผดิครังที 3 เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท     

 ความผดิตงัแต่ครังที 4 ขึนไป เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท     

 จากทีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการกระทาํความผิดฐานไม่จดัให้มีประกนัภยัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในแต่ละครังการใชดุ้ลยพินิจในการลงโทษปรับไม่เท่ากนั ยิงมีการ

การกระทาํความผดิมากขึนเท่าใดการลงโทษปรับจะสูงขึนเรือย ๆ  แต่อยา่งไรก็ดี สถานีตาํรวจส่วนใหญ่ใน

จงัหวดัพทัลุง ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (online) ทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบไดว้่า การกระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ของผูก้ระทาํความผดิ เป็นการกระทาํความผิดครังที

เท่าใด ทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจจะตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นการกระทาํความผดิครังแรก ทาํใหก้ารบงัคบัใช้

กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร        

 5. เจ้าของรถมีความเข้าใจคลาดเคลือนเกียวกับการจัดให้มีการประกันภัยกับการชําระภาษีรถ

ประจาํปี โดยเจา้ของรถจาํนวนมากเขา้ใจว่ารถทีไม่ไดช้าํระภาษีรถประจาํปีจะไม่สามารถทาํประกนัภยัตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ได ้ ดงันัน เจา้ของรถโดยเฉพาะรถเก่า หรือรถทีใช้

ภายในหมู่บา้น (ไม่ไดใ้ชข้ับเขา้ในตัวเมือง) ซึงเจา้ของรถไม่ไดช้าํระภาษีรถประจาํปี เจา้ของรถจึงไม่ทาํ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ดว้ย  ทงั ๆ ทีในความเป็นจริงแลว้

กฎหมายกาํหนดไวแ้ต่เพียงว่า รถทีจะชาํระภาษีรถประจาํปีจะตอ้งจดัให้มีประกนัภยัเสียก่อนหรือกล่าวอีก

นยัหนึง คือ รถทีไม่มีประกนัภยัจะชาํระภาษีรถประจาํปีไม่ได ้ แต่รถทีไม่ไดช้าํระภาษีรถประจาํปี กฎหมาย

ไม่ไดห้า้มทาํประกนัภยั ดงันัน รถทีไม่ไดช้าํระภาษีประจาํปีจึงสามารถทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติั
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คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ได ้และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 ยงับังคับให้เจ้าของรถทีมีรถไว้เพือใช้ต้องจัดให้มีการทาํประกันภัยอีกด้วย ความเข้าใจที

คลาดเคลือนเช่นนี เป็นสาเหตุส่วนหนึงทีเจ้าของรถไม่จัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535        

6. เจ้าของรถขาดความรู้ความเข้าใจเรืองความเกยีวเนืองเชือมโยงระหว่างการจดัให้มกีารประกนัภยั

รถกบัสิทธิในการรักษาพยาบาล  เจา้ของรถบางส่วนไม่ทราบว่าหากไดรั้บบาดเจ็บอนัเนืองมาจากการใชร้ถ 

จะตอ้งเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัประกนัภยัตาพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ก่อน จาํนวน 15,000 บาท ส่วนทีเกิน 15,000 บาท ผูป่้วยจึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ

สิทธิขา้ราชการได ้หากรถทีเกิดอุบติัเหตุไม่มีประกนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ผูป่้วยทีไดรั้บบาดเจ็บอนัเนืองมากจากอุบติัเหตุจากการใชร้ถ จะตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลเองจาํนวน 

15,000 บาท ส่วนที 15,000 บาท จึงจะสามารถใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือสิทธิขา้ราชการได ้ การขาด

ความรู้ความเข้าในประเด็นนีทาํให้เจ้าของรถส่วนหนึงไม่ตระหนักถึงความสําคญัของการจัดให้มีการ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535    

 7. ผู้ประสบภัยจากรถไม่ทราบหลกัเกณฑ์และวธิีการการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้น               

แมว้่าประชาชนโดยทวัไปจะทราบว่าเจา้ของรถมีหนา้ทีทาํประกนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 แต่เมือประสบภยัจากรถจนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บุคคลโดยทวัไปมกัจะ

ไม่ทราบว่าขนัตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร จึงทาํ

ใหผู้ป้ระสบภยัจากรถส่วนหนึงไม่ร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัผูรั้บประกนัภยัทาํให้ผูป้ระสบภยั

จากรถสิทธิอนัพึงมีพึงได ้         

 8. ผู้ รับประกันภัยเรียกเอกสารหลักฐานทีใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

ผู้ประสบภัยจากรถเกนิกว่าทีกฎหมายกําหนด  ในกรณีทีผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บบาดเจ็บการร้องของรับ

ค่าเสียหายเบืองต้นตามกฎกระทรวง กาํหนดความเสียหายทีจะให้ไดรั้บค่าเสียหายเบืองตน้ จาํนวนเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ พ.ศ. 2552 กาํหนดให้ยืนหลกัฐานเพือใช้

ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ไม่มาก หลกั ๆ มีเอกสารเพียง 2 ชิน คือ 1. ใบเสร็จรับเงิน และ     

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหลกัฐานอืนทีทางราชการออกให้ เท่านัน  แต่ในทางปฏิบติับริษัท

ประกนัภยัจะกาํหนดใหโ้รงพยาบาลเรียกเอกสารดงัต่อไปนีจากผูป้ระสบภยัจากรถ   

 (1) บนัทึกประจาํวนัตาํรวจพร้อมสาํเนาถูกตอ้งจากร้อยเวร   2 ฉบบั  

 (2) สาํเนาบตัรประชาชน ผูข้บัขีและผูโ้ดยสาร (ถา้เป็นเด็กใชสู้ติบตัร)  2 ฉบบั  

 (3) สาํเนาทะเบียนบา้น ผูข้บัขีและผูโ้ดยสาร    2 ฉบบั  

 (4) สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยั (พ.ร.บ.)      2 ฉบบั  

 (5) สาํเนาคู่มือทะเบียนรถ      2 ฉบบั  
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 (6) สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของรถ (พร้อมใหเ้จา้ของรถเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง) 2 ฉบบั  

 (7) สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของรถ (พร้อมใหเ้จา้ของรถเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง) 2 ฉบบั  

 (8) ใบเปลียนแปลงทะเบียนรถ (ถา้มี)     2 ฉบบั  

 (9) สาํเนาบตัรประชาชนผูย้นืหลกัฐาน (กรณีญาติยนืแทนผูป้ระสบภยั) 2 ฉบบั  

 จากทีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าบริษทัประกนัภยัเรียกเอกสารทีใชป้ระกอบคาํร้องขอรับค่าเสียหาย

เบืองตน้เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนดอยา่งมาก ทาํใหผู้ป้ระสบภยัจากรถตอ้งประสบกบัความยุ่งยาก และตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายสูงในการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถว้น ทาํให้เจา้ของรถไม่ชอบทีจะใช้สิทธิร้อง

ขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัประกนัภยั       

 9. ผู้รับประกนัภัยจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นเกนิระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ตามมาตรา 25 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และขอ้ 670 ของกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงือนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้จากกองทุน 

พ.ศ. 2552 กาํหนดใหผู้รั้บประกนัภยัจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ ใหจ่้ายแก่ผูป้ระสบภยัจากรถ ภายในเจ็ดวนันับ

แต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผิด หากผูรั้บประกนัภยัฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าเสียหาย

เบืองตน้ภายในกาํหนด 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ ตอ้งระวางโทษปรับปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงห้า

หมืนบาทตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  แต่ในทางปฏิบติัผูรั้บ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถมกัจะใชเ้วลาในการจ่ายค่าเสียเบืองตน้ประมาณ    

2 สัปดาห์ – 1 เดือน ซึงเกินกว่าระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด  การทีบริษทัประกันภัยจ่ายเงินค่าเสีย

เบืองตน้ล่าชา้ อาจทาํให้โรงพยาบาลซึงเป็นผูร้้องขอรับค่าเสียหายเบืองต้นแทนผูป้ระสบภยัจากรถ หรือ

ผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บความเสียหาย        

 10. กรณผีู้ประสบภัยจากรถเป็นผู้ป่วยประกนัสังคมโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลจะมแีนวปฏิบตัทิี

แตกต่างกนั  ผูป้ระสบภยัจากรถทีมีสิทธิประกนัสงัคม หากพิจารณาตามกฎหมายแลว้ ผูมี้สิทธิประกนัสังคม

สามารถใชสิ้ทธิไดท้งั 2 ทาง กล่าวคือ สามารถใชสิ้ทธิไดท้งัสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ พ.ศ. 2535 และสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แต่อย่างไรก็ตาม ในบาง

โรงพยาบาลถา้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บจากรถทีมีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลจะไม่ให้ผูป่้วยใชสิ้ทธิประกนัสังคมแต่จะให้ใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  หรือบางโรงพยาบาลแมจ้ะไม่ใชว้ิธีการบงัคบัใหผู้ป่้วยทีมีสิทธิประกนัสังคม

ใหใ้ชสิ้ทธิเบิกค่าเสียหายเบืองตน้จากผูรั้บประกนัภยั แต่จะใชว้ิธีแนะนาํให้ผูป่้วยประกนัสังคมใชสิ้ทธิเบิก

ค่าเสียหายเบืองตน้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 รักษาพยาบาลจากกองทุน

                                                             
70  ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126. ตอนที 97 ก. 25 ธนัวาคม 2552. หนา้ 30. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/023/1.PDF  



84 

 

ประกนัสงัคมได ้การกระทาํในลกัษณะเช่นนีถือเป็นการจาํกดัสิทธิของผูป่้วยทีมีสิทธิตามพระราชบญัญติั

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533          

 11. ปัญหากรณีทีเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลคืนเงินประกันการชําระค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยไป

แล้วแต่ต่อมาพบว่าผู้ป่วยยืนเอกสารเท็จ ตามทีกล่าวแลว้ว่าโรงพยาบาลทีมีระบบวางเงินประกนัการชาํระค่า

รักษาพยาบาล เมือผูป้ระสบภยัจากรถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจะ

สอบถามว่ารถคนัทีเกิดอุบติัเหตุมีประกันภยัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

หรือไม่ หากรถคันดังกล่าวมีประกันภัยเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจะให้คาํแนะนําผูป่้วยหรือญาติผูป่้วย

(โดยเฉพาะผูป่้วยใน) ให้ญาติผูป่้วยเตรียมเอกสารทีใช้ในการเบิกเงินค่าเสียหายเบืองต้นมายืนให้กับ

เจา้หน้าทีของโรงพยาบาล หากญาติผูป่้วยนาํเอกสารมายืนครบถว้นก่อนทีแพทยจ์ะอนุญาตให้ออกจาก

โรงพยาบาล ผูป่้วยจะไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท  แต่ถา้ญาติผูป่้วย (ผูป่้วยใน) ยงัไม่

นาํเอกสารมายืน หรือนาํเอกสารมายืนไม่ครบ และแพทยอ์นุญาตให้ผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือ

กรณีผูป่้วยนอกซึงมีเอกสารไม่ครบถว้น (ผูป่้วยนอก ส่วนใหญ่มีเอกสารไม่ครบ) กรณีเช่นนีผูป่้วยตอ้ง

วางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล และ

เมือผูป่้วยนาํเอกสารมายนืใหแ้ก่โรงพยาบาลครบถว้นภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีวางเงินประกนัโรงพยาบาลก็

จะคืนเงินประกนัใหก้บัผูป่้วย         

 อยา่งไรก็ดี ปัญหาทีเกิดขึนจะเกิดขึนในกรณีทีผูป่้วยแจง้กบัเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลว่ารถทีเกิด

อุบติัเหตุมีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แต่ความจริงรถคนัทีเกิด

อุบติัเหตุไม่มีประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และในเวลาทีผูป่้วยซึง

เป็นผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาล ผูป่้วยยงัส่งเอกสารทีใชป้ระกอบการเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ไม่ครบถว้น ผูป่้วยจึงตอ้งวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลให้กบัโรงพยาบาลไป

ก่อน และต่อมาเมือผูป่้วยนาํเอกสารทีใชใ้นการเบิกค่าเสียหายเบืองตน้มายนืครบถว้น โรงพยาบาลจึงคืนเงิน

ประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วย หลกัจากนนัเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลจึงส่งเอกสารทีไดรั้บ

จากผูป่้วยไปทีบริษทัผูรั้บประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เพือเบิกเงิน

ค่าเสียหายเบืองตน้ แต่เมือเจา้หนา้ทีของบริษทัผูรั้บประกนัตรวจสอบพบว่าผูป่้วยแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อ

เจา้หน้าทีของโรงพยาบาล แทที้จริงแลว้รถทีเกิดอุบติัเหตุไม่มีประกนัภัย แต่ผูป่้วยแจง้กบัเจา้หน้าทีของ

โรงพยาบาลว่ารถทีเกิดอุบติัเหตุเป็นรถอีกคนัหนึงซึงมีประกนัภยั แลว้นาํเอกสารของรถคนัทีมีประกนัภยัมา

ยืนต่อโรงพยาบาล ในกรณีเช่นนี บริษทัประกนัภัยจะไม่จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้กบัโรงพยาบาล โดย

บริษทัประกนัภยัจะแจง้ใหโ้รงพยาบาลไปเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเอากบัผูป่้วยเอง  ทงั ๆ  ทีโรงพยาบาล

ไดคื้นเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วยไปแลว้ เนืองจากโรงพยาบาลเชือโดยสุจริตว่าบริษทั

ประกนัจะตอ้งจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ใหก้บัโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลใหร้วมรวมเอกสารส่งให้กบั
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บริษทัผูรั้บประกนัภยัครบถว้นตามทีบริษทัผูรั้บประกนัภยักาํหนดแลว้ ทาํให้โรงพยาบาลประสบปัญหาใน

การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วย 

 12. ปัญหากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นเกินระยะเวลาทีกฎหมาย

กําหนด  เมือมีความเสียหายเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  กรณีเช่นนีผูป้ระสบภยัจากรถหรือบุคคลตามทีกฎหมายกาํหนดมี

สิทธิร้องขอให้กองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจากรถจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นได้ โดยกองทุนทดแทน

ผูป้ระสบภยัจากรถจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สร็จสินภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอ 

ทงันี โดยไม่ตอ้งรอการพิสูจน์ความรับผดิ ทงันี ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535  แต่เมือสาํนักงาน คปภ. จงัหวดัพทัลุงไดรั้บคาํร้องขอเงินค่าเสียหายเบืองตน้แลว้ไม่ทาํการ

พิจารณาจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูร้้องขอทนัทีแต่กลบัไปตรวจสอบก่อนว่าบุคคลใดเป็นเจา้ของรถ เพือ

เรียกใหเ้จา้ของรถชาํระเงินค่าเสียหายเบืองตน้ก่อนทาํใหจ่้ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้เกินระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนด            

 13. ปัญหาการในการยดึรถทีก่อให้เกดิความเสียหายเพือให้เจ้าของรถจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น แมว้่า

ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะให้อาํนาจแก่นายทะเบียนใน

การยดึรถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายไวจ้นกว่าเจา้ของรถจะจ่ายเงินค่าเสียหายเบืองตน้ แต่ในทางปฏิบติัเมือ

นายทะเบียนจะกระทาํการยดึรถ นายทะเบียนมกัจะถูกเจา้ของรถขดัขวาง ข่มขู่ คุกคาม ทาํใหน้ายทะเบียนไม่

สามารถยดึรถได ้          

      

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 1. กระทรวงธารณสุขควรกาํหนดให้มีระเบียบเพือกาํหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งในสังกัด

กระทรวงธารณสุขกาํหนดให้มีระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป่้วย ทงันีเพืออาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูป่้วยในการยนืคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้โดยไม่ตอ้งเดินทางไปทีบริษทัผูรั้บประกนัภยั

ซึงอยูห่่างไกล เนืองจากผูรั้บประกนัภยัมกัมีสาํนกังานสาขาตงัอยู่ทีอาํเภอเมืองเพียงเดียว ส่วนอาํเภออืนมกั

ไม่มีสํานักงานสาขาของบริษัทผูรั้บประกันภัยตังอยู่  ทังนี ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง

กาํหนดใหส้ถานพยาบาลจะตอ้งมีระบบวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลเอาไวด้ว้ยทงัผูป่้วยนอก

และผูป่้วยใน เพืออาํนวยความความสะดวกให้แก่ผูป้ระสบภยัจากรถทีเตรียมหลกัฐานไม่ครบ ( แต่แพทย์

อนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ หรือผูป้ระสบภยัจากรถเป็นผูป่้วยนอก ) ให้สามารถนาํเอกสารมายืน

เพิมเติมให้กบัสถานพยาบาลในภายหลงั โดยผูป้ระสบภยัจากรถจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางไปยืนคาํร้องขอรับ
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ค่าเสียหายเบืองตน้จากบริษทัผูรั้บประกนัภยัดว้ยตนเอง ซึงกรณีเช่นนีผูป้ระสบภยัจะไม่ไดรั้บความสะดวก 

และเสียค่าใชสู้ง เนืองจากบริษทัประกนัภยัมกัมีทีตงัอยูห่่างไกลดงัทีกล่าวแลว้ขา้งตน้  

 นอกจากนนั ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดใหผู้ป้ระสบภยัจากรถซึงเป็น

ผูป่้วยซึงใชสิ้ทธิประกนัสังคมสามารถเลือกใชป้ระกนัสังคม หรือจะใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถก็ได ้และห้ามสถานพยาบาลบงัคบัหรือแนะนาํเชิงบงัคบัให้ผูป้ระสบภยัจากรถใชสิ้ทธิ

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535      

 2.  สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรกําหนดให้ความผิดฐานไ ม่จัดให้มีการประกันภัยตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นความผิด 1 ในขอ้หาหลกัดว้ย เพือให้เจา้หน้าที

ตาํรวจกวดขนัจบักุมอย่างเคร่งครัด เพือให้ผูก้ระทาํความผิดเกิดความเข็ดหลาบไม่กลา้กระทาํความผิดซาํ 

และการลงโทษผูก้ระทําความผิดจะทําให้บุคคลอืนไม่กล้ากระทําผิดในลักษณะเดียวกันอีกด้วย                

ทงันี ความผดิในขอ้หาไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ถือเป็นหวัใจหลกัของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เนืองจากหากเจา้ของรถไม่จดั

ใหมี้การประกนัภยัยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายตามมามากมาย เช่น ผูป้ระสบภยัทีใชสิ้ทธิ 30 บาทรักษาทุก

โรค สิทธิขา้ราชการตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลเอง ปัญหาแจง้ความเท็จว่ารถคนัทีเหตุอุบติัเหตุมีประกนัทงั ๆ  

ทีรถทีเกิดอุบติัเหตุเป็นรถทีไม่มีประกนัภยั เป็นตน้       

 3. สํานักงานตาํรวจแห่งชาติควรจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจาํนวนครังทีเจา้ของรถไม่จัดให้มี

ประกันภยัตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภัยจาก พ.ศ. 2535 เนืองจากตามระเบียบของกรมการ

ประกนัภยัความผดิฐานไม่จดัใหมี้การประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

ครังแรก และครังต่อ ๆ ไป อตัราค่าปรับจะไม่เท่ากนั โดยระบบดงักล่าวตอ้งเป็นระบบทีมีการบนัทึกขอ้มูล

การอยา่งรวดเร็ว และตอ้งมีระบบออนไลน์ ( online ) เพือเจา้หนา้ทีตาํรวจทีปฏิบติัอยู่สามารถตรวจสอบได้

ว่าผูก้ระทาํความผดิกระทาํความผิดครังนีเป็นครังทีเท่าใด เพือให้เจา้หน้าทีตาํรวจทีปฏิบติังานอยู่สามารถ

กาํหนดโทษปรับไดอ้ยา่งถูกตอ้ง         

 4. ควรทาํการประชาสัมพนัธ์ให้เจ้าของรถทราบว่า แมร้ถจะไม่ได้มีการชาํระภาษีรถประจาํปี           

ก็สามารถทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ .ศ. 2535 ได้ โดยอาจ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางนายอําเภอ ก ํานัน และผูใ้หญ่บ้าน เพือให้บุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกํานัน              

และผูใ้หญ่บา้นเผยแพร่ข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ลูกบา้นต่อไป       
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 5. ควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทีใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค และผูที้สิทธิข้าราชการเพือ

รักษาพยาบาลทราบว่าหากไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากรถจะตอ้งใชสิ้ทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน หลงัจากนันจึงสามารถใชสิ้ทธิสิทธิ 30 บาท

รักษาทุกโรค หรือสิทธิขา้ราชการได ้        

 6. ควรแก้ไขบทบญัญัติตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ในประเด็น

ดงัต่อไปนี           

 6.1 ควรมีบทบงัคบัใหต้วัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัทีทาํหนา้ทีขายประกนัภยัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าทีตอ้งอธิบายถึงขนัตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ให้

เจา้ของรถผูเ้อาประกนัทราบ รวมทงับงัคบัใหร้ะบุไวใ้นกรมธรรมห์รือเอกสารประกอบกรมธรรมเ์กียวกบั

ขนัตอนการเบิกค่าเสียหายเบืองตน้ เพือใหผู้ป้ระสบภยัจากรถทราบขนัตอน รวมทงัหลกัฐานต่าง ๆ ทีใชใ้น

การร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ และเมือมีอุบติัเหตุเกิดขึนจะไดส้ามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ได้

อยา่งมนัใจ           

 6.2 ในการยึดรถตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535          

ควรมีบทใหอ้าํนาจแก่นายทะเบียนในการร้องขอกาํลงัสนบัสนุนจากเจา้หนา้ทีตาํรวจเพือช่วยเหลือและดูแล

ความปลอดภัยให้กับนายทะเบียนในขณะทีทาํการยึดรถตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535         

 7. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซึงเป็นผูมี้อาํนาจกาํกบั

ดูและบริษทัผูรั้บประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ควรกาํชบัให้บริษทั

ผูรั้บประกนัภยัและกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ จ่ายค่าเสียหายเบืองตน้ภายในระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนด 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ รวมทงัตอ้งกาํชบัมิให้บริษทัผูรั้บประกนัภยั

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เรียกหลกัฐานทีใช้ประกอบคาํร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบืองต้นเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด รวมทังเลขาธิการคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัจะตอ้งทาํตรวจสอบอยู่เสมอว่าบริษทัผูรั้บประกนัภยัจ่ายเงินค่าเสียเบืองตน้เกิน

ระยะเวลาทีกาํหนด หรือเรียกหลกัฐานเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนดหรือไม่    

 8. กระทรวงสาธารณสุขควรทาํความตกลงร่วมกบับริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดัให้

ชดัเจนว่าในกรณีทีผูป้ระสบภยัจากรถวางเงินประกนัการชาํระค่ารักษาพยาบาลไวก้บัโรงพยาบาล และต่อมา

ผูป้ระสบภยัจากรถนาํหลกัฐานมายืนให้กบัโรงพยาบาลครบถว้นเพือให้โรงพยาบาลยืนคาํร้องขอรับเงิน
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ค่าเสียหายเบืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ และโรงพยาบาลไดคื้นเงินค่ารักษาพยาบาลให้กบัผูป้ระสบภยั

จากรถไปแลว้ และเมือบริษทักลางาคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดัไดค้าํร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้และ

ไดต้รวจสอบเรียบร้อยแลว้พบว่า รถทีก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีประกนัภยัแต่ผูป้ระสบภัยจากรถแจ้ง

ขอ้ความอนัเป็นเท็จว่ารถคนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหายมีประกนัภยั แลว้นาํหลกัฐานเกียวกบัการทาํประกนัภยั

ของรถคนัอืนทีมีประกนัภยัมายนืเพือร้องขอรับค่าเสียหายเบืองตน้ ( เปลียนรถ ) ในกรณีเช่นนีขอ้ตกลงร่วม

ดังกล่าวควรกาํหนดให้ชัดเจนเลยว่า ในกรณีทีผูป้ระสบภัยยืนหลักฐานทีใช้ประกอบการร้องขอรับ

ค่าเสียหายเบืองต้นครบถว้นแลว้ บริษัทกลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถมีหน้าทีต้องจ่ายเงินเสียหาย

เบืองตน้ (ทีเป็นค่ารักษาพยาบาล) ให้กับโรงพยาบาล และหากตามขอ้เท็จจริงแลว้รถคนัทีเกิดอุบัติเหตุ          

ไม่มีประกนัภยั บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งดาํเนินการเรียกเงินค่าเสียหายเบืองตน้ทีจ่าย

ใหก้บัโรงพยาบาลไปแลว้ คืนจากเจา้ของรถทีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายไปต่อ   
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สาํนกัพิมพพ์ลสยามพรินติง (ประเทศไทย). 2545.   

 

วิจิตรา ( ฟุ้งลดัดา ) วิเชียรชม.  หลกักฎหมายประกนัสังคม. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพมหานคร : วิญ ู

ชน. 2538. 

 

สุพิศาล ภกัดีนฤนาค. 4 dimansions การบริหารงานสืบสวน : กองปราบปราม. นนทบุรี : กรีนแอ

ปเปินกราฟฟิครินติง. 2556.         

  

วทิยานิพนธ์ 

 วทิยานิพนธ์ 

กลัป์ยานี ขนุหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีมต่ีอการให้บริการของบริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั สาขาจดัหวดัพงังา” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต บณัฑิตวิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต,2548).  

ขุมทอง สุจิระพงษ.์ “ความพงึพอใจของลกูค้าต่อการใช้บริการประกนัภัยรถยนต์ของบริษทัแอลเอม็

จปีระกนัภัยจาํกดัสาขาอุบลราชธาน”ี (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี,2551). 

 

จิรวสั ฉตัรไชยสิทธิกูล. “ประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบืองต้นตามสิทธิภายใต้การคุ้มครอง

ของพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถของโรงพยาบาลตาํรวจ” (วิทยานิพนธ ์หลกัสูตรพฒันบริ

หารศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสงัคม),2539). 
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จุฑาธิป เจริญวงษ.์ “การสนบัสนุนของพยาบาลให้ผู้ป่วยทมีารับบริการโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั

แพร่ใช้สิทธติามพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” (ภาคนิพนธม์หาบณัฑิต หลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2541). 

 

ชนะพล มหาวงษ.์ “มาตรการทางกฎหมายกบัปัญหาการนาํรถเข้าสู่ระบบการประกนัภัยตาม

พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับณัฑิตย,์2545). 

ปรีชา ขาํเพชร. “ปัญหากฎหมายเกยีวกบัการบังคบัใช้พระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕”(วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย,์๒๕๔๓). 

พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์. “การรับรู้นโยบายตดัแต้มใบขับขีและพฤตกิรรมการขับรถของผู้ขบัขี

ยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 

2545). 

ภทัธรัฏฐ ์ดิษยบุตร. “การประกนัภยัความรับผดิเกยีวกบัผลติภัณฑ์อนัตราย : ศึกษากรณผีลติภัณฑ์

ทีใช้ประจาํวนัในครัวเรือน” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์๒๕๕๐)   

 รุ่งโรจน์ รืนเริงวงศ.์ “มาตรการทางกฎหมายเกยีวกบัการลงโทษผู้กระทําผดิกฎหมายจราจร”. 

(วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2543).    

 เววญั วิชิตะกุล. “การวเิคราะห์โครงสร้างตลาดและปัจจยัทมีอีทิธิพลต่อการทําประกนัภัยรถยนต์นงั

ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจในเขตกรุงเทพมหานคร”.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ๒๕๔๕ .

 อนุภพ แกว้พาที และคณะ. “ความพงึพอใจของผู้เอาประกนัภัยในเขตพืนทกีรุงเทพมหานคร ทีมต่ีอ

การใช้บริการหลงัการขายของบริษัทประกนัภัยรถยนต์ ประจาํปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรณศึีกษา:การ

ประกนัภัยรถยนต์ประเภทที ๑”. (งานวิจยั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม,2549). 

เอกลกัษณ์ คะดาษ. “ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการทีมผีลต่อระดบัความพงึ

พอใจของผู้ใช้บริการประกนัภยัรถยนต์ประเภททหีนึงในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร,2548).  
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ภาคนิพนธ์ 

 

เกียรติกอ้ง นิมสาคร. “ประสิทธิภาพในการชดใช้ค่าเสียหายเบืองต้นตามพระราชบัญญัตคิุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กรณศึีกษาบริษัทประกนัวนิาศภัยจงัหวดันครปฐม” (ภาคนิพนธรั์ฐศาสตร

มหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2551).  

จารุวรรณ พุทธิผล. “การสูญเสียจากอบุัตเิหตุจราจรและการได้รับสิทธิตามพระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถของผู้มารับการรักษาทีโรงพยาบาลบุณฑริกจงัหวดัอุบลราชธาน”ี (การคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,2547).  

รัดดา ภานิล. “คุณภาพการให้บริการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั สาขาขอนแก่ 

ตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535” (การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2547).  

 

สมพร สืบถวิลกุล. “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคบัใช้พระราชบัญญตัคิุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535” (ภาคนิพนธรั์ฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2544).  

        

Web site 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. แผนทนีําทางเชิงกลยทุธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน 

พ.ศ. 2554-2563. มปท, 2554.หนา้ 7. คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556. จาก

http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-activity-th/2011-12-24-07-00-7  

 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั.  แผนทีนาํทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง

ถนน พ.ศ. 2554-2563. มปท. 2554. หนา้ 2.  คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556 จาก 

http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-activity-th/2011-12-24-07-00-7  

 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 125. ตอนพิเศษ 50 ง. วนัที 7 มีนาคม 2551. หนา้ 44. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 

2557. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 126. ตอน 97 ก. วนัที 25 เมษายน 2552. หนา้ 23-27. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 

2557. จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/097/23.PDF 
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ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 126. ตอน 97 ก. วนัที 25 เมษายน 2552. หนา้ 28-31. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 

2557. จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/097/23.PDF 

 

 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 127. ตอน 23 ก. วนัที 2 เมษายน 2553. หนา้ 1-7. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 

2557. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF 

 

สุพร รัตนนาคินทร์(แปล). สมุดปกขาวเพือถนนปลอดภยัภายในปี 2593. มปท. มปป. หนา้ 3. คน้

เมือวนัที 17 มีนาคม 2556. จาก http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/project-activity-

th/2011-12-24-07-00-7 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั.  ตารางเปรียบเทยีบปรับ 

[ออนไลน]์  คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2557 จาก http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_car02-11.php 

 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต.ิ มปท. มปป.  หนา้ 25-

35. คน้เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2557 จาก : http://library.nhso.go.th/ 

 

 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ.  ข้อมูลสถิตคิดีจราจร [ออนไลน]์, คน้เมือวนัที 17 มีนาคม 2556 จาก

http://statistic.police.go.th/traff_main.htm   

       

 เหตุผลทา้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที 109 

ตอนที 44 หนา้ 56 วนัที 9 เมษายน 2535. คน้เมือวนัที 1 ตุลาคม 2557. จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/044/45.PDF 

 

การสัมภาษณ์ 

กลัยา แกว้ชูทอง.  เจา้หนา้ทีดา้นประกนัภยั โรงพยาบาลบางแกว้. สัมภาษณ์.  29 สิงหาคม 2556. 

 

 พนิดา ชุมโชติ.  เจา้หนา้ทีชาํนาญการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั จงัหวดัพทัลุง.  สัมภาษณ์.   3 พฤศจิกายน 2557.  

พิลยัลกัษณ์ ฉว้นกลิน. พนกังานการเงินและบญัชี  โรงพยาบาลพทัลุง.  สัมภาษณ์.  30 สิงหาคม 

2556. 
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วิโรจน์ นวลรัตน์.  พนกังานสอบสวนชาํนาญพิเศษ สถานีตาํรวจภูธรป่าพะยอม. สัมภาษณ์.   29 

ตุลาคม 2557. 

 

 สริยาภรณ์ ศิริธร.  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 

 

สาวลี ณ มณี.   เจา้หนา้ทีดา้นประกนัภยั โรงพยาบาลป่าบอน.  สัมภาษณ์.   29 สิงหาคม 2556. 

 

สุมินทรา เรืองศรี.  พนกังานธุรการ โรงพยาบาลศรีบรรพต.  สมัภาษณ์. 7 มกราคม 2557. 

 

อญัชลี ยอดราช.  พนกังานพิมพ ์ทาํหนา้ทีดา้นประกนั พ.ร.บ. โรงพยาบาลควนขนุน.  สัมภาษณ์.  7 

มกราคม 2557. 

 

อมฤต อุษามาลยเ์วท. รองสารวตัรป้องกนัและปราบปราม สถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัลุง.  สัมภาษณ์.  

15 ตุลาคม  2557 

        
เอกสารอืน ๆ  

หนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง ที พท 0027.233/7116 ลงวนัที 28 ธนัวาคม 2555 หนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง  

ที พท 0027.233/114 ลงวนัที 9 มกราคม 2556 และหนงัสือโรงพยาบาลพทัลุง ที พท 0027.233/755  

ลงวนัที 18 กุมภาพนัธ ์2556 
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ประวตัคิณะผู้วจิยั 

ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากร โกมลวานิช 

ประวตักิารศึกษา 

1. นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2549 

2. เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา พ.ศ. 2538 

3. นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536 

ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน 

 รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ผลงานทางวชิาการ 

1. หนังสือ 

 ธนากร โกมลวานิช. คาํอธบิายกฎหมายตวัเงิน. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล. 2554.   

2. วจิยั 

 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ. “สิทธขิองประชาชนในการจดัการป่าชายเลนร่วมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน”. ทุนแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะทีดี (นสธ.) สานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.). 2554. 
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ประวตัคิณะผู้วจิยั 

 

1.ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาง กนกลกัษณ์  จุ๋ยมณี 

2.ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย ์

3. หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ (วิทยาเขตพทัลุง) เลขที 222 หมู่ 2 ต.บา้นพร้าว อ.ป่า

พยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 โทรศพัท ์0869663870 

4. ประวตักิารศึกษา 

 นิติศาสตรมหาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

(กฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา)  

 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม อนัดบั 2) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 เนติบณัฑิต    สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
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ประวตัคิณะผู้วจิยั 

 

1.ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ศราวุธ  อินทราพงษ ์

2.ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย ์

3. หน่วยงาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทกัษิณ (วิทยาเขตพทัลุง) เลขที 222 หมู่ 2  

ต.บา้นพร้าว อ.ป่าพยอม จงัหวดัพทัลุง 93110 โทรศพัท ์074 693997 

4. ประวตักิารศึกษา  

 -วิทยาศาสตรบณัฑิต (การฝึกและการจดัการ)   วิทยาลยัพละศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา)  มหาวิทยาลยับูรพา 

  

 


