พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
เหตุผลในการประกาศใชกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ
รถยนตเปนสิ่งจําเปนมากในสังคมยุคนี้ นับเปนปจจัยมรา ๕ ของชีวิตแทบจะทุกครัวเรือนจะตอง
มีรถไวใชสอยอยางนอย 1 คัน ไมวาจะเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุก หรือแมแตรถมอเตอรไซค
เพื่ออํานวยความสะอวดในการดินทาง การติดตอธุรกิจ
เนื่องจากความเติบโตทางการจราจรดังกลาวจึงเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิดอุบัติเหตุจากรถเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็วในแตละป ยังผลใหเกิดความสูญเสียทั้งตอชีวิต ตอรางกาย ตอทรัพยสิน รวมทั้งความเจริญ
เติบโตของประเทศ
จากอุบัติเหตุดังกลาว บางรายตองเสียชีวิตสูญเปลา คนชนหายไปอยางไรรอย บางรายไดรับคา
รักษาพยาบาลไมคุมกับที่จายไปและบอยครั้งเมื่อรถคันที่ชนหนีไป ผูพบเห็นก็ไมกลาใหความชวยเหลือ
เพราะกลัวตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาล ทําใหผูบาดเจ็บตองตายหรือพิการตางๆ ที่อาจจะอาการไมรายแรง
ขนาดนั้น ถึงมือหมอทันเวลา
ปญหาดังกลาว รัฐบาลใหความสนใจ และรับรูถึงความสูญเสียที่ประเทศจะไดรับจึงออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับกรณีดังกลาว คือ “พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕” และไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕

พระราชบัญญัตินี้ใหอะไรแกประชาชน
กฎหมายฉบับนี้ใหความคุมครองความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ คือ ผูซึ่งไดรับอันตราย
ตอชีวิตรางกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถ ไมวาจะเปนเจาของรถ ผูใชรถ คนโดยสาร คนเดินถนน หรือแม
แตคนที่กําลังพักผอนอยูในบาน หากถูกรถชนหรือเฉี่ยวจะเรียกวา “ผูประสบภัยจากรถ” และไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายนี้ทันที
ความคุมครองจะเปนเฉพาะในสวนของความเสียหายที่เกิดกับรางกายหรือชีวิตของผูประสบภัย
อันเนื่องมากจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถเทานั้นไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสิน คือ หากไดรับ
บาดเจ็บก็จะไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายตามความเปนจริงในวงเงิน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือหากเสียชีวิตก็จะไดรับเงินชดใชทันที ๕๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทประกันภัยจะเปน
ผูจายให

ผูเกี่ยวของกับพระราชบัญญัตินี้
๑. เจาของรถ จะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสียหายแกผูประสบภัยจากรถทั้งผูมี
กรรมสิทธิ์ในรถ, ผูเชารถซื้อรถ หรือ ผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาในประเทศไทยเปยการชั่ว
คราวหากฝาฝนตองโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ผูใชรถ กฎหมายหามมิใหผูใดใชรถที่ไมไดจัดใหมีการประกันภัย หากฝาฝนมีโทษปรับ ๑๐,
๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. บริษัทประกันภัย ตองรับประกันภัยรถทุกคันที่มาขอทําประกันภัยกับบริษัทและเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นเนื่องจากรถ เชน รถชนคน บริษัทก็ตองจายคาเสียหายเบื้องตน เสมอไมวาจะเปนความผิดของผู
ประสบภัยหรือไม
๔. ผูประสบภัยจากรถ คือผูที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใชหรือ
อยูบนถนน หรือจากสิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรดขึ้น ผูประสบภัยยอมเรียกรอง
คาเสี ยหายเบื้ องต น จากบริษั ท ประกัน ภั ยได ถาบริษั ท ประกัน ภัยได ถาบริษั ท ไม จายหรื อจายไม ครบก็
สามารถเรียกรองใหสํานักงานกองทุนทดแทนจายได
๕. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สังกักรมการประกันภัย มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุน เพื่อจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยจากรถ (เมื่อไมมีผูใดจายใหหรือจายไมครบจํานวน)

หลักการสําคัญของกฎหมายนี้โดยสรุป
เจาของรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย
รถทุกชนิดที่ขับเคลื่อนดวยกําลังเครื่องยนต เชน รถเกง รถตู รถกะบะ รถปคอัพ รถบัส รถ
บรรทุก รถพวง รถมอเตอรไซต รถอีแตน รถแทกเตอร รถบดถนน เจาของตองจัดใหมีประกันภัยกับ
บริษัทประกันภัยเพราะไมวาจะเปนรถประเภทไหนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดเทาๆ กัน สําหรับเบี้ยประกัน
นั้นกําหนดไวแตกตางกัน โดยคํานึงถึงฐานะของผูเปนเจาของระ เชน รถอีแตน ประมาณปละ ๑๐๐ บาท แต
ความคุมครองจะไดรับอยางทัดเทียมกัน
อยางไรก็ตามยังมีรถอีก ๔ ประเภทที่ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
๑) รถสวนพระองคของพระหกษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค
๒) รถของสํานักงางานพระราชวัง
๓) รถของสวนราชการ และรถยนตทหาร เชน กระทรวง ทบวงกรม สุขาภิบาล เปนตน
๔) รถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

บริษัทประกันภัยตองจายคาเสียหายเบื้องตน
ความเสียหายที่คุมครองเฉพาะในสวนที่เกินขึ้นกับชีวิต รางกายเทานั้น โดยแยกออกเปนคาเสีย
หายเบื้องตนและคาเสียหายสวฃนที่เกินกวาความเสียหายเบื้องตน โดยผูประสบภัยยหรือทาบาทจะไดรับตอ
คน ดังนี้
๑) คาเสียหายเบื้องตน บริษัทประกันภัยตองจายคาเสียหายเบื้องตนโดยไมตองรอพิสูจนความ
ผิดถูกในกรณี
๑.๑) บาดเจ็บ จะไดรับคารักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามที่ไดจายไปจริงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) เสียชีวิตทันที จะไดรับคาปลงศพ และคาใชจายอันจําเปนในการจัดการศพ จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓) บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาตอมา หลังจากเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล จะ
ไดรับคาเสียหายพยาบาลไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และคาปลงศพอีก ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) คาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบื้องตนเปนคาเสียหายที่ตองรอพิสูจนกอนวาผูประสบ
ภัยมีสวนผิดหรือไม ใครผิด-ใครถูก ผูประสบภัยหรือทายาทจะไดรับชดใชคาเสียหายเมื่อรวมกับคาเสียหาย
เบื้องตนในกรณี
๒.๑) บาดเจ็บ จะไดรับคาเสียหายตามความจําเปนจริง รวมแลวไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒) เสียชีวิตทันที จะไดรับคาเสียหายเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๓) บาดเจ็บและเสียชีวิตหลังจากเขารับการรักษาพยาบาลแลวไดรับคาเสียหายรวมเปน
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนฝายผิด หรือไมมีผูใดรับผิดตอผูประสบภัย จะไดรับการชดใชเฉพาะคา
เสียหายเบื้องตนเทานั้น
สําหรับคาเสียหายสวนที่เกินกวาที่พระราชบัญญัตินี้ใหความคุมครอง ตามที่กลาวมาแลวคือเกิน
กวา ๕๐,๐๐๐ บาท ผูประสบภัยหรือทายาทสามารถเรียกรองคาทดแทนความเสียหายไดจากผูกระทําละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การจายคาเสียหายใหผูประสบภัยนั้น บริษัทประกันภัย จะยกเอาความไมสมบูรณหรือการฝาฝน
เงื่อนไขของกรมธรรม หรือการบอกเลิกกรมธรรม การทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอา
ประกันภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตนไมได

คาเสียหายเบื้องตนที่ประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชทันที
คาใชจายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกฎหมายถือเปนคาเสียหายเบื้องตนนั้นแยกออกไดเปน ๓
กรณี คือ
- กรณีบาดเจ็บ ไดแก คาใชจายในการรักษาผูบาดเจ็บ เชน คายา คาอาหารทางเสนเลือด คาผาตัด
คาออกซิเจน คาอวัยวะเทียมและอุปกรณคาตรวจ คาหอง คาอาหารในโรงพยาบาล และคาพาหนะที่นําผู
บาดเจ็บไปโรงพยาบาล คายาหลังจากออกจากโรงพยาบาลแลวเปนตน แตไมรวมคาพยาบาลพิเศษ บริษัท
ประกันจะจายใหตามที่ไดจายจริง
- กรณีเสียชีวิตทันที ไดแกคาใชจายสําหรับเปนคาทําศพ ปลงศพและคาจัดการศพ เชน คาโลง
คาดอกไมธูปเทียน คาสงกลับภูมิลําเนา คาทําบุญ แกพระภิกษุที่สวดงานศพ คาเชาเมรุเผาศพ คารถที่ญาต
ผูตายเกินทางไปจัดการศพ คาใชจายในการพิมพหนังสือแจกงานศพ คาเก็บศพ เปนตน โดยคาเสียหายเบื้อง
ตนในกณีนี้จะเปนการเหมาจาย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เทากันทุกคน ไมวาคนรวยคนจน เด็กหรือคนแก
หญิงหรือชาย คนที่ไมมีอาชีพใดเลย

- กรณีบาดเจ็บเขารักษาพยาบาลและเสียชีวิตในภายหลัง ในกรณีนี้คาเสียหายเบื้องตน ไดแก คา
ใชจายตางๆ ในการรักษาพยาบาลตามที่จายจริง แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และคาปลงศพหรือจัดการศพ อีก
๑๐,๐๐๐ บาท รวมแลวไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

การเรียกรองคาเสียหายของผูประสบภัยจากรถ
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัยจากรถ ผูเสียหายสามารถรองขอใหบริษัทที่รับประ
กันภัยรถคันที่กอใหเกิดความเสียหายถือเปนหนาที่ที่ผูประสบภัยตองรองขอโดยมีระยะเวลาในการรองขอคา
เสียหายเบื้องตนภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ถาผูเสียหายไมติดใจเรียกรองภายใน
กําหนดเวลาบริษัทประกันมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแมจะเกิดความเสียหายจากรถใน
ระหวางอายุประกันกี่ครั้งกี่หนก็ตามจนกวาจะครบจํานวนเงินที่เจาของรถเอาประกันภัยไว
การรองขอหรือการแจงนั้น อาจทําโดยผูประสบภัยเอง หรือทายาทเปนผูแจงก็ได หรือจะใหโรง
พยาบาลที่ผูประสบภัยเขารับการรักษาเปนผูแจงแทนเพื่อโรงพยาบาลจะไดเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจาก
บริษัทโดยตรงเปนการตัดภาระของประสบภัยไปได
เมื่อบริษัทไดรับการรองขอคาเสียหายเบื้องตน ก็จะพิจารณาวาเปนความเสียหายที่เกิดขี้นจากรถ
หรือไมโดยตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการกระทํา และผลที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากรถ และ
เปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกายผูประสบภัยเทานั้น และก็ตองรีบเรงตรวจสอบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นวา
เกิดจากรถที่ตนรับประกันภัยไวหรือไม จํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายมีจํานวนเทาใด ผูรองขอเปน
ผูสิทธิรองขอหรือไมฯลฯ โดยจะตองรีบตรวจสอบใหเสร็จและจายคาเสียหายเบื้องตนใหผูประสบภัยภายใน
๗ วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
ในกรณีที่ผูประสบภัยไมทราบบริษัทที่รับประกันภัย รถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย เชน ชน
แลวหนีหรือบริษัทประกันภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือจายใหไมครบ
จํานวน หรือเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายมิไดจัดใหมีการประกันภัยผูประสบภัยสามารถแจงขอคาเสีย
หายเบื้องตนจากสํานักงานกองทุนทดแทน ๓ ซึ่งสํานักงานกองทุนทดแทนก็จะทําการตรวจสอบเบื้องตน
เชนเดียวกับบริษัทประกันภัยมีเพิ่มเติมในเรื่อง มีเหตุที่จะตองจายเงินกองทุนทดแทนหรือไม และตองจาย
ภายใน ๗ วัน เชนกัน
ในการตรวจสอบและจายคาเสียหายเบื้องตนดังกลาว บริษัทหรือกองทุนทดแทนตองถูกปดปาก
คื อ ไม ต อ งพิ สู จ น ว า ใครเป น ฝ า ยผิ ด เรี ย กว า เป น การประกั น โดยไม ต อ งพิ สู จ น ค วามผิ ด (No Fault
Insurance) บริษัทจะเกี่ยงวารอตรวจสอบใหแนชัดกอนวาเจาของรถที่เอาประกันเปนฝายผิดหรือไมผิดไมได
เลย นับเปนผลดี เพราะผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนอยางรวดเร็วและทันทวงที โรงพยาบาลที่
รับผูบาดเขารับการรักษาก็จะแนนอนใจวาจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน ผูประสบเหตุก็กลาที่
จะชวยพาผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยไมตองกลัววาจะตองรับผิดชอบ
๓

สํานักงานกองทุนทดแทน สังกัดกรมการประกันภัย ในกรุงเทพฯ จะตั้งอยูที่กรมการประกันภัย อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑ เลขที่ ๔๐๘ ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ในตางจังหวัดจะอยูที่สํานักงานพาณิชย จังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ไดกลาวมาแลววาผูประสบภัยตองรองขอคาเสียหายเบื้องตนภายใน ๑๘๐ วันนั้น หมายถึง
การรองขอครั้งแรกตอบุคคลดังกลาวแมวาเมื่อรองขอแลวเจาของรถหรือบริษัทจะปฏิเสธไมจายคาเสียหาย
เบื้องตน หรือจายไมครบผูประสบภัยจากรถจะไดรองขอใหกองทุนทดแทนจายคาเสียหายเบื้องตนเกินกวา
๑๘๐ วัน นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็ตามมิใชเรื่องสําคัญ

หลักฐานที่ตองใชในการขอรับคาเสียหายเบื้องตนสําหรับผูประสบภัยจากรถ
๑. ในกรณีบาดเจ็บ ผูประสบภัยจากรถจะตองมีหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือใบแจงหนี้คารักษาพยาบาล
๑.๒ ใบเสร็จคายาเนื่องจากการรักษาพยาบาล
๑.๓ หลักฐานแสดงตน เชน สําเนาบัตรประจําตัว สํ าเนาใบสํ าคัญ ประจําตัวคนตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
๑.๔ ใบเสร็จคาใชจายอื่น ๆ ที่เนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ
๒. ในกรณีเสียชีวิตทันที ทายาทผูยื่นคําขอรับคาเสียหายเบื้องตนจะตองมี
๒.๑ สําเนามรณะบัตร
๒.๒ สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจที่แสดงวาผูนั้นถึงแก
ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
๒.๓ หลักฐานแสดงตน หรือบัตรประจําตัวของทายาทผูยื่นคําขอและหลักฐานที่แสดงถึง
การเปนทายาทโดยธรรม๔ ของผูประสบภัยจากรถ เชน สูติบัตร, หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับเด็กเปน
บุตร, หนังสือจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
๓. ในกรณีบาดเจ็บเขารับรักษาพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาตอมาหลักฐานที่ใชจะเปนหลักฐานจาก
กรณีบาดเจ็บ และกรณีเสียชีวิตที่กลาวมาแลวรวมกัน
สํ าหรับ ผูที่ คิดจะทุ จริตหรือ แสดงหลั กฐานเท็จ ในการขอรับคาเสี ยหายเบื้ องตน นั้ น พระราช
บัญญัตินี้กําหนดโทษไวสูง และถือเปนโทษทางอาญาดวย คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การรับชวงสิทธิจากผูประสบภัยจากรถ ของบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
เมื่อบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน จายคาเสียหายเบื้องตน รวมทั้งคาเสียหายสวนที่เกินกวา
คาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหแกผูประสบภัย หรือทายาทแลว ถาความเสียหายเกิดจาก
๔

ทายาทโดยธรรม หมายถึง ทายาที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะไดรับมรดกของผูตายมี ๖ ลําดับซึ่งแตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังกันดังนี้
๑. บุตร (ผูสืบสันดาน)
๒. บิตามารด
๓. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
๔. พี่นองรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
๕. ปูยาตายาย
๖. ลุง ปา นา อา
กลาวคือ ถามีทายาท ลําดับตน จะตัดสิทธิทายาทลําดับตอ ๆ ไป และคูสมรสของผูตายยังมีชีวิตอยูก็จะไดรับสิทธิไดรับมรคกดวย ถือเปน
ทายาทโดยชอบธรรมเชนกัน

๑) บุคคลภายนอก
๒) เจาของรถ ผูขับขี่ ผูซึ่งอยูในรถ หรือผูประสบภัยที่จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทน จะเขารับชวงสิทธิจากผูประสบภัยจากรถ ใหไปเรียบรอง
เงินที่จายไปจากผูกอใหเกิดความเสียหายจริงได โดยฟองรองตอศาล
จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ นับวาเปนกฎหมายที่มี
ประโยชนตอประชาชนอยางยิ่ง เพราะประชาชนทุกคนที่ไดรับอันตรายจากรถ จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายนี้ทันที

