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สารพันปัญหากฎหมาย

ปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถอันประกอบด้วยรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์บนท้องถนนนั้นได้ทวีความรุนแรง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยใน
แต่ละปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันเป็นจำนวนมาก และ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้งย่อมนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากมายทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินโดยจะมีผู้ได้รับความเสียหาย และต้องมีผู้รับผิดชอบในความเสียหาย 
ทีเ่กดิขึน้ หากในกรณบีคุคลผูไ้ดร้บัความเสยีหายดงักลา่ว ไมส่ามารถทีจ่ะไดร้บัการชดใช ้
หรือเยียวยาค่าเสียหายจากบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดได้แล้ว บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น  
เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับค่าเสียหาย รวมทั้งเงื่อนไขและจำนวนเงิน 
ที่ผู้เสียหายมีสิทธิจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว “สารพันปัญหากฎหมาย” 
ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “การเยียวยาบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจาก 
อุบัติเหตุอันเกิดจากรถ” ดังนี้

๑.	สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น		
   อุบัติเหตุอันเกิดจากรถสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมพื้นฐานของ 

มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา อายุ เพศ รวมทั้งความ 
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกายและสภาพของจติใจ อนัเปน็ปจัจยัทีเ่กือ้หนนุใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ 
โดยสาเหตทุีพ่บมากทีส่ดุคอืความประมาท เชน่ การขบัรถเรว็เกนิกวา่อตัราทีก่ฎหมาย 
กำหนด การแซงในที่คับขัน การเลี้ยวรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด คนขับหลับใน 
หรือสภาพถนนลื่นเมื่อมีฝนตก ฯลฯ 

  แม้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
จะมบีทลงโทษผูก้ระทำความผดิไวม้ากเพยีงใดกไ็มส่ามารถทีจ่ะบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งจรงิจงั 
เพราะขาดมาตรการบังคับที่เข้มงวดและเด็ดขาด ทำให้ผู้ขับขี่รถไม่มีความเกรงกลัว 

การเยียวยาบุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุ

อันเกิดจากรถ
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เมือ่มกีารกระทำความผดิเกดิขึน้บคุคลเหลา่นัน้กม็กัจะหาทางหลกีเลีย่งเพือ่เอาตวัรอด 
ไปในที่สุด รวมทั้งปัญหาการลงโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
แล้วแต่กรณี ผู้กระทำผิดก็จะหาทางเลี่ยงโดยการให้สินบนกับเจ้าพนักงานตำรวจ  
เพื่อมิให้จับกุมดำเนินคดีหรือออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับ จนอาจถือได้ว่าเป็นเรื่อง 
ปกติของสังคมไทยไปแล้ว 

 ๒.	แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
   แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากรถน้ันมีวิธีป้องกันหลายประการ 

ด้วยกัน กล่าวคือ
   ประการแรก การให้การศึกษาอบรมให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 

มจีติสำนกึถงึความปลอดภยั เชน่ การขบัรถดว้ยความระมดัระวงั 
ไมป่ระมาท ไมเ่สพของมนึเมาขณะขบัรถ และปฏบิตัติามกฎจราจร 
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

   ประการที่สอง การกำหนดมาตรการทางวิศวกรรม 
จราจร โดยการสรา้งถนนใหม้คีวามกวา้งและมไีหลถ่นน พืน้ผวิถนน 
เรยีบและมคีวามฝดื เพือ่ปอ้งกนัการลืน่ไถลของรถ อกีทัง้มทีศันวสิยั 
ที่สามารถมองเห็นได้ไกล ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับ 
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีรถเพิ่มมากขึ้น 

   ประการทีส่าม การกำหนดมาตรการทางดา้นกฎหมาย เพือ่บงัคบัใหผู้ข้บัขีร่ถ 
และผู้เดินบนถนนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย โดยการจำกัดความเร็วของรถ  
การคาดเข็มขัดนิรภัย หรือแม้แต่การสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ

   ประการสุดท้าย มาตรการทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยในการรักษาผู้บาดเจ็บ 
และปอ้งกนัการเสยีชวีติ โดยการตรวจสมรรถภาพของรา่งกายเพือ่ทดสอบความสมบรูณ์
ของสขุภาพกายและสขุภาพจติของผูข้บัรถเปน็ประจำ เนน้ถงึความสามารถของการรบัรู ้
การตอบสนอง และการควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ๑  

  โดยมาตรการต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานั้นถ้าบุคคลได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง 
ก็จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงได้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการทาง 
กฎหมายนั้นถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญเพราะถือเป็นมาตรการบังคับให้ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  
และเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุบงัคบัใหป้ฏบิตัติามกฎหมายอยา่งจรงิจงั
และเด็ดขาด ดังนั้นจึงควรมีมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้๒

  ๑สญชยั  ศริวิรรณบศุย,์ เอกสารวจิยัสว่นบคุคลเรือ่ง “การแกป้ญัหาการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตกุารจราจรทางบกอยา่งเปน็ระบบ”  

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘, หน้า ๔๐.

    ๒เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๑. 
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  ๑)   การตรวจจับรถท่ีขับเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจจับ 
ผู้ขับขี่รถที่เสพสิ่งเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบ 
ประสาทซึ่งทำให้ผู้เสพมีอาการภาวะทางประสาทเปลี่ยนไปจากปกติ  

  ๒)  การกำหนดและควบคมุใหผู้ข้บัขีร่ถยนตใ์นระยะทางไกลเกนิกวา่ ๔๐๐ 
กิโลเมตร ต้องให้มีผู้ขับขี่รถ ๒ คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน  

  ๓)   การจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะขอ 
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะต้องผ่านการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน  

  ๔)   การเข้มงวดกวดขันในการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดอายุของผู้มีสิทธิที่จะขอรับใบอนุญาตขับขี่ 
รถยนตไ์ดน้ัน้ตอ้งมอีาย ุ๒๐ ปบีริบูรณ์ ท้ังน้ี เพ่ือให้บุคคลน้ันบรรลุนิติภาวะและมีวุฒิภาวะ 
เพียงพอแก่การควบคุมยานพาหนะน้ันได้ 

  ๕)   การยกเลกิใบอนญุาตขบัขีร่ถยนตต์ลอดชพีโดยกำหนดใหใ้บอนญุาตนัน้ 
มีอายุการใช้งาน คราวละ ๓ ปี และมีการต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง 

  ๖)   การจัดให้มีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ซึ่งถ้ามากกว่า ๓ ครั้งต่อปี 
ให้หยุดขับรถเป็นเวลา ๑ ปี หรือยึดใบอนุญาตขับขี่รถ และ

  ๗)   การเข้มงวดกวดขันในการตรวจสภาพรถ ไม่ให้มีการดัดแปลงต่อเติม 
สภาพรถนอกเหนือไปจากลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย 

  มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีอาจช่วยบรรเทาหรือลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ได้บ้างตามสมควร แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรอืหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนทกุคนวา่จะสามารถปฏบิตัิ 
ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้หรือไม่เพียงใด      

๓.	การเยยีวยาบคุคลผูไ้ดร้บัความเสยีหายตาม	พ.ร.บ.	คุม้ครอง	
ผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	๒๕๓๕		

  เมื่อมีอุบัติเหตุอันเกิดจากรถตามกฎหมายประชาชนทุกคนที่ได้รับความ 
เสียหายย่อมมีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตาม 
จะอยูใ่นรถหรอืนอกรถ จะเปน็ผูข้บัขี ่หรอืผูโ้ดยสาร หรอืแมแ้ตค่นเดนิถนน หากไดร้บั 
บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตดุงักลา่ว ซึง่ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดก้ำหนดใหบ้คุคลดงักลา่วไดร้บัการชดใชค้า่เสยีหาย 
เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต๓  

ทัง้นี ้เพือ่เปน็การคุม้ครองผูป้ระสบภยัใหไ้ดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายเบือ้งตน้ทีแ่นน่อน 
และทันท่วงที โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 

    ๓สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, “คดีขับรถประมาท” กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙. หน้า ๒๒๐.



การเยียวยาบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔160

บรษิทัประกนัภยัหรอืจากกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัวา่“เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ 
แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
แก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบภัย”๔ ดังนั้น ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ 
จะได้รบัคา่เสียหายเบื้องตน้จากบริษทัทีร่ับประกนัภยักต็่อเมือ่รถที่เกิดอุบตัิเหตนุั้นได้ 
จดัใหม้กีารทำประกนัภยัตามพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ซึง่คา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีผู่ป้ระสบภยั 
จะได้รับสามารถแยกได้ ดังนี้

  ๓.๑ ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิจะได้รับ๕ สามารถแยก 
ออกได้เป็น ๒ กรณีคือ 

      (๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ เกิดความเสียหาย 
ต่อร่างกาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็น 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน 
การบำบัดรักษา ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา 
รวมทั้งค่าซ่อมแซมอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย ค่าบริการทางการแพทย์ 
ค่าตรวจและค่าวิเคราะห์โรค (แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ 
และคา่บรกิารอืน่ทำนองเดยีวกนั) คา่หอ้งและคา่อาหารตลอดเวลา 
ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รวมถึงค่าพาหนะนำผู้ประสบภัย 
ไปสถานพยาบาล

      โดยค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับเท่ากับจำนวนที่ 
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อ 
รา่งกายอยา่งหนึง่อยา่งใดคอื ตาบอด หหูนวก เปน็ใบห้รอืเสยีความสามารถในการพดู  
หรือลิ้นขาด เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว  
หรืออวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว ทุพพลภาพอย่างถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มอีกเป็นจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท 

        (๒) คา่ใชจ้า่ยในกรณเีสยีชวีติ ซึง่แยกเปน็ ๒ กรณ ีคอื กรณเีสยีชวีติ 
ทันที และกรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล 

          (๒.๑) กรณเีสยีชวีติทนัท ีคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะไดร้บัไดแ้ก ่คา่ปลงศพ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ เช่น ค่าเช่ารถไปรับศพ 
คา่เชา่ศาลาวดัในการสวดศพ คา่ดอกไมท้ีใ่ชใ้นงานศพ เงนิทีใ่ชถ้วายพระสงฆท์ีม่าสวดศพ 

  ๔พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัย

จากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบภัย

   ความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่าย 

ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง”.

    ๕กฎกระทรวงกำหนดความเสยีหายทีจ่ะใหไ้ดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ จำนวนเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้การรอ้งขอรบัและการจา่ย

ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔.
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เป็นต้น แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่บรรจุอัฐิเพื่อใช้เก็บกระดูกของผู้ตายนั้น 
ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดทำศพของผู้ตายจึงไม่อาจเรียกร้องได้  
ซึ่งค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีผู้ประสบภัยจะได้รับเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

   (๒.๒)  กรณีเสยีชวีติภายหลงัการรกัษาพยาบาล ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผู้ประสบภัย 
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถแต่ยังไม่เสียชีวิตในทันที และได้เข้ารับการรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาหน่ึง หากต่อมาได้เสียชีวิตในภายหลัง 
ในกรณีเช่นน้ีทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้นเป็นค่ารักษา 
พยาบาลตามที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 
เป็นค่าปลงศพเพิ่มอีก ๓๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๓.๒  วิธีการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย๖

       ในการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นให้ยื่นคำร้องขอตามแบบที่ 
นายทะเบียนกำหนด และต้องมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

       (๑) กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ต้องมีใบเสร็จรับเงิน 
หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีการรักษาพยาบาล 
ในสถานพยาบาล และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็น 
ผู้ออกให้ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณผีูป้ระสบภยัเปน็คนตา่งชาต)ิ หรอืหลกัฐานอืน่ใดทีน่ายทะเบยีนประกาศกำหนด 
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี

       ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้คือ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด 
หรือลิ้นขาด เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว 
หรอืเสยีอวยัวะอืน่ใด จติพกิารอยา่งตดิตวั หรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร นอกจากตอ้งยืน่ 
หลกัฐานดงักลา่วแลว้ ใหย้ืน่ใบรบัรองแพทยห์รอืความเหน็แพทยห์รอืหลกัฐานอืน่ใดที่ 
ระบวุา่เปน็ผูป้ระสบภยัซึง่ไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกายดงักลา่ว พรอ้มทัง้สำเนาบนัทกึ 
ประจำวนัของพนกังานสอบสวนหรอืหลกัฐานอืน่ใด ทีแ่สดงวา่ผูน้ัน้ไดร้บัความเสยีหาย 
จากการประสบภัยจากรถด้วย

      (๒) กรณีเสียชีวิต ต้องยื่นสำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่ 
นายทะเบียนประกาศกำหนดซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ท่ีมีช่ือในหลักฐานน้ันเป็นผู้ประสบภัย  
และสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้นั้น 
ถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ

           ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้า
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (๒) แล้ว 
ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ด้วย   

  ๖เรื่องเดียวกัน ข้อ ๕ 
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  ๗เรื่องเดียวกัน ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘.

  ๓.๓  บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น๗ มีดังนี้
        (๑) กรณคีวามเสยีหายตอ่รา่งกาย ใหผู้ป้ระสบภยัเปน็ผูร้อ้งขอดว้ย 

ตนเอง หากไมส่ามารถรอ้งขอได ้ใหท้ายาท หรอืญาต ิหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของผูป้ระสบภยั 
แลว้แตก่รณ ีเปน็ผูร้อ้งขอแทน โดยตอ้งรอ้งขอภายใน ๑๘๐ วนันบัแตว่นัทีม่คีวามเสยีหาย 
เกิดขึ้น 

        (๒) กรณีเสียชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ 
โดยต้องร้องขอภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

        ส่วนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นให้จ่าย 
เป็นเงินสดหรือเป็นเช็คซึ่งมิได้ลงวันที่ล่วงหน้า ภายใน ๗ วัน 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำรอ้งขอ โดยไมต่อ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผดิ และ 
การได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นดังกล่าวน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัย 
ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์

 ๔.	การขอรับเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากกองทุน	
ทดแทนผู้ประสบภัย			

    โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มี 
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง 
ทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปในการรักษาพยาบาลหรือให้ได้ 
รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในกรณีเสียชีวิตเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
เสยีหายของผูป้ระสบภยัในเบือ้งตน้ จงึไดก้ำหนดใหม้“ีกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั” ขึน้  
เพื่อทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่บริษัท 
ประกันภัยหรือเจ้าของรถที่ประกันไว้ ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย  
ซึ่งผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ โดยมี 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

    ๔.๑ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการขอรบัคา่เสยีหายจากกองทนุทดแทน 
ผู้ประสบภัย

          คา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีผู่ป้ระสบภยัมสีทิธจิะไดร้บัจากกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องเป็นความเสียหายในกรณี ดังนี้

         (๑) ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ 
ผูป้ระสบภยั หรอืจา่ยไมค่รบตามจำนวนทีก่ำหนด ใหผู้ป้ระสบภยัแจง้เหตทุีไ่มส่ามารถ
ไดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายเบือ้งตน้หรอืการไดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ไมค่รบจำนวนจาก



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔ 163

บรษิทัประกนัภยัตอ่สำนกังานกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยั๘ พรอ้มดว้ยขอ้เทจ็จรงิดงันี ้
๑) ชือ่บรษิทัทีร่บัประกนัภยัและหมายเลขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ๒) จำนวนเงนิคา่เสยีหาย 
เบือ้งตน้ทีป่ระสงคจ์ะไดร้บั และ  ๓) วนัทีไ่ปยืน่คำขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากบรษิทั 
ที่รับประกันภัย หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งรายการดังกล่าวได้ ให้สถานพยาบาล 
ทีร่กัษาผูป้ระสบภยั ทายาท หรอืญาต ิหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของผูป้ระสบภยั  แลว้แตก่รณ ี 
เป็นผู้แจ้งแทน (กรณีเสียหายต่อร่างกาย) หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย  
เปน็ผูแ้จง้ (กรณผีูป้ระสบภยัเสยีชวีติ)๙ ทัง้นี ้เพือ่ขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากกองทนุฯ 
           (๒) ในกรณีที่ เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ 
ผู้ประสบภัยหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องจ่าย เมื่อเป็นกรณีความเสียหาย 
ที่เกิดจากรถที่มีได้จัดให้มีการประกันภัย และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหาย 
เบื้องต้นจากเจ้าของรถได้๑๐ ให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยโดยย่ืนคำร้องขอต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดในข้อ ๓.๒ (๑) และ (๒) 

    ๔.๒ เงื่อนไขในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย 

          ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยนั้นให้สำนักงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามจำนวนที ่
บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับ ตามข้อ ๓.๑ (๑) และ (๒) แล้วแต่กรณี ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำรอ้งขอโดยไมต่อ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผดิ และใหถ้อืวา่คา่เสยีหาย 
เบือ้งตน้เปน็สว่นหนึง่ของเงนิคา่สนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ 
และในกรณีที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยแล้ว ให้สำนักงานมีสิทธิไล่เบี้ยจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วคืนจากบริษัท
ผู้รับประกันภัย รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุนเพื่อสมทบเข้ากองทุนต่อไป๑๑ โดยการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น 

  ๘พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑. 

     ๙กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหาย 

เบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒.

    ๑๐พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจาก 

รถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน

  (๑) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙  และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ 

ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน

   (๕) บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตาม มาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 

ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน”.

  ๑๑พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗.



การเยียวยาบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ
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ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น สำหรับ 
คา่เสยีหายในสว่นทีเ่กนิกวา่คา่เสยีหายเบือ้งตน้ผูป้ระสบภยัจะไดร้บัในภายหลงัจากทีม่ ี
การพิสูจน์ความรับผิดเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุจะเป็น 
ผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้แก่ผู้ประสบภัยแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่รับ 
ประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย

	บทสรุป
 อบุตัเิหตอุนัเกดิจากการขบัขีร่ถในแตล่ะครัง้นัน้แมจ้ะเปน็สิง่ทีไ่มม่ใีครคาดคดิ 

และไมต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ แตก่เ็ปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้หากผูข้บัขีร่ถ 
หรือผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาเพื่อปฏิบัติภารกิจใน 
ชวีติประจำวนั ยงัคงใชร้ถใชถ้นนดว้ยความประมาทไมร่ะมดัระวงั  
แม้การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
อันเปน็การสญูเสยีทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมเปน็อยา่งมากเพราะ 
บางครัง้เปน็การสญูเสยีบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเปน็ 
กำลงัสำคญัตอ่การพัฒนาประเทศ แม้จะมีกฎหมายให้การคุ้มครอง 
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยน้ันก็ตาม แตค่วามคุม้ครอง 
น้ันเป็นเพียงการบรรเทาความเสียหายภายหลังเท่าน้ัน แม้จะมากเพียงใดก็คงไม่เพียงพอ 
หรือคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดการเกิด 
อบุตัเิหต ุผูข้บัขีร่ถรวมทัง้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนทกุคนทกุฝา่ยจงึควรตระหนกัโดยใหค้วามสำคญั 
และระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษทุกครั้ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความไม่ประมาท เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นสามารถป้องกันได้หาก 
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนใชค้วามระมดัระวงัใหเ้พยีงพอ และปฏบิตัติามกฎจราจรหรอืตามกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยเครง่ครดั ทัง้นี ้เพือ่เปน็การลดการเกดิอบุตัเิหตอุนัเกดิจากรถใหน้อ้ยลง  
และป้องกันการสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพย์สินมิให้มีเกิดขึ้นอีก.
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